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Zunaojepolitični 
pregled 

Čejprav je zasedanje Generalne 
skupščine v Parizu še vedno . v 
'os:predju ,v,seh političnih dogo:ilkov v 
svetu, vendarle ne smemo :prezret i 
tU<1i drugih dogodkorv, ki na vseh 
kcntip.gentih .poga:njajo razvoj sve-

. tovnega pol0žaja v včasih manj, vč'a.

slli <ho1lj jasni situaciji. 
Toda parišk<n zasedanje o-stane slej 

ko prej na .prvem mestu. Politični od
bor je prekiruil razorožitveno .razpra
vo do 10. decembra, ker je poveril 
pretres obeh n tzorožitvenih načrtov 
__:___ zapadnega in sovjetskega -:- po
sebnemu pododboru, v katerem sede 
pod .predsedstvom Padille N erva, 
predsednika Generalne skupščine, za
stopniki štirih ,velesil. V tem pO'd:Od
boru so .. se domenili, da !Zaerukrat ne 
bodo 'obveščali javnosti o rezultatih 
sestankov. Vseeno ·pa je že prodrlo v 
svet, da niso preveč rožnati izgledi o 
rezultatih dela razorož.itvenega pod
odbora. S,pmnni!Ilo se le, kako . reze>r
vira:no so se vse velesile po vrsti od
zyale ,predlngu Si.rije, Pakistana in 
Iraka o tej možnosti· zbližanja sovjet
skega in zapa:dnega razorožitvenega 
načrta. Obe strani zdaj verjetno na 
vse kl'iplje zagovarjata' vsaka svoj 
načrt in se pogajata za vsako pičico 
posebej. Predsednik Nerva je že po 
prvem sestanku pododbora povedaJ, 
da ga . :~e po,t.ek prisilil. k :pesimizmu. 

Vse bolj glaldlko je tpFetekle dni iz
padlo gJasovanje o jugoslovans1ki re
soluciji pm1Ji SO)vražnemu ravnanju 
sovjetskega bloka. Dji1asova l()ibtožha 
je bila <kot na dlani in · raz~n ,sovjet
skega bloka, ki je glasnval proti, ter 
sovjetskih mejašev Iraka .in Afgani
stana, :ki sta se glasovanja vzdržali, 
je posebni politični odbol!' v celoti po
trdil našo resolucijo. Sijajno doku
mentirana obtožba je prepri'ča~a svet, 
da protijugo,slovansk'o' stališče sovjet
skega bloka nevarno ogroža mir ne 
le na Balkanu, pač pa na vsem svetu. 
Kopica evropskih, ameriških, azijskih 
in drugih delegatov je zahte
vala od Sovjets'ke .zveze, naj Jmnčno 
le vskla:di odnose do Jugnslavije z di
plomatsko :prakso in naj O[lusti vme
šavanje ;v notranje zadeve suverene 
in neodvisne JugoSlavije. :zakrknje
nost sovjetskega bloka pa je tudi to 
pot potrdila njih :znano prakso, da 
miroljubnim frazam ni mogoče ver
jeti. 

Tudi na Koreji se čuti sovjetski 
vpliv, ko so se razgovori o .premirju 
spet približali mrtvi točki. Vest o po
trditvi dema;rkacijske črte nas je . do 
neke mere pomirila, pa se je kmalu 
razvedelo, da SZ najbrž ne bo praN 
zadovoljna s to .črto . Toda tudi nstta
le ,sile, ki so prste preveč približale 
dogodkom na Koreji, nimajo čistih 

računov. Amerikanci so nedavno tega 
zagnali precejšen hmp zaradi pobi
janja njihovih ujetnikiov, potem pa 
so kmalu marsikaj preklicali. In prav 
zdaj je pri 'POgajanjih na vrsti vpra
ša'Il.je vojmih ujetnikov. Vse kaže, da 
se bodo ~recej s·ukaJ·i, preden bodo 
našli rešitev. Na fronti je bilo dva, 
tri dni mirno, potem pa S D' se manjše 
praslke ,spet razbuhtele v .večje bitke. 

Egiptovski 'spor z Anglijo prav ta
ko la:hko nekega 1dlle zavede v :prepri
'Čaillje, da se bodo stvari uredi~e, ·na
slednji tdan pa je .spet ogenj v stre-

(NaJdaljevanje na 7. strani) 
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Proslavili smo Dan republike 
Letos· je bil 29. november na Vrh

niki .pvoslavljen z akademijami i:n pri
reditvami, k<i so se vrstile ena za dru
go. Vsakikrat je bila dvorana Can
karjevega doma ' zasedena do zadnje
ga kotička. 

V sredo popoldne je imela proslavo 
· šolska · m!adin~ 1 

nižje ,gimnazije, osnovne š•otle -in ' naj
mlajši iz · otroškega vrtc.a. Na · a·ka~ 
demiji, ki je bila res .Ekrbno :P·r!prav-· 
ljeria, je uvodoma direktor gimnazi
je tovariš Stane Mu!ej v krajšem go
vol'U objasnil ' pomen Dneva republi~ 
ke. Za lepo izvdb? so . nastopajoči 

želi odobr.avan;je navZJočih staršev, vodstvom pevovodje prof. Habeta 
gostov in · sošolcev. kmalu dosegel častno mesto med slo

. Zvečer istega dne je Osvobodilna · venskimi .podeželskimi •zbori. 
fronta počastila drža.vni praznik z 

akademijo 
na kateri je sodeJ.o,va:lo Kulturno
umetniško. društvo Stame Dobovič
nik.· Po otvo·ritvenem nagovoru pred
sednika OF tovariša Vuka je ' imel 
slavnostni govor' t ovariš Mulej. Sledil 
je kulturno umetniški pr.ogram z re
citacijami, zbornim ;petjem in nas-to
pom vio1hiista s s.preniljavo- klavirja. 
Naj1več uspeha je žel novoustanovlje
ni m~allins·kll moški pev,ski zbo1r 1z 
·ve·rda, ki kaže, da bo po-d strokovnim 

. Isti večer je 1bila 

v domu JA 

;proslava v počastitev 29. novembra 
in zaprisega\ novincev. Nastopil je 
pevski zbor, recitatorji in folklorna . 
skupina. 

V · petek zvečer. je bila v Cankar
jevem domu 

telovadna. akademija 

Tell,(wadnega društva Vrhnika. Nad 
130 mladih tei.ovadcev je po porz;drav
nem govoru predsednika TD tova:ri
ša Andreja Verbiča želo za_ svoje 
vestno in vztrajno delo odobravanje 
navdušenih gledalcev. Izvajane vaje, 
ki jih je sestavil načelni•k TD tovariš_ 
ThO' žgajnar, so pod njegovim stro
kovnim' ,vodstvom bile b;delane v taki 
meri, da so navdušile vse in se je že 
do sedaj na novo prijavilo, v telovad
ne vrste precejšnje število takratnih 
gleda:lcev. Takšna akademija, na ka
teri so. !Prikazani uspehi vesttnega, 
vztrajnega in požrtvcwalnega dela, je 
najboljši: agitator za pritegnitev no
vih čianov k sodelovanju. Med kraj
šimi odmori je napovedova1ec v sko- · 
pih l'esedah :pri'l~azal <:1<'~·ed<;tnje ·1lelo 
in uspehe Telovadnega društva. Vse 
nastopajoče je :p01Vabil v soboto do
poldne delavski svet Industrije usnja 
na ogled .tovarne, u:p'ravni odbor TD 
Vvhnika pa jim · je nato priredil ča
janko. 

In tUJdi v 
Horjulu 

so proslavili 29. november. ~od skrb
nim vodstvom učitel,jskega zbO'Ta je 
šolska mladina sodelovala pri prosla.... 

, vi !Z lepim programom. Obžalujemo 
tpa le, da ni na.stopila ' ostala izven
šolska mladina, ki bi se lahko uvrsti. 
l.a med nastopajoče. · 

Iz Zaplane· 
V Zaplani ·so na nedavnem občnem 

~boru OF ugotovili, da je bil !doseda
nji odbor nedelaven. Izvolili so novega 
in prepričani ,smo, da bodo nov.oizvo-

. ljeni odborniki vodili .zaplansko front
no organizacijo bolje in da bodo imeli 
pri dobrem delu lepe uspehe. 

Pred YolitYami Y .Os-v-obodilno fronto 
V vseh krajih, ki jih bo zajel novi 

vrhniški občins}lji 1judski odbor se 
pripravijaj.o na volitve v Osvobodilno 
fronto. Ponekod so volitve vzeli res
no in se dobro zavedajo njihove po
membnosti, drugje 'Pa jim ne posve
'čaj.o potrebne pažnje. Krivdo zato 
nosijo do,sedanji odbori OF, ki niso 
mogli razumeti vsebine dela, mnogo
kje pa tudi posamezniki, vajeni uka
zovanja. še nekaj je takšnih med na
mi, ki bi raldi vedno in povsod le uka
~ovai·i in se illOČejo ali pa ne morejo 
zavedati, da je tak na:čin »dela«· mo- · 
goč le kratko dobo in popolnoma ne
dopusten v razvoju naše demokrati
zacije. Dogajali ·so se tudi ;primeri, 
·da so terenske f~ontne organizacije 
·b_ile i.Zv'ršeyalke vseh tehničnih del in 

akcij, ne da bi .se zavedale, da je na
loga OF tolmačenje posameznih go
stpodarsltih ukrepov, reševanje proble
mov, ne pa njihovo neposredno uva
janje v praks·o•. 
. Kaiw .si prav za prav predstavlja

mo delo Osvobodilne front e na Vrh
niki. 

Vse važnejše krajevne gospodarske 
probleme, ki bodo nastali, ali pa že 
obstojajo .pred voiitvami, naj obrav
tJavajo sestanki članov OF. Ti naj v 
diskusiji pretresejo možnosti rešitve, 
izmenjajo misJi in osvojijo sklep, ki 
je realen in izvedljiv v do1o·čenem ča- . 
sovnem razdobju. Med dvema takima 
,sestankoma bo delo .vodil odbor, ki b~ 
stain~ p·aročal članstvu o izvrševanju 
.:.prejetih naJlog . . 

Nujno je, da bo: bodoči odbor Osvo
bodilne fronte na Vrhnik•i: zajel vse 
one, ki so ak1tivno delali med okupa
cijo na bojišču ali v zaledju in one, 
ki so po osvoboditvi največ prispe
vaM pri graditvi socializlna, to se pra
vi, da bo bodoči odbo:r v resnici pred
stavnik -vseh frontovcev. Samo tak 
odbor bo pravi naslednik tistih izza 
časa okupacije, pri članih OF bo uži
val ugled, kajti sestaVIljen bo iz sta
rih, preizkušenih delavcev, ki se ne 
ustrašijo ;nobenih napO'TOV. Vse pozi
tivne življenjske ;pojave v našem jav~ 
illem in !kulturnem življen,ju bo tak 
odbor podpiral, ne~drave pa članom v 
pravi luči prlka,zovil:l m s tem · pre
prečeval izkrivljenje pati nove Jugo
slavije. 

1 



Rrispevek k diskus.fji: 

Še nekaj 
V prvi številki »Glasa Vrhni.ke« j.e' 

:(JOd gornjim naslovom I).aštetih precej 
nedostatkov, ki jih opazi.š tudi z :qe 
preveč kritičnimi očmi, niso pa nave
deni v,si. N ame:ll tega članka je· torej 
ie nadaljevanje začete diskusije, isto
časno pa .se navajajo predlogi oddvo
jenih mi.šljenj glede rešitev posamez
nih problemov. 

Kl01dičeva ces:ta z nemogo-čo situa
cijo Lavro;ve hiše že par let čaka re
šitve. Bilo bi jo v .tem delu nujno raz
širiti, vodreti omenjeno hišo, urediti 
ob desni ·strani ceste park, na,sproti 
stoječo ka,znilnico , z malimi . zamreže
nimi linami adaptira,ti v -re,s .prepotreb
na stanorvanja, s tem bi tudi odpadel 
vtis, ki vzibuja spomin na nekdanje 
kapita'listične čas-e. S predlagano pre
ureditVIjo bi .s.e močno razbremenil 
takozvani Križpot, · za obi,skovalce 
Vrhnike pa bi bil mnogo- prijetnejši 
vtis ob vstopu v Vrhniko. 

!Bo~eg novega kolodvora naj bi se 
nadzi'dalo obstoječe temelje v kakr
šnokoli potrebno zgradbo. Ta nedo
grajena zgradba, ki že toliko let čaka 
novega investitorja, m1prav1ja vtis 
kot da je •ostanek medvojnega ruše
nja ali pa kot nedograjen to-li priča

kovan bazen, zgraje~n kot nalašč na 
tako primernem kraju za osvežilo 
potnikov predno· ;vstopijo v Cankarje
VO' dolino pohujšanja. -

Nasproti (};;~:s.il,skega doma, na nek
danjem sejmišču, .bi bilo odstrani ti 
skladišče · betonskih · ·cevi, ki nikakor 
ne spadajo na to mesto, tudi sejmi
šče ne služi več svojemu namenu ter 
bi ga bilo treba preurediti v :park. 
člankar pravi v nadaljevanju, da 

je prav ,smešno, kako na Vrhniki vsak 
po SY'Oje gradi, ne oziraje se na uriba.
nistične zakone in koristi skupnosti. 
V tem .se strinjamo s piscem članka, 
tudi. prediog, da naj .se pri ·KLO-ju 
u,stanovi .svet, ki bo odločeval ·v vseh 
gradbenih in urbanističriih zadevah, 
je pozdraviti. Največja težava pri tem 
pa bo izbira članov. V svet naj bi 
se vključili ljudje s ;prirojenim ali pr.i
vzgojenim čutom do lepote, ki jim le
ži na srce razcvet Vrhnike, ter s stro
lmvnim gledanjem n,a problematiko. 
Na Vrhniki se je po minuli vojni kar 

·precej gradiio, ni s.e pa v nekaterih 
primerih upošte.vaJ: regulacijski na
črt. Nivoji teh zgradb so določeni kar 
od prilike. V bodo1Če je predvidena 
aMivnej,ša izgradnja ,stanovanj, za
radi tega bo nujn9 pris-topiti ~ izde-

le:ti bili zasajeni smrE!kovi, borovi in . 
drug~ okrasni nasad\. · Torej ni ref'!., · 

P' redlogov' · · kar pravi člankar, da .se za 'to ni n~h-
če brigaL Potrebno pa bo ' še nekaj Starovrhničani se za'Vedajo svojih 

liJ. vi kanalizacijskih · načrtov .celotne- · let, da se t_i na_;~adi zakoreni~~~o: .Ii~ dolžnosti. četudi je delo ·· Osvobodilne 
k b l t "no cJ.ScenJe front-e v polet"J·'u nekoliko ·omrtve-lo, ga omrežja, . s · čimer bodo d11ri.i .,Pogo- • ar'. se. o Il'Nrsl o. po r~~ . . . . . ' 

ji dol>očevanja· yi•šinskih kot bodoČih1' ·ureJanJe sprehodmh steziC• m drugih·. ~ar ·e . raz.milljivo :spričo d_ejstva,, da 
zgradb in pa mo-ŽIU.ost p·ravilnega od- naprav. v . je na· Stari ·.VrhJ;J.i~i v ~rim~ ri z dru
vaj anja fekalij i-n odpaidnih voda, .kar Ravnot~_ko_ perec ,Je prob'le~ dos,to- . gimi poklici največ kmetov, so sed~j, 
•pa dosedaj · ni bilo mogoče in je stor- pa v _Mocilmk, :r:osebno z •o ·~~rvom na ko je delo . na polju zaključe:no, začeli 
jena š~oda nepopravljiva. ' · ograd1tev . tovanskega zemlJlsca, za- utrjevati frontne •o•rganizacije. · 

Mimogrede naj 'omenimo še regu
lacijski načrt Vrhnike. VI!Ilmičani v 
celoti. res niso sodelovali P'ri _ .projek~ 
tiranju 'idejne zami,sli v nekO: urbani
stično zaokroženost,. res pa je, da so
delovanje Vrhničanov, alm Jih vza:
memo kot skupnost pri projektiranju 
kot .takem, ne bi prišlo do potrebnih 
soglasij, nujno je \bilo po.sluiiti se 
stro•kovnih institucij, da pa se je pri 
tem storila groba napaka, drži in 
sicer v tem, da se urbanist ni . :vživel 
v po-trebe-, prHike okolno-sd in mož
nosti, ki obstojajo. Regulacijski načrt 
1predvi!d.eva v S'Vojem ,okviru preveli
ko število . blokov. Urbani,st ni -vpošte- · 
val, da je Vrhnikl:J, pr~vincijalen kraj, 
kjer ljudje niso p-rilagojeni mest nemu 
življenju. Njen iv.du;strijski potencial 
se je že preoej približal svojemu vi- · 
šku, ako izločimo stanovanjski fond. 
Vrhnika je !V neposredni bližini me
sta Ljubljane; nima narav11rih boga
,stev s čimer hl bilo možno misliti š e 
na kak večji industrijski razvoj. Vsl.ed 
-tega .je nesmiselno ·misliti na gradnjo 
prevelikega š~evi1a bl.okov. Mnenja 
smo, naj hi s e pri tem držal.i kri.teri)a, 
od opstoječega ~ačrta ob?>ržati le 
strogi center, vse o,sta;lo pa prilago
diti potrebam in željam gradbenih ·in-

. teresentov, · !ki .si vsi brez izjeme žele 
graditi le indivi,~ualne hišice. 

Glede na gradnjo malih eno- in dvo
družinsk ih h iš ic :n,aj bi se V·PO:števali 
predl-ogi, kater.ih zamisel. je, zazidat i 
pobočje .sv. Trojice, okrog katerega 
naj bi vo·dila p:oložna spiralna .pot. Z 
gospodar-skega stališ-ča t a zamisel ne 
bi bila napačna, ker bi se za .stavbne 
parcele upo·ralbljal manj:vredni sk alo
vi•ti svet , medtem ko ibi v ravnini boij
ša zemljišča prilšla v pnštev za s a 
jenje in pd delovanje kultur. V do
končni izgradnji bi · hri:bček .Sv. Tro
jice prenehal kazati svoja .skalnata 
rebra, ker bi si :vsak gradbeni pose.st
nik po svoje uredil p·rimeren vrtiček 
za zelenjavo in .sadje. Seveda s tem 
ni ; mišljena celotna strnjena zazidava 
Sv. Trojice. Prostor, kjer so /bili ne
~oč smrekovi nasadi, bi ,se uredil v 
spvehajališča z bife;j:em in drugimi 
z3:bavišči. Na tem mestu so že 1pred 

radi katere bo pot v Močilnik in na 7. nnvembra je bil sklican .sesta
Mirke preložena in bo •potekala od nek vseh članov OF, kjer so obra>vna
sedanjega Mirškega mostu vzporedno· vali gospodarski in politični po-ložaj 
z zvezno ces-to in se bo pr.i~ljučila pri doma in v ,svetu. Ob zaključku ži
stanovanjskih blokih na obstoječo ce- vahne diskusije je bil sprejet sklep 
sto, ki poteka od Kunsteljevega ko- o. sklicanju o!bčnega .·~bora Osvo•bodil
zoica proti Verdu. Ker se bo name- ~. rrie fronte za 22. november, ko naj hi 
ravana zveza zelo podalj-šala, ne ;bo se izvedle volitve novega odbora. S 
taka rešitev v korist obiskovalcem tem v zvezi je bilo sklenjeno, da izvo
Močilnika niti prebivalcem M1irk. Bolj- ljena kandidacijska komisija ,sestavi 
ša rešitev bi bila že predlagana tra- kandi:datn!o• ~[s,to i ·z vrst najboljših 
sa: odcep od Zvezne ceste takoj' za državljanov. Po enoie•denskem vest
tovarno usnja z napravo novega mo- nem delu je bila na občnem zboru 
stu preko Ljubljanice in z priključ- 22. novembra sprejeta lista, v ka eri 
kom na že obstoječo cesto, ki vddi v so bili stari borci - aktivi,sti NOB in 
Mio·čilnik in na Mirke. Močilnik kot v političnem delu prekal~eni frontov
turistična točka bi s ·tem :n.edrvomno ci ter člani Komun'istične Partije. 
mnogo pri"!obil. Udeležba članov na tem prvem obč-
Pr- )J:.l~ :t, zase je tudi va.ški potok, nem · zbo·ru je hrla presenetlj~vo ve

v katerem se nabira razna nesnaga, lika, iz česar lahko s:klepamo, da so 
zaradi dviganja vodostaja ·PO dveh Starovrhničani p·ravilno ra;zumeli de
vodosilnih napravah (Habetov mlin lo Osvobodilne fronte. Pred zaključ
.in tovarna eteričnih olj-). Te pogon- kom zbo·rovanja ·je bil sprejet sklep, 
ske naprave bi 'bilo h:cba zamenjati da bodo ,še pred Dnevom republike 
z električnim .poganom, ;pot ok reguli- ·popraviti in z gramozom na.suli vse 
rati, poglobiti vodno strugo do naj·- ceste ter poh v območju Krajevnega 
večje možnosti ,. kar bo neizogibno za- ljudskega <;>dbora,: To svojo obvezm so 
ra<J·i gradenj večjih ali manjših db- že izvršili, saj so pomagali vsi, razen 
jekto'V na Klisu, kar pa je v ,sedanjem tiste peščice ljudi, ki še danes noče 
prilp.eru nemogoče. ra·zumet i, da je zlata -doba izkorišča-

K!lavnica nikakor :ne spada' v naj- nja enkrat za vseld minila. 
obljuden ej še naselje tStare c~te,- kjer . Kaj pa 'Rdeči križ? 
moraš poslušati ponoči in podnevi Pred nedavnim je p·rejel odbor RK 
nemogoče glasove kakm v kakšnem nekaj oblek, perila in ·obutve z nalo
zooioškem vrtu. Kiakšna nevšečnost go, da to razdeli med naj!potrebnej
za stanovalce v neposredni bližini! v še. Pri ra!Zdelit'V'i pa je tajnik Rde
poletn.i vročini zavdah po .s:parjenem · čega križa to:variš.ica Ana Malavašič 
mesu, mušji zalegi in še nešteto dr u- zahtevala za svojo se:stro zenski plašč. 
gih neugodij. Klavnica ,spada na peri- Njen oče je priva tni obrtnik, kjer je 
ferijo. žalostno je, da odioč ilni fak- zapos len · tud1 brat, ona sama p a :ie v 
~orji t ega ne uvidijo i\ll. ne ukr enejo službi kot šivilja. K o ~e pr edsednik 
potrebno. himerni pr ostori bi se do·- KLO pripomnil. d~ so drugi bolj 
bili v biv.ši . tovrurni Globus. Le malo upravičeni ;dobiti. p~a,~č. ie zagrozila, 
prezidave, pa bi se dalo urediti. · češ da oče tne bo plačal davka, če 

T akih in sličnih napak je na Vrh- nje~a sestra m.e dobii kar zahteva. Pri 
niki še mnogo, kam orkoli se ozreš. tem jo je odločno podprl :p-redsednik 
P•ot rebno ;bo še mnogo truda ; a z ne- RK t ovariš Av:gu,st štefančič, :ne1 o zi
koliko dobre volje in sodelovanjem raje s-e na hromo mater, ki ima tri 
vseh, ki čutijo-, da je treba tem ne- Gltroke-študente in jih ne more S SVO
dostat~om napraviti konec, se bo na- jimi d!oho'dki sama oblačiti. 
prav:il-o že mnogo. Obljube, ki ,smo Skrajni čas je, da se t akšne odbor 
jih do 'sedaj iznašali na sesta:nkih, st o- nike odpokliče, ker .s svojim delom 
rili pa nič, je treba postop(lma začeti sramotijo človečansko nal,ogo Rdeče
uresrti·čevati, toda ne vseh hkrati, ka- ga križa in zmal).jšujejo· us<pehe vseh 
kakor pravilno svetuje član'kar. množičnih 'organizacij našega kraja. 

Iz življenja 2arnizona na Vrhniki 

P:rise2,a- zyest~ba domoYini 
29. november; Dan :naše Republike, 

nismo letos v garni:wnu na Vrhniki 
pvos!lavili kot največji praznik :naše 
države s amo .s pro,slavo·, temveč smo 
z nj'im združili ;da bi mu dali večji 
.povdarek, zaprisego novincev. ,še do 
nedavJiega .delavci v tovarnah, kmet
je z naših polj, člani kmečkih obde
lovalnih zadrug, dijaki iz šolskih ·klo
pi S QJ se S položeno >prisego svečano 
zaobljubili, da bodo disciplinirano in 
hrabro branili ča,st in slavo riaše Ar- . 
made, razvijal'i bratstvo in enotnost 
naših narodov in do poslednjega diha 
ostali zvesti sV'o·ji domovini. Obljubili 
so, Ida bodo na po-ziv Vrhovnega ko
mandam.ta ob vsakem času branili 
rodno zemljo Federativna ljudsko re
publi~o Jugo~lavijo- ter se neu.stra·še
no zoperstavili sovražniku, ki lbi nas 
hotel zavojevati. ' 

Prisega je najsvečanejši dogode.\1: 
!Za vsakega ~ripadnika naše Armade, 
kajti spremlja ga skozi celo življenje. 
Le smr.t ga lahko odveže dane besede. 

Zavedajoč ,se pomena prisege, je 
vsak 'Stremel za tem, da premisli nje- . 
no vsebino in da ·jo ·čim bolj prouči. 
Marsi~do je dejal: » Če že prisegam, 

2 

moram dobro vedeti, Ido česa me pri- · 
sega veže, kakšna je moja dolžnos-t, 
ker le tako b.om lahko izpolnil to, 
kar svečano •obljubljam! « 

že na · predvečer 29. novembra smo 
imel slavnos,1Jno akademijo, · ki so jo 
ses-tawili vojaki sami v proslavo Dne
va republike in po'ložitve zaobljube. 

.Program je obsega,! zbor no petje J.la.
rodn:ih pesmi, recitac.ije in :narodne 
plese. 

V do~oldan,skih urah državnega 

praznika so se v lepo okrašenem dvo
rišču vojašnice z, zastavami, zelenjem 
in slikami naših voditeljev zbrali no
vinci, da . p:tisežejo. 10 · po1~enu tega 

f 

. važnega dogodka je govoril . podpol
kavnik tovariš Kres.ojevic, ki je po
vdari'l junaštvo- na!Ših borcev v času 
narodno osvobodilne vo.jne, ki niso ni
k aH prelomili <da~e besede. Pri,segli 
so na čast svojega ljuds>~va., da mu 
lbodo povs·od in vedno zvesti in da se 
bodo bo.rili do zadnje kaplje krvi proti 
okupatorju ~n ilcmačim izdajalcem,, 
to je proti sovražnik·om nadonalne 
svpbode in narodnih pravic. Ob kon
cu svojega govora je tov. podpolkov
nik povdari'l po-men nalog, ki danes 
stojijo pred nami in našo Armado v 
borbi za očuvanjem pridobitev NOB. 

Po položeni prisegi je bila parada, 
ki je pokazala uspehe dela novincev, 
drugega dne zvečer pa so se v.si uae
ležili koncerta. 

P.risega ni samo slava onih, . ki ,so 
šele pred kratkim oblekli ~jaško ob
teko, nadalje :za starejše tovariše in 
.njihove starešine, temveč ,je to vraz
nik vseh naših narodov, ki v svoji Ar
madi yidijo nezlomljivo oviro za vsa
kogar, ki hi poizkušal ogrožati naše 
mirn·o· .st:varitelj.sko delo, svobpdo in 
neodvisnost socialistične domovine. 



IV AN ~AN KAR IN VRHNIKA 
»Komu izmed njih sem bil 

kdaj tako drag, da ot ga izpre
lete1a sladkost oo samem rn::J
jem imenu, d.:t bl vzel .ob težkl 
ur1 v roko moj·o• knjigo in je 
ne vrgel . stran? Kdo izmed 
njih me je spoznal (z?-kaj lju
bezen je ma:~t spoznanja) in je 
ugledal z glO>boko radostjo, da 
je moja knjiga le .moja bese
da . · .. Kab bi me mogli ljubi
ti s tako ljubeznijo, da bi je bil 
vesel? Brali ste velikokrat, 
kako ravnajo z mojim življe
njem, z mojim telesom; brali 
ste in ste spoznali, da jih je 
sram tistega, ki ga ljubijo : . . 
Strah jih je mojega trpljenja, 
rker je večmo· ; zato ga ne ma
raj-oo gledati ter :poJo rajši ,sla
vo breztelesnemu rodoljubju 
ter mu stavijo spomenik. « 

Cankar X. Epilog . . 

Kakor mnogi veliki duhovi, je Lu
·di naš , Cankar šele po svoji smrti 
vstal V vsej SVQji veličini, saj to je 
usoda njemu sorodnih velikih mož, ki 
hodijo za .večjo ali manjšo 'dobo pred 
ijudmi svojega časa. BJlJ ko se od
daljujemo O• njegove smrti, tembolj 
raste njegova podoba in tem blizji 
nam je. Danes ~"li, bolj kot kdajkoli, 
ne moremo misli·ti slovenstva brez 
Cankarja in Prešerna. Oba velikana 
na!Šega naroda sta se uvrstila v sve
tovno literaturo. 

Mnogo .rojakov ve o Cankarju le to·, 
da velja za ·prvega slovenskega pisa~ 
telja, da je bil dobra duša in da »ga 
je rad pii.« Njegovih del večina ne 
pozna razen morda ti.<;tih drobtinic, 
s katerimi. se ·seznanijo v šoli. •rudi 
večina .takoimenovanih boljših ljudi, 
ki se .Sicer večkrat pohvali s Cankar
jem kot rojakom, morda hr:i.ni kak 
njegov predmet ali celo .rokorp·is, Can~ 
karjev-ih ldel pa nima, če !Pa si jih je 
že .kdo kupil za okras in znamenitost 
svoje knjižnice, jih ne bere, češ da 
je treba za razumevanje njegovih del 
mnogo oča.sa in še več dobre volje, 
ker so pretežka in za delovnega člo

veka, ki ima za razvedrilo le skopo· 
odmerjen čas, preutrudljiva. So ljud
je, ki se ob vsaki priliki bahajo, da 
so osebno :poznali velikega rojaka, in 
vedo o .njem povedati vse ~po•1no čenč, 
češ da je bil nedružaben, celo neoli
kan človek, ki je svojo druščina vča
sih nemHo napadal, in da mu ne gre 
tako visoka cena v izmeri njego·ve 

I. 

Težko stališče ima recenzent, ko 
ocenjuje delo amaterskih skupin, pa 
naj si bo to gledaliških, likovno umet
niških, glasbenih aH katerih ~ml! dru
gih. Ocenjevati mora •objektivno, upo
števati mo·ra vs,e težave jn IPrep:reke, s 
katerimi .se amaterji bo.rijo, in ne <Sa
mo ·kritizirati na splošno, temveč mora 
v svojih zapiskih dajati prediloge za ±z
boljšanje dela. Takšna kritika pripo
more h kvaLitetnemu in tudi kvanti
tetnemu dvigu, obratna pa seje .raz: 
d•01r, nezaa.ovo~ljstvo iri malodušnost . . 

Na slikarski razsta.vi lahko obrav
navamo vsakega avtorja posebej, ne 
da bi ,se •o·zira:li na splošni izgled in 
enotnost vsega .razstavljenega. Poleg 
rea1·ilstov, če jih ni dovolj za odmerje
ni razstavni ~wostor, lahko postavimo 
dela ekspresionistov, :qaturaHstov i.n 
futur.i,stov, saj so vsi amaterji in· za
nimiva je primerjalna ugotovitev, ka
ko eni a1i drugi .gledajo na naravo in 
na življenje. V gledališki družini, ki 
vedno 111astopa kot celota, pa m orra ve
ljati načelo skiladnosti in uglašenosti 
na isti tom, kajti to je ansambel, ki le 
kot tak .daje zaključeno .pddb·bo, kljub 

umetniške vrednosti. Takšnim ljuJem 
pač ni bil-c· 'PO volji, da jih je pisatelj 
cesto razgruil .pred og.edalom svoje
ga odkritega pisanja in bre.zobzirno 
pokazal na njihov!') napake, ki s o jih 
sami skrbno skrivali pod plaščem 

svoje hinav.ščine in zlaganosti. Saj 
namen Cankarjevega pisanja nis·J bl
le lepe besede ali prilizovanje. Hotel 
je prikazati pravo, resnično življenje, 
sredi katerega je stal ,sam. Odkrito je 
.sovra·žil · in napada:l ljudi, ki so se 
brez srca uveljavljali na ·ra~čun so
človeka in jim, samo da bi .dosegli 
svojo moč in ugodje, ni bilo mar, če 
je zaradi njih trpel krivico lastni 

. brat. če · _pa je Cankar .pri kom zasle
dil kaj lepega aH dobrega, je bil pri
zanesljiv tudi 'do njegovih nrupak. 

še ni dolgo tega, .kar se je ugleden 
Vrhničan izrazil o svojem velikem 
ro,jaku takole: »Meni se pa čudno 
~di, da to<liko proslavljajo tega Can
karja. Saj je bil navaden čvekač, ki 
ti je gnvorH po cele ure gori pri »Šte
ficu«, če si 'mu plačal za pol litra. J!n 
ko ibi ga človek vsaj razumel, kaj ti 
je pravil?« Vzrok take žalostne ,sod
·be, ki žal ni osam1jen -primer, je pač 
tisto filistrstvo, .ki mu Cankar .ni ru
koli prizanesel in se vedn·o· s prezirom 
obrnil od njega. Filistrom pač ni bila 
in ni po godu Cankarjeva bohemska 
narava. Cankar je bil ilavsezadnje 
človek, 1po .svojem temperamentu, rpo · 
nagnjenjih, sposobnostih in n.avadah 
kot vsi drugi ljudje. življenje mu je 
bilo vs.e prej ko s cvetjem posuto. Ma
lokdo ve, da je resno umetniško delo 
često težaško mučno in naše slovstvo 
kaže dnyol.j primerov, 'da je mar,sika
te.ga iunetnika strlo že prej, pred
no je okusil njegove sadove. Sam 
Cankar je zaupal nekoč svojemu pri
jatelju, da ga pisateljsko delo · često 
utruja do smrti in da ima navadno po 
kakem končanem delu sam pred se
boj občutek ~ponižanja in sramu, češ 
da je .slabo ali vsaj ne zadosb dobro 
povedal, ikar je hote~ ljudem v dušo 
vliti. In kam naj se dene umetnik 
po plodovitih urah sv·ojega dela, v 
ka-terih je stQpnjeval ·do skrajnosti 
silo napetosti, ki je potrebna za res
no umetniško delo? In če pogreša še 
prijetne domačnosti ·in razumevajoče 
duše?. ' Marsikdo, ki ga' kaj tišči in 
gloje pr.i srcu, ,se zateče v gostibo. 
Dovolj in preveč ljudi je, ki dosti pi
jej·o-, pa niso produktivni ne kot umet
niki in tudi drugače ne; Cankar je, 

temu, da je vsruk p~sameznik samo
stoJ'en člen v verigi ustva:rjaleev. 
Umetniško dognan in zave.stno trden 
reži:serjev koncept je igralcem •o·pora, 
istočasno :pa tudi kažipot dela, da ne 
bi skrenil vsak po svo:je: eni bi se 
drža~i naravne, realisti/Sne smerri, dru
gim pa lbi bilo vzor staro• dunajsko 
državno gledal:išče · z vso patetiko in 
do•stojanstvenostjo. Naloga režiserja 
je, da prouči delo, da ga igralcem pri
bliža, da na bralnih vajah podčrta ka
rakterma mes>ta, da opozarja na napa
ke :v izgovarjav,i, da •Oidst ranjuje ne
pravilne nag lase, . da skrbi, da .si ne hi 
igralci .po svoje n~a:čno tolmačiLi 
vlog in jih po nepotrebnem karikirali 
in, da streinl. za enotno,stjo igr?Jlja ter 
da odstranjuje• samoiVoljne il!lpade po
sameznikov, kakor je na primer af.ek
tira!nost ali neži.vljenjska izdelava po
sameznih oseb in njih znač~jev. Za re
žiserja ni nujno, da je: visoko ·kvalifi
ciran, dovolj je, da je razgledan v li
teraturi, kar je važno pri .izbiri snovi; 
v zgodoiVini, da pravi<lno označi dobo 
in smeri, v kateri se odvija gledališko 
delo; v slovničruih in pravopisnih pra
vilih, kar menda ni wotrebno posebej 
rpovda:rjati, ·~a ima razvit čut za este-

utrujen po napornem pisanju (saj 
sam 1priznava, da je včasih ·pilil po 
cel'e IPO'l ure e111 sam st avek samo za-. -
radi blagogla,spa), za1grenjen zaradi 
krivičnih napado-v in zasramovanj, sit 
večnih gmotnih ski-bi, neprestane ne
gotovosti obstoja, upravičeno' zahajal 
v gostilne ·in t am do'l'go posedal. In · 
če bi bilo res, kar mu očitajo nekateri 
ljubeznivi rnjaki, češ da je samo v 
pijano~ti pisal, nikoli ne bi njego~v~ 
duša izlila iz sebe tako čudovitih 
stvari, ket jih je, am·pak rbi bilo nje
govo literarno delo ena sama grda, 
v pijanosti .srpočeta spa:ka. 

Mar so privrele one 1prelepe besede, 
ki jih je zapel svo~jemu rodnemu kra
ju, s katerimi začenja drugo• voglavje 
Aleša Iz Razo ra, iz pijanih u.st? Ni
kakor ne. Gotovo ni noben pesnik 
tako lepo opisal svojega kraja, kot 

ravno Cankar. »Kraj raVllli pod goz~ 
dom, pod temnim, mogočnim Raskov
cem seda · jata golobov; bele peroti 
se Ieskečejo v sO>ncu. ' Tam je Vrhni
ka. č:ez hnre, čez · hoje, od tihega 
Krasa, od morja šumi burja, plane v ' 
raven, · rpostane, vztrepeče, o,supla in 
utolažena •<l'b toliki lepoti. Bela kakor 
nevesta se s·veti na holinu Sveta Tro
jica, razgleduje se po .sončni ravni; 
po tihem, sanjajo·čeni 1 močVirju do 
žalostne gore in do Krima ... « Mar 
ne ;p•resega ta spev po ,svoji lepoti, 
ubranosti in čudolepih primerah naj
slavnejše mojstrovine svetovne lite
rature? če bi napisal Cankar samo 
to in nič drugega, pa bi bilo dovolj, 
da bi nas izpreletela sladko-st ob sa
mem njegovem .imenu in rbj. nam bila 
njegova kinjiga ob težki UPi draga, 
tolažljiva prijateljica. 

Cankarjeva beseda 
Zmerom .sem bil prerpncan, da je 

umetnika edini poklic kritika in boj. 
Morda je moj posluh drugačen od 
pos1uha drugih ljuldi, moda je ·po
·kvarjen: že v najtišji lirski pesmi 
slišim obtožbo; izvila se je bila iz živ
ljenja kakor vzdih. Edino, kar sem 
podedovrul . .i2J tistih •lepih časov, je 
prejpričanje, da umetnik, ki se prila
godi, ni več umetnik. 

KrpanoiVa kobila. 

Pnnos je v mojem srcu: kljub vsem 
naukom, IO•pomill!om, 10č~tkom, kljub 
zasmehu iln natolcevanju, je vse moje 
življenje in · nehanje služilo najvišji 
ideji, r e s n i c i. Kar sem videi :z 
očmi in z razumom, ·ni.sem zatajil; in 
ne bi zatajil za same . zlate nebeške 
zvezde. Resnica pa je posoda vsega 
drugega: lepote, svobode, večnega 
življenja. 

Dokler sem :zVest resnici, ,sem .zvest
.sebi; dokler delam :v njenem imenu, 
bo moje delo rordoviJtno, ne rbo ovene
lo od pomladi do jeseni. 

Krpanova kobila.. 

Vsaka povest zase je neresnična, 

ampak vse skupaj pametno združene 
in zlite v pravo .posodo, so či.sta res-
niCa. Epilog. 

Trdna je mo•ja vera, da n~oči zar
ja tistega dne, ko naša kultura ne bo 
več krizantema siromakova, temveč 

bogastvo bogatega. že slutim zarjo 

tiko in dovolj1 fantazije, da .si zna živo 
. predstavljati potek ~·granja. Tak re
žiser si bor z ·lahkoto pridobil avtori
teto .ter si .z jasnini.i smernicami, ki se 
ne spreminjajo od vaje do vaje, lahko 
ustvaril pos1ušnost vseh . članov dru
žine. To pa je eden :p.rwih pog.ojev vsa
kega dela. 

Uspeh gledališke uprizoritve v mar
sičem odVIisi od same whire dela, ki 
naj .se vrprizoo:-i. Ka~šen mora biti 
.igran:i. komad? Predvsem vzgojno 
umetniški, literarno !vreden, pa: tudi 
vzgojno .ideološ·ko pozitiven, razum
ljiv, to .se pravi miselno •oldlgovarjajoč 

;publiki in tehnično zmogljiv za igral
ce. Predvajati izven vi·soko kuUurnih 
cent·rov težke filnzof'ske drame, ki jih 
po-vprečen človek ne more razumeti, 

. pač pa So razumljiva le majhnemu od
stotku i):rebivalstva, pa je ~prav tako 
'nepravilno, kakor igrati konverzacij'
:ske drame ali komedije, ki' jih igralci. 
ne zmorejo. La:hikotno.sti in tempa, k:i 
sta p1ačilna za francoske, .italijanske, 

. španske in angleške komedije, nika-
k•o•r ne more .7;adeti začetniška, stro
kovno manj usposollljena skupina, 
ker hi v njeni izvedbi delo izgubilo 
svojo ;vrednost , patino. S tem pa ni 
rečeno, da je dovolj'eno1 segati rpo de
lih, ki .so v-sesplošno razumljiva, zelo, 
skoraj preveč enostavna in to do to-

tistega •dne, sluti jo vse moje najglob
lje in najč[stejše hrepem.enje. Ne, ne 
hrepenenje samo! Moje delo je ,slut
nja zarje, vsaka moja beseda in vse. 
moj'e ~ivl;J~e:q:je. že slišim dleto; ki 
kleše graniini temelj novi zgradbi. 

Bela krizantema. 

Oko, · ozri se nazaj, prav do mraka 
otroških let! Kam je letelo vse hrepe- · 
nenje, komu je bila darovana naj
boljša moč srca in razuma, odkod je 
vrela, kam se je obračala -vsa :radost 
in bolest? - Resnično, domo·vina.. ni
sem te ljubil, kakor cmerav IQrtrok, ki 
se drži matere za krilo; tudi te ni.sem 
ljubil, kakor solznomešičanski vzdii
hovalec, ki ti kadi v •lice sladke di
šave, .da te skele uboge oči; ljubil 
sem te s spoznanjem, videl ,sem te 
vso, v nadlogah -in v grehih, v .sra
moti .in zmotah, v rpon.ižanju in v brid
kosti; zato sem z žalostjo illi srdom 
v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto, 
ljubil j-o< stokrat globlje in stokrat 
vtšje od v:seh tvojih trubadurjev! 1 

rB'ela krizantema. 

Kdo izmed njih me je spožnal (za
kaj ljubezen je mati spoznanja) in 
je ugledal Z glOibOkO' radostjo·, da je 
moja beseda ·le senca človeka, nje
govih misli in njegovega ;resničnega 
pomena, in da je zategadelj moja 
knjiga le motto mojega življenja tn 
le ime mene samega? 

KI'Ipano.va kobi'la - Ep·ilog. 

like mere, da •SOl plehka in v vsakem 
oziru neprimerna. A vendar je tudi v 
preprostih ·st vareh :klasika, in klasika 
je rpozitivna. 

V za•četku vsakega .sta!1nega gleda
liškega udejstvovanja pri poklicnih 
gledališčih, aH pa na diletantskih od
rih je nujno, da .se v prvem obdobju 
dela rposveti rpažnja najbolj talentira.. 
nim igralcem, se jih srtrokOVlllOOI uspo
sobi, se j:im omogoči s~tematični štu
dij ob podpori režiser,skih ,strokovnja
kov, ali .pa rutiniranih starejših igral
cev, zato•, da se ustvari hrbtenica dru
žine, ki je sposobna nadaljnjega sa
movzgajanja in vzgajanja drugih. 
Začeti takoj .z množi.čn~m sode:lova
njem ljudi, je 9-opustrio samo za se
lekcioniranje, ki ·izkristalizira naj
boljše za bodoče delo. Kakovosten 
dvig je možen samo s temeljitim štu
tdlijem ne .samo igre kot taJke, temveč 
tudi jezika, tehnike govora, to ·je 
s.plošno gleda~i;ške kulure. čim se 
.ustvari . jedro, majhen gledališki an
sambel, ki je v stanju :reševati tudi 
težje gledališke p:rob:leme, b odOilovi 
člani imeli ob že rut irinanih veliko 
oporo in delo z novinci bo, ra:zumlji" 
vo, mnogo lažje. Vsa:kemu gledališču, 
ki je še v p o!Vojlih in ki· ima pogoje 
za dvig, (amaterska v poklicna), je 
nujno •potrebna recitatorska šola. Ni 
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Ivan Cank.a r 

1 SK-ODELICfl KfiVE 
'Veukokra..t v svoJem ŽIVlJenju sem 

storil !irivico človeKu, ki sem ga lJU
bil. Taka krivica_ je kakor greh zoper 
sve tega duha: ne na tem, ne na onem 
svet~ ni odpuščena. Neizbrisljiva je, 
nepozabljiva. Včasih počiva dolga !e
ta, kakor da j,e . bila ugasn-ila v srcu, 
izgubila se, u-topila v nemirnem življe
nju. Nenadoma, sredi vesele ure, ali 
ponoči, ko se prest<rašen vz-drramiš iz 
h:udih sanj, .pade v dušo težak spo
min, zaboli in Z!ijpeče s toliko silo, ka
kor da je bil greh šele v tistem ·tre
nutku storjen. Vsak drug spomin je 

. lahko zabrisati s kesanjem in blago 
misliju· - -tega ni mogoče zabrisati. 
en madež je na srcu in ostane na ve
komaj. 

Rad bi človek lagal sam sebi v 4u
šo: »Saj ru bilo tako! Le tvoja nemir
na misel je iz prosojne sence napra
vila noč! Malenkost je 1bila, vsakda
njost, kakor se jih sto in tisoč vrši od 
jutra do večera!« · 

Tolažba je zla gana; in človek ob.ču

ti sam in z grenkobo, da je zlagana. 
Greh je greh, če je sto•rj.en enkrat ali 
·tisočkmt, -če je vsakdanji ali nepo
znan. Srce ni kazenski •zakoni·k, da bi 
razločevalo med preg-reškom iJi. hudo
delstvom, med ubojem 'in umo•rom. 
Srce ve, da »zarvratnež ubija .s,_ pogle
dom, z mečem junak« ; in il:aje bi dalo 
odvezo "meču nego 'pogled~_: TUdi ni 
srce katekizem, da bi razlpčevaln med 
ID:aiimi in naglavnimi grehi; da bi ra;?:
ločevalo · med njimi po besedi in . zu
-!lanjtl:l · znamenjih. Srce je pravičen 
hi nezmotljiv soditik. ~Sodi in obsodi 
gr~šn~ika po skr~ti, ko·inaj za.vedni 
kretnji, po hipnem pogledu, ki ga nih
če ni opazil, po neizgovorjeni, komaj 
na čelu zarr>isani misli; celo po ko·ra
Jm, po trkanju na duri, po srebanju 
~aja. Le ·malo je gre-hov na:p.isanih v 
katekizmu in 1Še ·tisti niso poglavitni. 
Ce bi bilo srce i•zpovedni.k ___: do1ga in 
.SiraŠna bi bila izpoved! · 
· Odpustljiv je greh, ki ga je mogoče 
poved<liti z besedo, izbrisati ga s ·po
koro. Težak in pretežak, do• zadnje 
ure krvaveč je greh, ki je ostal saino 
v srcu kakor .spomin <brez besede in 
brez oblike. Le· sam sebi ga človek 
~zpoveduje, kadar &trmi v noč in ·mu 
je ·odeja na prsih težja od kamna. 

»Ne kradel nisem, ne ubijal, ne pre
šuštvuval; čista je moja duša! « 

Lažnivec! Ali nisi lupil jabolka, ko 
.si .šel mimo lačnega ter si ga pogle-

tu mišljena »šola« z vsemi <l!dmini
s·trati.vlnimi !priveski, temveč skupina, 
ki bi ob podpori naj•boljšega domačega 
režftšerja in s•lavista študjrala deta, ki 
bi pa po drugti: ~;trani d :J:bro p:riprav
Jjena lahko služila za samostoj'ne na
.Stope pri akademijah. Vzemimo na 
primer: v mesecu februarju j~ Prešer
nov dan. Ta šola naj bi i·zbrala nekaj 
najznačilnejših in za aka!demijo naj
primernejših · pesmi. Trojica študira 
isto; najboljši b o nastopil. Seveda, 
najboljši, to 'je ti·Siti, k~ bo podal ;pe
~em Tei> notranje doživeto, pr_eprosto, 
brez ·p~tosa ·in v lepi čis:ti :izg'owarjavi, 
truko tebni,čni, kakor tudi jezikoVIlli. 
Tak1šna šola bo v veHki meri, sicer res 
4okaj· trda, potn~bna je vztrajnost in 
nenehna ;vaja, vendar pa nujna, če 
hočemo us:pešno delati na težjih po
priščlh in to · -- v gledališču. člani 
te .šoie bi se izobraževali jezikovno in 
slovnično, kar pa je po drugi strani 
kori:.stnu tudi za privatno življenje. In 
ne samo to. V sklopu take šole bi la.h
ko imeli predavanja o zgodovini gle

- ~ruJi,šča, o kostmniranj~, maskiTanju, 
o za~cmih igre, o režiji, !Za kar bi na
jeli <predavatelje iz poklicnih g-leda
lišč. Tako bi si pridobivali ·širše ob
zorje in se priučili ocenjevati posa
me.zna !dela; po drugi .strani :pa bi clo-
1:>ili kader, <predvsem .režiserski, ki je 

'danes občutno p emanjkljiv. 
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dal brez sramu? Hujše je-bilo, nego 
da si kradel, ubijal · in prešuštvoval! 
Pravični sO'inik, srce, bo. raje odpu
st ilo ubijalcu, ki je gredoč pod vis
lice pobQžal jokajočega otroka, nego 
tebi čistemu! 'Zakaj srce ne •pozna ma

-lenkosti in tud( ne paragrafov ... 
Pred petnajstimi leti sem <prišel d o

mov in sem osta•l doma tri tedne. Ves 
tisti čas sem bil potrt in zlovoljen. 
Stanovanje smo imeli pusto ; v nas 
vseh je ·bilo, zdi se mi, nekaj težkega; 
odurnega, kakor vlažna senca. 

Prve noči sem spal v izbi; včasih 

sem .se pcnoči vzbudil, ·pa sem videl 
v temi, da je bila mati vstala iz po
stelje in da je sedela za mizo. čisio 
mirno, kakor da bi spala; dlan:i je •ti
ščala k čelu, njen ibeli obraz se je sve
til, tudi če je bilo okno ·zagrnjeno in 
ni hil·o zunaj ne lnne ne zvezd. Poslu
šal sem natanko in ,sem razločil, da to 
ni SOjpenje speč_ega, temveč mukoma 
zatajevano ihtenje. OJe! sem se preko 
g-lave; ali skozi odejo in tudi še v sa
njah sem sJišal njeno• iMenje . 

Preselil sem se pod streho, v seno. 
V ta svoj dom sem plezal po strmih, 
polomljenih stopnicah, lestvi podob
nih. Postlal sem si v senu, pred vrata 
na klanec pa sem si postav.il mizo. 
Razgled moj je bil siv, razglodan zid. 
V zli •volji, v potrtosti in črnih skrbeh 
sem pisal takrat svoje prve · zaljub~ 
ljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje 
misli na bele ceste, na cvetoče trav
-nike in dišeča polja, da bi ne videl se
be in svojega življenja. ' 
Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne 

vem, kako mi je prišlo na misel; za~ 
želel sem si je. Morda le zategadelj, 
ker sem vedel, da niti kruha ni doma,· 
kaj šele kave. člcvek je v sami raz~ 
mišljenosti hudoben in neusmiljen: 
Mati me je 1pogiedala z velikim, pla
him ,pogledom in ni odgovorila. Pust 
in zlovoljen, brez besede in ;pozdrava 
sem se vrnil pod streho, da bi pisal, 
kako sta se ljubila Milan in Breda in 

. kako si a bila obadva plemenita, sreč-
na in vesela. ' 

»Roko v roki, obadva mlada, od ju
tranjega sonca obžarjena, v rosi umi
·ta ... « 

Začul sem tihe korake na stoprii
cah. Pr.išla je mati; .stopala je poča
si in val'no, v roki je nesla skodelko 
ka'Ve. Zdaj' se spominjam, da nikoli ni 
bila tako lepa kakor v tistem trenu-t
ku. Skozi vrata je ,sijal poševen pra-

II. 

Bučarjeva veseloigra s petjem »Na 
T:Mki gori«, ki jo je igralo Kulttirno 
umetniško društvo Stane Dobovičnik 
v nedeljo 2. decembra zvečer v Can
karjevem d amu na Vrhniki, je delo, 
potegnjeno iz zaprašenih arhivov in 
je bilo neo·prašeno p ostavljeno na 
oder. Tipična malomeščanska »veselo
igra«. 

So ·stvari, _ki so .stare, a vendar p o 
vsebir;ti dobre, njihovo jedro aktualno 
v vseh časih, vendar pa po zunanji 
obliki 'okore1e in - preživele. 

Dqmo,rodna misel, s :katero je pre
žet predvsem in lahko rečem samo 
finale zadnjega dejanja ob ugotovitvi 
bogatega izseljenca-povratnika Polaj
'narja, da je le v domovini življenje 
'kljub trdoti lepše, kak·o~ na tuji zem
lji, je pozitivna, ;vendar pa vse ono, 
ka:r spre-II).lj'a potek· igre od · začetka 
do zaključka, predolgovezno, puh

·lo in bi bilo nujno' potrebno krajšanj. 
Pa ne samo to, V veseloigri so stva-
ri, ki so bile več ali manj že nešteto-

. krat ·označene kot nepravilni prikaz 
življenja .slovenslkega kmeta. Ali se 

· res- :pri na.s vse dogaJanje :odvija ob 
štefam.u vina za gosti1niškimi mdzami ? 

·Ali je res nujen uboj za ,potek deja
. nja in za utemeljitev !Z.aviralnega mo
men ta? Pa tudi božjih imen ·naš člo-

men opoldanskega sonca, naravnost 
materi v ooi; večje so bile in ·čistejše, 

vsa I).ebeška luč je odsevala· iz njih, 
vsa nebeška blagost in ljubezen. Ust
nice so se smehljale kakor otroku, ki 
prinaša ve.Sel dar. 

Jaz pa sem .se ozrl in sem rekel z 
zlobnim g-lasom: · 

»Pustite me._. ·. Ne maram zdaj! « 
Ni še bila na vrhu stqpnic; videl 

sem jo samo do iPaSU. Ko je slišala 
moje besede, se ni ganila; le roka, kr 
je dr;žala .skodelice, se je tresla. Gle
dala me je prestrašena, luč v :očeh je 
umirala. ' 

Od sramu mi je stopila kri v lica, 
s topil sem ji naproti s hitrim kora
kom. 

»Dajte, ma:ti! « 

Prepozno je bilo; luči ni bilo več 

v njene oči, smehljaja ne več na nje. 
ne ustnice. 

Popil sE;)m kavo, pa sem_ se tolažil: 
Zvečer ji porečem tisto besedo, ti. 

sto ljubeznivo, za katero sem ogolju. 
fal . njeno ljubezen. 

' Nisem je rekel ne zvečer, ne' drugi 
dan ·in tudi ne ob sl'o'Vesu ... 

Tri ali štiri Ieta ka.sneje mi je v tu. 
jini tuja ženska ;pllinesla kavo v izbo. 
Takrat me je ·izpreletelo, zaskelelo 
me je v srcu tako močno, da bi bil 
vzkriknil od hoiečine. Zak~j srce je 
pravičen s'odnik in ne pozna malen
kosti ... 

Doktor France Prešeren 
3. decembra je preteklo 

151 let ,IJid rojstva prvaka 
slovenske pesmi doktorja 
Franceta P1·ešerna. Ob tej 
p.riJiki objavljamo odilomek 
spOIIll!inov Ern.estine Jelov
'škove, v katerem opiSIIlje po
dobo svojega očeta, o kate
•rem nimam\) nobene slike 
izza časa njegovega življe
nja, kljub temu, da je biJ 
Prešeren ''osebni prijatelj 
znanega slovenskega slikar
ja Matevža Langusa. ~ nJe
mu je ~icer Pre~eren več
krat prišel gledat, kako sli
ka portll'et Primicove Julije; 
njegove ·velike ljubezni, ope
vane v Sonetnem vencu, ven
dar !Pa ni nikoli dov{Ji}il, da 
bi ga slikat upodobil. 

»Obraz mu je bil zdravo rdeč, 
l!lekoliko •Od · sonca zagorel; čelo ·be
lo in neprevisoko, , ker je bil ~l:o 
bujnih bs; moja mati je trdila, da 
je bilo to čelo najlepše; kar jih je 
kdaj videla. Oči, sive in bolj majh
ne, je imel le napol odprte; nje
gov pogled je bil navadno resen 
in je daja;l očem nekaj motnega, 
zaradi česa:r so ljudje uganili, da 
gleda temno. Sa!Jlo kadar je bil 
razburjen, n. pr .. vesel ali jezen, _ 
zai,skrilo se mu je oko in mogočen 
žarek je zadel predmet njegove 
ljubezni ali njegovega srda. Moji 
materi je rekel, da vidi v 'dno člo
veške duše, in nemogoče bi bilo 
nalagati ga. Obrvi so mu bile svet
le in košate; nos podolgast in ne
koli:ko zakrivljen; usta majhna; 
ustnice fine, gornja je molela ne-

;vek nima vedno na jeziku, pru vinu 
:pa še najmanj. Res: jedrt. Je dobro, 
oklep slab. 

Iizbira s1o;venske komedije ni bila 
najboljša, pa čeprav je re...<>nica, da 
pri nas kvalitetnih kom~dij razen 
Linharta, Miloinslkega dn v najnovej
šem ča.,su KreHa ni pisal skoraj nih
če . . Boljša dobra komedija, kakor po
VIprečna drama, a vendar boljše sose
dov•o:, če je dobro, ako lastnega :ne 
premoremo v toliki meri, da ne bi 
bilo ,s'koraj v vsakJi :sezoni agrano. Da 
pa je veseloigra potrebna za razved
rilo in željena, je IPa ZO<pet neovrglji

·vo dej.stvo. Težava je le v tem, ker ,v 
sloiVenski lituraturi nimamo :dovolj iz
bire. Pa sežimo po Nušiču, Kočiču, 
Vesehlnoviču. Ti so tudi izven države 
:priznani humoristi in njihova dela 
imajo neovrg'ljivo vrednost. 

m. 
S to .premiero• je nekaj igralcev do

·,živelo gledališki krst, vendar pa je 
vloženi trud marsikje zabrisal sled pr
vih korakov. Močno se je čutiloz po
manjkanje ruiiniranih igralcev, da bi 
za masko starejših iln starih ljudi lah
ko p0:polnoma skriH SV'ojo mladost, 
aU z drugimi besedami, starejša ge
neracija, ki je nekoČ" ·že z velikimi 
uspehi nastopala, to poi ni bila zasto-

·pana. Njihove vloge so• pre'Vzeli mlaj-

koliko pre!io spodnje. Kadar se mu 
je tresla -spodnja u.stnica, se je ve
del:o•, da je razburjen; ;kajti nikdar 
ni izgubil treznega preudarka. 
Br8ida mu je bila mehka in oikrog
la s plitvo jamico. Njegov ·pogled 
je >bil. skoro oster, a okrog ustnic 
je imel IJotezo iskrene dobrcsrčno·
sti in miliine. Lase, ki ·so bili zelo 
goJ>ti, mehki in svetli, iemnorjavi, 
skor.o· črni, je nos.il navadno zelo 
dolge. 

Obraz m,u je bil podolgast. HodiJ. 
ni nikdar pokoucu, ampak bil je 
navadno nekohko upognjen. Kora
kal je naglo ; kadar je bil razV-net, 
hud, pa je skoraj tekel; včasih zo-

. pet je sto<pal neskončno ;počasi in 
IPOVe-šeno. !Stopinje sn mu biie 
kratke in goste, in ·eno nogo je vle
kel nekoliko za seboj. In če·prav je 
bil kmečki sin, imel je majhne rci.: 
ke in noge. • · 

Njegova •pisava je bila ·čedna ill 
razlo-čna. · ' 

Bil je izvrstnega spomina: ' ' 
Najneznatnejšo· stvar, katero mu 

je pripovedovala moja mati, si je 
zapomnil :ter je vedel čez ~olgo 
skoro :do,slovno. že iz tega vzroka 
bi 1n-e bilo dobro nalagati ga, česar 
bi tudi izlahka ne bil oprostil. De
jal je, da ni nikdar vzroka zlagati 
se; on ida se ne bi .zlagal, č~pr_ay bi 
mu šlo za glavo. 

Mo•ja mati ga je ob priliki vpra_ 
šala, zakaj nima verižice pri svoji 
uri; on ;pa se je nasmehnil, češ da 
ni treba v.sakomur ve•deti, da ima 
uro, ter pripomnil: »Svoboden mož 
tudi ne nosi drugih verig kakor 1 
ljubezenskih ... « .. 

ši, a od njih ne moremo zaht e·vati, da 
bi 'lahk•D• zatajili sami sebe in zaigrali 
bo'dlisi starce, ali pa ,po sv-oje tempe
ramentne petdesetletnice. Ponekod se 
je Ojpazilo, da 'tekst ni bil uglajen in 
do konca naštudiran. Tu in tam je 
kateri »zaplaval«, očitno se opirajoč 
na šepetalko. Naglasli so• bili včasih 

podzavestno in Ito ·pod vplivom doma
čega dia:1ekia, p.epravilni. Tudi pre
obilno koketiranje včasih ni bilo· na 
mestu. Res so »škrici« smešni, ni,so pa 

· vedno bedne: figure, ki so: 1bolj podob
ne klavrnim klovnom, kakor sami se
bi. Pri nekater<ih so bile maske pre
več podčrtane, <pri drugih :pa nekoli
ko IPremedle. Kljub tem nedos:tatJko!I). 
pa je družina ko:t celota bila ,Skladna 
in je ·dokazala po;leg volje dn dela 
sposobnost, ki daje misliti na ·uspe
šen razvoj. Delo samo je bilo ·po šie
.vilu nastopajočih preobseemo in so 
morali nekateri karakterni igraki na
stopati v vlogah, ki jim me leže. če pa 
bi jih angažirali v vlogah, ki bl jim 
dejansko odgovarjale, pa bi brez d'Vo
ma; podali bo:lj.šo in bo-lj dognano igro. 

IV. 

Sklep in predlog: Začnimo s siste
matičnim gledališkim delom, · s študi
jem in· vajo, kajti pogoji so dani, ka
der je dober, samo treba ga je urediti 
in' izvežbruti. 



Ing. šturm Rado: 

Zimska ·premišljeyauja 
s.tu posebno vrednost in rav710 zato je 
kompost travnikom t ak<o· potreben. 
Celo boljši je na travniku kot hlevski 
gnoj, kajti drob€1n je in z'leze čez zimo 
ves v zemljo, medtem ko se iz hlevske
ga gnoja izgubi mnogo v zrak, velik 
O.ea .pa spomla:J!i zopet pograbimo in 
odpeljemo s travnika. 

gnojnice; treba j~ počaka~i dober te
uen. 

Ker mora kompost dalj~ ležati, da 
se dlo.'Volj razkroji, mo:ramo imeti _vsaj 
dva kupa: na prvega vpzimo vsako
vrstne odpadke iz go,c>podarstva, dru
gega IPa še oskrbujemo in je namenjen 
zoTenju. ~elo do•bro je, da kap,· Id že 
zori, p okrijemo o;l_{oli in okoii s ;prs~jo, 
da ne uhaja. iz njega dušik. če imamo 
pa količkaj več kol):lJPosta, je najpri
kladneje imeti stalno trl' kupe·: na 
prvega dovažamo, drugi zori, tret:fi pa 

še vse premalo se zaveda naš kmet
zadružnik, kako koris·tno in potrebno 
je v mnogih primerih apno in Kako ze-_ 
lo ga manjka v naših zemljah. Po
vsod, kjer b-::.hotno ra:ste kislica, vidi
mo na lužah ali rdeče vijolčasto spre
n{injajoče se barve, ahl kjer detelja in 
.zlasti lucerna ne U:Speva, pomanjkanje 
apna v zemlji. Tudi če :polega ·žit o, če
prav je redko, je vzm k temu ~ajveč
krat :pomanjkanje apna. ·zemlja, ki ne 
vsebuje dovolj apna, je kisla in jo m o
ramo popraviti z gnojenjem z apnom 
ali peskanjem. 

Ce izvzamemo lapornato zemljo, je 
.pri nas le ma1o ta}re zemlje, kd. bi ime
la ·zado,s·.ti ali celo preveč rupna, kajti 
obilne padavine so ga tekom časa iz
prale iz zgornje ~lasti zemlje. Zato je 
apnenje ali peskanje pr.i nas skc.raj 
:povsod potrebno, prav pos.ebno pa še 
11a težkih in vla;Žnih zemljah. 

Apno pričara iz zemlje · :ras·tlinske 
hranilne snovi in jih nudi rastlinam v 
taki oblikli, da jih lahko sprejmejo. Ce 
bi ~a bit kdo taku nespameten, da bi 
peskal, z drugimi gnojiti IPa sploh ne 
ali premal'o gnojil, bi se le malo časa 
veselil. Nekaj let bi namreč apno 
pridno izganjalo iz zem~je redi1ne sno
vi in jih dovajala rastlinam, polagoma 
bi pa zemlja opeša1a, ker bi j•O' apno 

.izčrpala. Zato moramo peskati in ob
enem gnojiti tudi z drugimi organski
mi ali · umetnimi gnojild., če hočemo 

imet i obilne .in redm.e pridelke. 
Apno je I?lug in brana, ki ~ahlja 

zemljo. Težk•01 ilovnato zem~o zato pe
skamo redno vsako leto . S'kupno s 
s motrnlim obdelovanjem ,bo a~no ohra
nilo zemljo lahk•q•, da bo v.sak vesel, ko 
bo gledail svojo težko zemljo v tako 
rahlem stanju. S tem, da apno rahlja 
zemljo, p rjnaša v njo zrak in življe
.nje. Dl3,lje pa odVJ~ema apno zemlji 
ki•slino, ki j•DI je posebno :v težkih zem
ljah. preveč in ki je ;tako škodljiva na-
.šiiJl .kmeiij,skim rasUinam. · · 

Ako zemljo pesk~o, jo i:zJboljšuj~
mo - melio.rlramo - za dalje časa. 
Z apnom napravimo in ohranimo• tež
ko zemljo šele p:tav sposobno za njiv
~·ko obdelovanje, z njim zbolj-šamo tu
d'i travnike in ·pašniško mšOJ. Apno 
zvJšuje ~rJidelke det elj in stročnic, ki 
,g .. a željno vs·rkavajo in po' njem se na 
t ravnikih !pokaže obilo dete~je ter na 
ta nručin poveča vre.Onos.t ;tra:vniške 
krme. Apno ]e velik prijatelj naše ži-

- v ine, ker izboljšuje kakovost sena in 
•otave, krepča kos-ti živine in ohranja 
zdravje molznih krav, ki vsak dan iz-
1-o.čajo z mlekom prav znat ne količine 
apna. 

Za peskanje težke zemlje ,je naj
boljše žgano apno. Najprimernejši čas 
za peskanje je pozna jesen in suha zi
.ma. Zgano apno razvozimo na zorani 
njivd. rv večje kupe, 'P'Dkri,jemo ga z 
.zemljo in pustimo ga kakih 14 dni, da 
ra21padejo kepe v prah. Nato ga ena
komerno raztrosimo. Najbolje je, da 
.ga !POtem, ko ,smo ga raztrosi.li; zavle
čemo z braruc,, da prjde v zemljo. Na 
1 ha rabimo 10 do 20 stotov apna, če 
je zemlja bolj kisla in težka, pa več, 
sicer tudi manj. · · 

Apno mora priti .le v gornjo plast 
zemlje, torej ne gl-oboko. Ne .smemO> 

·.ga podoravati, •temveč ga samo, kaJka.r 
·smo že rekli, zavlečemo. Najbolje na
·pravimo, če ga tro&mo na ti:ste nji
ve; kjer bomo spomladi ,sejali odnosno 
.sadili koruzo, .fd:žol ali kake druge 
stročnice. Ne priporočam pa trositi 

·apna ·na njive, · kjer bo prihodnje leto 
lan -a1'i krom~±r. Tuld!i .rži in ov:su ne 
ugaja apno; pwč pa ječmenu ·in pšeni
c.i. Zato je boilje, da ne trosimo apna 
pred ovsom, četudi bomo sejaH v oves 
dete'ljo, temveč popeskamo šele na
slednjo jesen detelji. Niko•li pa ne 

. smemo peskati . skupaj s hlevskim 
gnojem~ ·all celo na ~otrošen· i · gnoj. 
:Ravnotako ne smemo na ramrošeno 

apno voiiti ·gnojnice ati pa narobe, 
ker izganja apno iz hlevskega gnoja 
in iz gnojnlce d.rag:i•cen dušik; ki se iz
gubi v· zrak. Ako smo hlevski gnoj 
,prej .podorali ali ako ,smo vozili gnoj
nic·o že pred več dnevi, potem lahko 
peskamo po Vlrhu zemlje. Tllldi ne 
smemo peskati skupaj s superfosfa
tom, ker mu apno pokvari najboljšo 
lastnos t, njegovo lahko topljiv·ost. 

Ak'OI bomo z apnom pravJlno ravna
li, nam bo prav zane,sljivo . donašalo 
vse velike korisi, ki smo Jih v začetku 
omenili. Za vse naše težke in kisle 
zemlje moramo naravnost trdi.ti, da so 
brez apna nerodov.i!tne. Zato pa dajmo 
apna na njive in travnike, pa se . bo 
tu•.i1i uspeh · kmalu pokazal. Neverni 
Tomaži :pa naj napravijo vsaj posku
se, ~i j.im bodo odprli očJ. 

Poleg apna pa imamo še drugo in 
sice.r najcenejše gnojilo. Marstkateri 
kmetovalec zmajuje često s glavo, češ , 

kako naj kupim umetna gnojila, ki jih 
priporočajo, ee pa n.imam zato denar
ja. Razu.rniljiVJo je t·~·. a prav tako pa 
je tudi gotovo, da ako svojih njiv m 
tra~ikov ne bomo gnojiti, tudi ne 
bomo imeli kaj spravljati in koruti in 
še tistJn, kar bo· :pri:rast'lo, bo malo vred_ 
no. Zato pa ne smemo nobene prilož
nc~ti opustiti, ·da si kako drugače po
magamo, •da skrbno zbiramo .in upo
mbljamo d!cmača gnojila in potrudi
mo se, •d'a bodo čim boljša in čim več 
vredna. 

Poleg domačega gnoja in gnoJmce 
pa je posebno va:žen k·ompost ali llle
·šanec. Z njim bomo na najboljši in 
najcenejši način zagnojili travnike, za 
katere navadno najbolj ·po m~čehov
sko skrbimo. Za mjive se še pobriga
mo in ,jlm priv·o.ščimo gnoja, za trav
nike pa'.ga naj:veČJkrat ne ostane nič. 
Nanje zrupe1jemo le včasih kak sod 
gnojnice, Če jo sploh imamo. Toda ve
deti moramo, da. g-nojnica sama, ka
k or je dobra, ne zadošča, ker ji manj
ka važnih redilnih snovi, zlasti apna 
in fosforja. 

P•omanjkanju gnoja najbolje odpo
m mrem::J• na ta način, da ,stalno zbi
ramo in pr<i:pravljamo kompost. žal 
pa so pri · nas 'le redki - bele vrane 
- ki zbirajo kompost in še bolj redki 
taki, ki ga pravilno tpripravl,jajo. In 
vendar koiilJPost, izvzemši nekaj dela; 
ne .stane prav nič, nudi pa kljub temu 
velike lm~risti. In kako~ se lepo čuje, 
da je gnojn~čna jama za kmetovalca · 
zlata jama, ,prav ~ko lahko trdimo, 
da je kompostni kup za kmetovalca 
~lati ikup. Seveda pa to ne velja za 
vsal{ kompost. Kup :razmetanih smeti 
in vejevja, pomešanega z raznimi od
padki, g•o,tJotVo še ni kompostni kup, 
ampa:k .ga mocamo .primerno os krbo
vati. Na kompost spravljamo vse, če
sar ne moremo pokrmiU n. 1pr. ječme
nove :rese, plevel, poikvarjen•o• krmo, 
kri, . odpadke od drvarnic, cestmo bla
•to, ·blato iz osuševalnih ja:rkov, hrošče, 
razno trebljenje itd. V,se kar je bolj 
trdega in debelega moramo :razsekati 
ali zdirOJbiti in pomešati z zemljo. Naj
bolje je, da je kup podolgovat, visok 
pa naj bo kak tpoldrugi meier. Na 
kompost ne smemo v-oziti ·plevel, ki 
ima že seme, :poja:lnik, preld'enico ter 
rastline, ki so napadene P';) glivičnih 

boleznih, da teh · zajedavcev ne bi. zo
;pet zanesli na njive. Ravno tako J?.e 
spadajo na kompost razni žele,zni in 
porcelanasti odpadki in premogov pe
pel. 

Seveda kompost, ki je napravljen 
samo iz raznih odpadkov, ne m o:re biti 
bogat na ra:stlinskih hrani:lnih .snoveh. 
Da ga v tem pogledu izboljšamo, vo
zimo nanj t~di gnojni~o in straniščnik. 
Na vrhu :pod::Jdgastega kupa napravi
mo kotanjo, ki vanjb spustimo gnojni
co iz soda, da ~ahko :potem poJ.agoma 
pl":;nica v kup. Lahko mu tudi v pla
steh · dodajemo svežega hlevskega 
gnoja, če' nam ga ,ne manjka. Na ta 
na:čin bomo dobili izvrsten kompost, 
kako~ si boljšega in popolnejšega gno
jila za travniike ne m o1temo miStliti, in 
lo brez vsakršnih izdatkov . . še nekaj , · 
pa je treba dodati kompostu, namreč 
apna. Apno ;tudi !POSpešuje delovanje 
koristnih bakterij .~n s tem [pOŽivlja 
kompost. Razen tega je 'apno na trav
niku prevaima hranilna .snov, iker zra
S'te po njem trava, ki vsebuje ldio,sti ap
na. Saj je dobro znano ali vsaj. mOtra
lo 1bi biti znano, da rabijo krave inolz
nice in teleta ter sploh rvse rastoče 
·živali veliko apna. Vprav zaiadi p ::
manjkanja apna v krmi la:hko· živ~li 
prav nevarno zbolij.o. Posebno veliko 
·apna bomo morali trositi 1:1a koiil!P<J,st, 
ako vozimo nanj' zemljo iz osuševal
nih' jark•o'V. Z apnom posip'ljemo• kup, 
ki ga prekopava:gw. Vsako. plast, ki jo 1 

prelopatimo, sproti posu.jemo. Ak9 
smo' šele pred kratkim vo~ili gnojnic·o, 
kupa ne smemo prekOIPati, še maJ?.j pa 
ga patrositi z a~nom,. ker , bi s .teni 
izgnali veliko drago.cenega ·d:Ušika · ~ 

. 
·'. 

Ing. šturm Rado:. 

je zrel za porabo. · 
Z apnom in gnojnic•a bomo kompost 

tako izboljšali, da se bo lahko kosal 
z najbolj.šim hlevskim gnojem. Poleg 
tega je potrebin'O, da ga ,večkrat pre
mečemo ali prei•c1pa~o (vsako 'leto 
tri:krat), da· se dobro premeša, zdrobi 
.in da enakomerno zori.. P:rekopljemo 
gflr •od vrha do t!,!.l in gledarn:o· zl~:~sti,. da 
.se posamezne !Plasti d o1bro prelJlešajo. 
Ko ga premetujemo, ga potrošamo z 
.apnom, čez nekaj :tednov pa 'lahko vo
zimo nanj gnojnico. Tik pi;ed .Pr.e!Jl.e
tavanjem ni d!c1bro voziti na kompqst 
gnojn.ice, ' da ne upaja pri premetava
nju iz kupa •.dušiik. ce s kOIPP.OSt<tm ta
ko .ravnamo, je v en.em ali po}drugem 
letu zrel za uporrubo, v na~protnem 

primeru pa rabi dve do tri let a. 

.Dober kompG:st, ki ga :tatva.žamo na 
travnike · jeseni, bo delal tam čudeže, 
kajti iz nič bo ustvaril n@·Ve dobrine, 
deilal bo denar, ki ga lahko ·krvavo 
,potrebujemo. Zboljšal ba travnike in 
če jih bollOO .še branali, bo· z J:!j~l:l . zgi

nil mah, IPOkazala .,se bo bujna det.elja:, 
trava bo obi1Lna in •s10.čna. ObfJ.en in 
dober trayniški .pridelek pa je ·prvi in 
najvažnejši pogoj za 14>0bi~kanosno 
:živinorejo, • ki j.e podlaga ; umnemu 
·kmetovanju. 

1 • 
~- ~ . 

Pril,oto.~~o · orilJiiC ic ·prcdpoeol 
dobre iZfilbC I!DOjil 

v- splošnem velja za nazadnja:ško, 
če ne obavimo v je,seni pravočasno 
oranja, kar ima pa tudi v gotovih le
tih svojo up·ravičen.ost. lPolja, ki jtih 
preorjemo šele spomladi, donašajo 
navad'no man.Jse pridelke. Pojav 
manj·Šega ~r.idelka si r azlagamo· tako, 
da je struktura •zemlje pri spomla
•1anstkem oranju neugodna. Z·emlja 
ima premalo časa:, da bi se razdrobi- . 
la, postala sipka in da bi zadobila ne
ko ·posebno stanje, ki mu pra:vimo 
grudičasti zlog. Poleg tega je spo-
nrladi zem'lja .navadno· vlažna in se 
pri oranju maže, posebno težka, na
mesto, da bi se drobila, vsled česar 
ni mogoče pripomoči zemlji do rodo
vitnos·ti, ke:r ji manj~ajo . zadevne 
moči. 

Poljelie'lec napravi torej s plugom 
to, ·kar opravimo z grebljico y peči, če ' 
razmešamo žerjavico: ra:zJdrobi i.n 
raz;prši zemljo, nakar nast anejo drob
ci in •če še pomaga mraz, bo zemlja 

·za posevke dobro pripravljena. Le v 
si1pki zemlji je do·volj •zemeljskih por, 
k i so važne za drobnoživke in koreni
ne, so, rekel bi, tvornice, v katerih te 
de'lujejo, so pa tudi kuhinje, v katerih 
se :pripravlja .rastlinska hrana. Vsled 
tega je pa t udi d.ob:ra obdelava pred

. pogoj za popO'l:p.o 'izrabo vsake vrste 

. gnoja. Kdor !pravočasno orje, za -tega 

. delajo pomočnice .več in· dalje kot pa 
za onega; ki v zadnje:q1 mome..n.tu. pri-
stopi k .temu d~lu. 

V posameznih primerih se je s .po
skusi ugotovlilo, da -se je z .. pomla
danskim oranjem doseglo nekaj ·bolj
še pri3 e1ke kot z jesenskim. To pa 
ne ;pomeni, za spomladansko oranje 

sko, · ki pa zahteva · od poljedelca b i
st veno večje spretnosti lin boij.še po
ziiavanje stanja ·zemlje. Ne smemo 
torej; če v jeseni nismo vsega zmogh, 
zgt11bi!ti glave in orati, temveč orati, 
ko je zemlja odpustila. ce smo že t a
ko dolgo čakali, bomo. še naprej poča
kal'i, da ,se tla posuši in da se p ni ora
'nju drobi.' Ker, · če vlažno zem~jo z 
plugom. mažemo, ,je pri srednji in tež
ki zemlji vse pokvarjeno, kar bi pri'
pomoglo k grudičastemu zlogu. Laž
je zemlje so v svoJi strukturi ' manj 
občutljli.ve, t o'da pri njih izhlapeva va·-
da močneje, · 

Tako se krijejo praktična izku3tva 
z znanstvenim do.gnanjem, da je bolj
še pravočasno orati v jeseni. Kdor te
ga ne 'Opravi, podari nekaj, kar mu 
pripada i.n kar mu pozneje manjka. 
Odreče ,se popolni 'izra.bi naravne TO

doviilloobi sVIO•jih njiv. 
S kakšnimi ra21položljivimi :sredstvi 

s1i pomagamo, da izvršimo oranje pra
vočasno? 

Na krom~iriščih n. pr., ki so vsled 
izkopavanja krompirja ·itak zr,:ahlja
na, bo ' v večini primerov zadostoval 
podzemni plug ali ~odo~ač. Jasno je, 
da -ra;bimo le' novodobne .stroje, ne .Pa 
zast arelih, kii jih privleČerho mortia.· iz 
kakega kota na ' dvor.išču ali izpod 
skednja: . · · · 

PJugi,' ki zem1j:OJ v globini ~amo rah-

Po,samezne •Cidpadke ra~važamo in 
razgrnemo po kupu v taJnkih ;plasteh 
da se pozneje bolje premešajo. Vse to 
se v kupu ra;zkraja, trohni in pri tem 
!postaja sprsten.ina, ki j_e vsaki zemlji 
najkoristnejša sestavina in ·vir rodo-

. vitno,sti. V prstimini je vse, 'kar rast
lina :rabi, v njej je JP!,I. .tudi življenje 
{.ba:kter.ije), ki ~ela zemlj;o• trajno .ro
dovitnb. Prav to zadnje daje ·kompo-

· .v s·plošnem, temveč v takih prilJlerih' 
·ni bi:lo jesensko. oranje v jeseni· izvr
šena, ampak tako tpOzno v zimi,. da 
delq ni bilo pravilno oranje,.. temveč 
mazanje. in gnečenje. ~en)Jje. . Tak,o 
oranje ja,sn.o nadkriljuje spomladan-

ljajo, ne da bi pri tem spravlja-li na 
. površino debelejše plasti mrtvice, so 
za praVIilno obdelovanje in gnojenje 
neprecenljive važno,sti, ker _sanio z njL 
hovo .rpomočjo lahko ,j~seni zemljo glo
boko o'bdelamo ·an. ·zaglmodimo ,s hlev
skim ~o jem,' k?Jr je m'Ogoče 1e z orod
j~m •. )ci z_e~l~o 'spo?aj le rahlja in nič 

"ne 'Obrač.a: .Gruoja ~amreč ne: smemo 
posebno v .. težki z~I;trlji glo))ciko ·pod
orati. Oboje pa .zdr~o tak0fe :_ Gnoj 
najprej plitvq irododemo, takoj. za 
navadnim ·ph1gom pa gremo·s plugom, 

f, •• • 
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ki zemljo g,loboko rahlja, ne da b i, jo 
obrača;l. La,hko pa uporabimo tudi 
dvo~emežni. rplug, · ki ima namesto 
prednjega ieme!ža truplo ·za globoko 
rahljanje. Podorač rabi razmeroma 
malo vlečne s i:le in ld.ela bolj na široko. 
če ne z~dos;tuje enkratno rahljanje, 
ga lahko JPOnovdmo. Zemlja je v spod
njih pla,steh zdrobljena jn dosežemo 
tako 'lažje potrebno gl•obino. !Predpo
goj ta!kemu Tahljanju pa je globoka 
brazda v !drugih l'etih. 

Na ta način dobro in hitreje prevr
žemo njive, kjer smo imeli krmsko pe-

Preprosta ~obramba 

so. Njive, na katerih je rastlo ž.·ito, or
jemo lažje lin ·bolje, če smo po žetvi 
napravili plitek podor, ker smo s tem 
dosegLi že idel tega, kar naj doseže je
sensko oranje. 

Stremeti moramo torej za tem, .da 
v jeseni ali vsaj. pozimi 1preorjemo pra
vočasno ~se njive. Zemlja potrebuje 
svoj čas, da si odpomore za novo se
tev odnosno saditev. Kdor je pravo
časno gortov, za tega dela ča,.s; pozimi, 
ko vse počiva pa dela za njega mraz, 
ko mu drobi grude, ki jih je zapustil 
plug. 

sadnega drevja· zoper. zajca 
Naše mlado sadno drevje ima dva 

huda sovražnika, k i prizadevata sad.. 
jarjem mnogo skr1bi, jeze in nepu
;pravljive škode. Oba sta .istega rodu 
(glodalč'a). Obema so posebna sla~ 
ščica' mlade jablane . Eden od njiju 
jih »1daje iz kože« na,d .zemljo, to je 
zajec, drugi pa jim prejeda niti živ
ljenja \POd zemljo, to je voluhar. Ka
teri od teh dveh je h-qjši, je te.žlko r e
či. Sodeč le s splošnega naravnega 
obrambnega .stališča, upoštevaje pr.i 
tem življenje enega in drugega, je 
voluhar . gotovo hujši, ker · živi skrit 
našim očem in je zaradi tega IQhram
ba in zatiranje ralmteroma težje. 

Toda kaj 'POmaga, če zajca vidimo, 
ko ga pa zarrudi njegove dolgopetno
sti in bojruzljivosti vendarle težko 
dobimo v pest. Poleg tega uživa naj'
skrbnejše ~konito var,stvo in ga ne 
smemo •pobija;ti kakor vse druge za
jedaJlce; Gledati moramo torej, da se 
ga :z<lepa oidkrižamo, n.e da bi mu skri
vili eno samo dlako. Dovoljeno nam 
je .Je, da mu zabranimo dostop do 
drevja s primerno ograjo, ki mora 
biti baje po lov,skem zakonu · dva ~
tra visoka. če bi pa ta all oni sadjar 
upihnil luč življenja dolgoušcu, bi bil 
zaprt :kot tat, ki je ukr3idel veliko 
v,soto denarja. 

P:ri IPOSamezmih drevesih, ki stoje 
.po 8 do 10 ali pa še več metrov na
.razffill. je treb3.1 ogradit:i na ta ali 

oni način vsako posamezno drevo. Le 
v nasadih, kjer je sadno drevje posa-

. jeno na .gosto (v drevesnicah in pri
tličnili nasadih, kjer p osamezna ·dre
vesa zaradi nizkega debla sploh ne 
moremo za:varovati), je ograditev 
vsega zemjišča nujno potrebna. Ker 
imamo pritlične nasade sadnega 
drevja, je priporočljivo, da v primerni 
rruzdalji od nasada nastavimo vejevje 
jablan (to so veje, ki jih dobimo na 
sadnem drevju, ko ga snažimo, to 
so pregoste ali pa tudi nepravilno ra
ščeme veje) . Te veje že v jeseni !pO
sfruvimo .pokonci. Mogoče, da se bo 
divji zajec le zmotill in glodal nastav
ljeno vejevje namesto jablan. 

Ograje :za 1posamezna debla so zelo 
različne, kakršne so pač !Prilike, s ka
terimi mora saidjar računruti. Največ
krat so ,sadjarji uporabljali slamo in 
jo se uporabljajo v ta namen. To de
lajo na več načinov. iPrvič, slamo v 
primerni debelosti naravnamo qkoli 
stebla in jo nato s slamnatim povres
l<t>m trdno privijemo k deblu jablane. 
Drugič: slamo ;prešijemo do 2 cm de
belosti, kakor delajo na primer čebe
larji blazinice za o.dEl!vanje čebeljih 
panjev. Take blazinice ali bolje r e
čeno slamne prep.roge naj bi bile 1 
meter široke. Za tanjša debla hi za.. 
dostovala tudi ožja 1Širina (~akih 
70 cm). Tretjič: Drevo zavarujemo · 
na prfWrost način tudi ta!kole, da sla-

Vrhniški lOv 
Avizo: V nedeljo dne tega in tega 

bo braka;da v Zapla.ni - zbtl'ališče pri 
Perčonovem Francetu - Strmca ob 
8. UJri ... 

Res, 1ovCi se zbirajo že {n'ed osmo 
uro. Malo 1se pdčaka - akademska 
četrt :Ln zbrani so. 

»Fantje gremOi! Al' je še kdo not'. « 
Sam tovariš predsednik rpride in res 

tovari ško reče: »Tovariša, mi gremo, 
pa saj pridet:; za nami! (( 

Tovariša Franjo1 in Lojze sta na 
brzino p·ospravila obaro, plačala in 
kot disciplinira.na ·č-lana , došla lo~:sko 
družbo · še predill.o je vrišla · n a mest o 
pričetka rova ali bolje rečeno na raz-
hodišče . · 

Na mestu smo. Ugotovi se število 
navzočih. T10v. tajnik pobere dogo
vorjeni prispevek :~;a braki:z:ja; to . je 
lovec, ki z njemu zvesto pasjo družbo 
dviga zajčke in dlivjačino sploh ter 
ji,h •podi .i•z topiih ležišč v.se vprek 
pred puške 1ovcev, ki so na določe
nih stojiščih. Brez njega in lovcem 
zvestih tov3lrišev lmžkov - rova ni. 

Tov. predsednik je med tem že pri
pravil . številke, krutere dolo'čijo · stoji
šče vsakemu lo;vcu. Roke sežejo v . klo
buk ·in številke romajo .za trak klo 
huka. Slede posled:nja navodila, tako 
za lov, trajanje in zbia'aEšče ·po .pr
vem pogonu. Z3ldnje . jasne besede: 
»Od številke 1 d•IJ 11 s F rancelnom, 
drugi z menoj! Andrej, za pol ure 
spusti.« Gremo! V.sak oddelek v svQ
jo smer. Med potjo čll,ješ ~ivahno lov-

. sko kramljanje, ki. prestane 10d ča,s~ 
do časa - vzpo;n - težka sapa.. Na 
določenih mesJtilh utihnejo popolnoma 
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in izbirajo stopinje, da ne bi vzne
mirjali lisic, ki so morda .še na poti 
povratka z nočne gostije. 

štev. l. :tuka j . Tovariš, ki nosi za 
klobukom :i,zvlečeno števill~o ·»en.a« .iz
s topi in ob,stane, ostali gredo dalje. 
številka dve, tri in v.se tako dalje do 
poslednje. Po stari lovski navadi žele 
lovci tovarišu, ki zasede stoj-išče »Do
ber pogledi!« ali »veliko ognja. « To 
se rpr?-vi,• da mu žel~ ·veliko plena. Naj 
razodenem skrivnost, da ob teh pri
likah čuješ tudi lovske zbadljivke, te 
veljajo vedno le tovarišem, ki so ke
daj pre,j sla:bo pomer.ili in zgrešili. 
Dobro :pomeri, ne okoli ogla. Vsi zaj
ci bodo prišli k tebi ·in zdravi odšLi. 

· Pazi, da ne boš k:ikle z~del iltd. Pt!'av 
na tihem 'povem še nekaj, k ar morda 
marsikdo ne ve. še danes, čeprav 
zelo redko, naletimo na lovca, ki opu
st i svojo nameno lova, če zjutraj na 
poti na lov sreča žensko. PiTavijo, da 
kikla prinaša nesrečo ·in je tbolje, če 
ka;r doma o.staneš ta dan. Lo:vcu tu
di t11i želeti sreče. - Oči mu zaiskre in 
srce veselo utriplje če mu sreč'o že
liš z besedami: »Dober pogled, veliko 
ognja ali dobro pomeri, « to je •pač 
lovsko. 

· Rog, oglasil se je lovski rog. An-
. drej je psičkom ,snel ov!T3ltnice in dal 
znak, da je· po,gon začel. :Lovci na 
stoj.iščih se umirijo . in prisluhnejo. 
Ponovno .se oglasi .Andrej: taaa-hu' 
h u' hu'-hum. Belin zabevska, naletel 
je na zajčka ·in že se čuje pasja uver
tura. Oči zaiskre, ušesa napeto po
slušajo in zasledujejo smer gonje. 
Pok - :pasji !ajež preneha - zriak, 

mo spletemo v kit e. Kito nato ovije
mo na tesn•o· •po deblu jablane, in si
cer od tal do vej vsaj •dva metra vi
soko. Najlaže bodo bralci to razume
li, če povemo, da se dela to tako, kot 
vidimo p o večjih ko1odvorih, kjer so 
kovinske vodne črpalke ovite z debe
lo .slamna to · kito, le da pri sadnem 
drevju upo-rabljamo tanjšo- kito. Ple
t enje slamnate preproge ·in slamna tih 
'k it bi morda dalo temu ali •onemu de
•lavnemu človeku v domači obrti se
daj v zimskem času tudi :primeren za
služek, če bi jih ponudil kmetijski 
za'dr ugi v prodajo. Nam esto slame . se 
Iahko ur;orablja t udi koruznica, ki bi 
u·tegnila biti cenejša kot pa slama. 
Zane.sljivo •obvaruje drevje le tedaj, 
•Če je postavljena na gosto okrog de
ibla in rvečkrat tndno privita. 

Boij zamesljiva in več let trajajoča 
ograja ·se da narediti iz raznih kolov, 
palic, remeljnov in .sirkovih stebel, ki 
jih n aberem•o' blizu tal in blizu vrha 
na dve navzkriž ležeči ·palici, kola ali 
remeljnov obdajajoče žice. Približno 
tako kot se delajo zidarjem mreže, za 
ometavanje m a;lte rpri zidanju. Take 
ograjice ostanejo lahko tudi preko 
leta •ob deblu, ker ne uvirajo dostopa 
zraka in svetlobe. Kjer se dobi ta 
material za majhne .stroške, naj bi 
se sadjarji posluževali raje teh za 
obrambo sadnega drevja. še celo 
smrekovo lubje se ·da uporabiti za ze
;Lo ·zanesljivo obrambno sxed.stv;o, ~ 
katerim obdamo drevesno deblo do 
vej. 

Končno naj omenim še nek. način 
obrambe pred zajcem, ki ,se po mne
nju raznih sadjarjev tu pa tam prav 
o•bnese. Je to posebna, v ta namen 
napravljena maža, s katero pred zl
m~ ob lfWem in suhem vremenu na
mažemo deblo. Recept za to mažo je 
tale: apnen emu beležu primešam o go
veje blato (kravjeka), lesni •pepel, ilo
vico, kri in .Wlč ·(dobi se pri mesarju). 
če rruzpo,lagamo z arborinom, dodamo 
tudi itega ~ekol[ko~ S tO mešanico 
nato namažemo deblo od vrha do tal 
prav na skrbno, da ne ostane nič ne
namazanega goiega lubja. To napra
vimo ob lep~m vremenu, da se maža 

Ja je član g•o·zdnih prebivalcev preš,el. 
Brakir pokltče svoje cucke na ukup 
in delo prične •znova. !Po kratkem pre
sledku se ponovno začuje pasja god
ba, puške pokajo in .sejejo smrt med 
preplašeno .divja,d. Razumljivo, da 
vsak strel ni smrtonosen, ·ka;r je tudi 
edina ,sreča za četveronožce, ki si ho
čejo z begom rešiti življenje. 

Brakir je prešel odrejeni revir, dal 
znak, da je prvi .pogon zaključen in 
pok1iče psičke . Na dogovorjenem me-

. stu se že z.bira družba. Ob lepem, 
ugodnem v:re~enu posedejo lovci k!!Ar 
rpo kladah v bližini hiše - sicer pa 
krenejo v .i:zJbo, kjer so od .domačinov 
prav prijazno sprejeti. V lovskem 
razgovoru posed'ejo k mizi in okol:i 
peči. Polagoma pa se beseda umiri, 
v,sak odveže nahrbtnik in izvleče ·svoj 
zalogaj. Tudi gonjači - kužki so de
Ježni dobrin, kl jih imajo lovci s se
boj; saj je glavni del plena njihova 
zasluga. 

Po malici in odpočitku, se določi 
drugi pogon tn družba se zobet r az
ide. Ni vselej enako ali običajno se 
drugi pogon ne obnese tako kot prvi, 
kar ,je upoštevajoč utrujenost gonja- . 
čev, p o;po'lnoma razumljivo. 

Drugo lovlJenje je navadno kra jše 
od rprvega. Znak: Taaa-hu-hu-'hu ti- ti 
sporoča lovcem zaključek lova in jih · 
kliče na ,skup k zadnjemu vogonu, na 
uric·o veselja, medsebojnega spozna
vanja, kjer g;redo v :pozabljenje . vsi 
prestani napori p-rošlega tedna. 

Hišni gospodar že stoji na vratih in 
prijazno· pozdravlja člane zelene bra
tovščine; vsakemu seže v roko in za 
posameznika najde · prrimenio besedo 
- saj so stari dobri Zn.ari.cL »AH- b:o 
kaj za pod zob?« »Se bo dohi:lo, se 
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dobro posuši, ker potem se trdno drži 
debla in je dež ne spere. Ako pa de
žuje preden je . maža suha, je delo 
zastonj in ga je \treba oh lepem vre
menu ponoviti. 

Sedaj pa še nekaj besed k obrambi 
sadnega drevja pred voluharjem. Vo·
luharja zatiramo itn umcuJemo v 
uspehom s !pastmi, pa tudi z lovsko 
puško·. Da lahko :prideš do streljanja, 
·mora;š •Odpreti voluharjeve rove tna 
vseh .straneh, kjer 'koli jih ima. če 
rove ,voluhar ponovno s prstjo zapre, 
je znak, da se nahaja v zemlji. Proti 
večeru vzemi puško in .s palico ali 
žlico spet odlpri zaprte rove. V nekaj 
minutah 1pride voluhar zapirati rov. 
Tedaj ga pa le vz,emi na cilj in ga 
ubij s strelom iz [puške. 

Hud sovražnik voluharja je t udi 
pochlasica. če ta žival pride v sa;d'ov
njak, bo ;v;oiuhar kaj kmalu plačal z 
življenjem svoje škodljivo delo na 
sadnem drevju. 

Tudi pes ·in mačka sta vneta pre
ganjalca voluharja. Srečen je lahko 
tisti sadjar, ki ima dobrega psa mi
šarja, ki sledi po poljih in sadovnja
lkih ~a voluharjem. Tak sadjar naj 
gre večkrat s ·PtSOm po s·adovnjaku in 
če je treba, nad fPSU pomaga kopati za 
voluharjem, da ga ta hitreje dobi. 
O mački ;pa samo to : kadar ima mač
ka že odrasle mlald'iče, jo samo opa
zujte, koliko bo med drugo mišjo za
Jeg.o znosila SVOjim mladičem tudi VO
QUharjev, pa boste videli, da je tudi 
mačka koristma žival. N. I. P. 

Sadovnjak v decembru 
V .sadovnjaku n3idaijujemo s sna

ženjem in gnojenjem drevja, izkopa
varno jame za nove nasade :i:n pri
pravljamo kole. V ··s~dovnjake' nl.z
postavimo krmilnice in :Počasi nava
jamo ~tice na potr~seno hrano. · 

V decembru tudi naročimo sadno 
drevje, da bomo ·dobili dobro blago 
in ne ·le ·izbirek. Po dlrev,ju so obvisell 
raz.nd gnili in bolnli .sadeži, listni za
predk·i irtd. Vse to lahko zda} brez te
žave požgemo in uničimo. 

bo! « Več miz zdrkne skupaj -pove
žejo se v eno samo in že se druščina 
po prvem požirku, p-rofilaktičnem 

sredstvu 1proti prehladu - razživi. 
Oče France ljubeznivo postreže te
mu in onemu s toplo jedačo. Ko se 
želod·čki nekoliko okrepe, ,si zažele še 
dodaJtek dobre kap~jice, kar je nujno 
potrebno za ~dano vo~jo. Jezik se 
razveže, lovska beseda teče kakor na
mazana. Tu in tam se ·čuje v duetu 
ali terce-tu prid'ušena pesmica talw, 
_kakor da bi se vevc.i ne upah z gla
som na idan, dokler je starešina v ži
vahnem ·razgovoru. Ne traja dolgo, 

· ko oče Vence! vzame za prst mazila, 
pa intonira tako, kakor samo on zna: 
»Prav luštno je res na deželi ... « in 
vsa družba zapoje v zboru. S1edi ~>Le
po mi poje črnli kos« it d . Razumljivo, 
da program ni popoln če se ne čuje 
pesmi - »Ni še padel pa bo pal, pa 
vendar je mogel jelenček dol past.« 

Ata Vencel vam je korenina, brez. 
njega ni lova; še manj pa si moremo 
misliti zaJdnji pogon brez njegove to
variške .Ln vesele osebnostJi. 

Med petje se vpletajo doži~ljaji in 
lovske dogodivščine, .ki pa .so vse ne
kako blede proti Venceljnovim, po
sebno onih iz nJegovih mladih let. 

No, pa vsaka stvar ima svoj konec, 
tako pravi ata! »Fmtje, veste jaz 
bom šel - počasi vozim, do mraka 
moram h it' doma. Ja, danes pa. sin o 
res fajn zapeli. !Per moj ... če člov~k 
tako zapoje, :pa misli, 1da je mlad. To
rej tova~šija, na zdravje, zdravo. V 
nedeljo se spet vidimo.« 

Kmalu po njegovem odhodu so tudi 
ostali odšli v ;prijetnem· zadovoljstvu 
s ·tiho željo, da hi tudi oni bili v Venc
ljevih letih takd: kot on! 



(Nadaljevanje s 1. strani) 
hi. V začetku tega . tedna so nekateri 
znaki kazali, da sta lje obe .strantki 
lotili mi:rnej1šega sporazumevanja. 'Do~
da prišlo je do incidenta, o katerem 
trde; da · ta:k·o ·obsežnega še ni bilo, 
odkar je Egipt odpovedal pogodbo z 
Anglijo. Menda je bilo 29 ljudi ubi
tih in 130 ranjenih. Val novih izgre
dov in spopad~v se je začel in prinaša 
seboj ;zaostrit ev ' amgLo1-eg~tovskih 
odnosnv. 

Tudi · perzijski ·petrolej še ni prav 
Tazčiščen. Mo,saodili se je vrnil iz New 
Y orlka praznih rok, pomiril razgrete 
duhove, ki .so v njego·vi 'odsotnosti 
klnvali · načrte zOper njega, spora z 
Anglijo .pa ni pre,maknil nikamor. Da 
pa se ne misli prav na lahek način 
pobo;taii, dokazujejo njegove izjave o 
soHdarnosti z . Egiptom. Perzijska 
skupščina je po:eg tega spreje~a po
ziv egipto·v:Sikega parlamenta, ·da jih 
bo podprla v njih dbtožbah Anglije. 

Roditeljski ~estanek 
. ·, .. 

Profe.so~ski 'zbor · in šolski svet ITI. 
drž. gimnazije iz Ljubljane sta prlre
dila '25. nov. 195.1 na Vrhniki 'S ~tarši 

vi:šješolcev, ·ki š\:udirajo v Ljubljani, 
roc11telj.ski sestanek. Roditeljski se
stanek s starši dijakov višješolcev na 
Vrhnilki je . zelo pomemben iz eno
stavnega razloga, ker bi 'prihaj~je 

,sl!:aršev v Ljubljano bi.I·o · zvezano s 
precejšnjimi · denarnimi stroški, po 
drugi stral').i je pa · okoličam,om olbisk 
roditeljskih sestam.k.ov v Ljubljani 
zaradi pozne ure skoro nemogoč. Za
to zasluži obisk profesor~kega Zlhora 
in .šolskega sveta na Vrhniki vso po
hvalo. 

Da bi bi:la čim tesnejša povezava 
med domom in šolo, je bil izvoljen 
pododbor šolskega sveta za Vrhniški 
predel. Naloga tega pododbora je, da 
!Q•rganizira še v bodoče podobne se
stanke, kakor tudi, da sproti obvešča 
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šolski svet Ill. drž. gimnazije v Ljub
ljani v vseh nastalih problemih. 

Zvečer istega dne pa so dijaki ill. 
drž. gimnazije iz Ljublja~e. uprizo:r;i~ 
li Cankarjeva farso »Polj.ujšanje ,v 
dorlini šentflorjanski«. 

Recitacijski -v~čer 
Na dan 151. obletnice rojstva naj

večjega slovenskega pesnika doktorja 
Franceta P:rešerna in v ,pfosla vo 40Q.
letnice s1ovenske knj~ge je Kulturno 
umetniško društvo Stane Dorbovičnik 

pri.re~ilo v Cankarjevem 'domu lepo 
uspeli recitacijski večer slovenskih 
književnikov. · · 

Svoja dela so br-ali predsednik dru
štva slovenskih .k.njiž.evnikov pisatelj 
France Bevk, nadalje pesniki Fran 
Albreht, Lili Novy, Cene Vipotmik in 
pisatelj Beno Zupaneič. Plo!slušalci: so 
pozorno sledili branim delom in že
lijo, da bi se takšni večeri še večkrat 
ponovili. 

Ob robu 
.. ·v zadnjem času so bile na Vrhniki 
· ' skoriij vsak večer pro sla ve in prire

ditve, ki so !Privabile veliko· število 
poslušalcev. Kdor koli . je opazoval 
množico obiskovalcev, je brez kakr
šnega koli truda ugotov.il, da so ljud
je :prihajali v dvorano precej minut 
pred napo;vedanim časom pričetka, 

mirno posedli na odrejeni •prostor ' in 
- čakali. Da, čakali na · začetek tudi 
po 20 minut in več in to· ·čez napove-
dano uro. · 

.Sirija je preživela domači ,prevrat, 
ki ima vzrok v tipanju SZ, da bj tu
kaj po svoje mešala štrene. Najbrž 
po se hočejo zava!'lo;v.ati tudi pred . in
tr,igami .od drugod, saj niso preveč 
navdušeni za poveljstvo Srednjega 
vzhoda, )>:akršnega siliJO zapadne ve
[es:ile~ Zač:et:nik 'd.ržavi).ega udara v 
Siriji polokovnill{ šušakli j~ izjavil, da 
bo Sirija v zunanji politiki še naprej 
sodel~vala z miroljubnimi narodi v 
okvi·ru listine OZN, zla~ti pa s politi
ko ·prija..teljstva z vsemi ar(l)bS'kimi 
državami, pos.ebej še z Egiptom. Na 
vzhodu je torej čutiti čedalje bolj 
mc:čne pro,tibritanske nagibe. 

IJmttno ostmtnittilnit krilw 

· qe j~ · oMiniStvo di:Saipliruran{;) m 
ob pravem času zasede rprostore, če
mu se po nepotrebnem zavlačuje s 
programom? ~ar imajo izvajalci 
preveliko tremo, ali' pa še iščejo člo
veka, ki hi udaril na gong? In ali <ni 
tak neprostovoljllli odmor neprijeten 
za občinstvo? Brez dvoma se bodo 
ljudje na stalne zamude navadili, da 
bo potlej v,sak ·rekel': »Kaj bi se držal 
ure, objavljene na vahilu, saj iltak za
čno ·z zamudo!« 

V Evropi je posebnega pomena 
obi.sk zapadnonemškega predsedn!ka 
Adenauerja v L1ondomu. Razgovori z 
vrhovi države j,n političnih strank bo
do razjasniiJ:i pok•žaj Nemčije: Za.se
danje Atlantskega sveta v Rim~ ni 
prinelOJO zaze!jenega Uspeha, ČepraV 
so mu na zapadu •pripisovali :precej
šen pomen. 

Ob vseh dogodkih pa se čuti v.pliv 
zase-danja (}eneralne skupščine, ki bo 

· -še- dalj časa držala vajeti svetovnega 
razv,nja. D. S. . . 

Pred tremi leti je veterinarska boL 
nica V' Ljubljani z ambulantno ekipo 
uvedla umetno osemenjevanje gove
da tudi na našem področju. Posa-. 
meZini. živinorejci so sicer i2lp·rva lwt 
nejevemi TomMi z nezaupanjem gle
dali na to novotarijo, ko pa so se iz 
umetnega osemenjevanja polegla pr
va čvrsta in lepa teleta, ,so krivi pre
ro.k·i obmorlknili, nezaupanje je zgini
lo in živinorejci - razen neozdrav
ljivih starokopitnežev - so v vedno 
večjem š-tevilu vodili krave na umet
no osemenitev. Ker je bila ambu
lantna služba zvezana s prev·isokimi 
S'troški, je biQ•ot umetno osemenjevanje 
še · pred potekom enega · .leta zopet 
opuščeno, kar so v:si napredni kme
tij,ski go.spodarji močno obžalova,ll. 
Posledice te •O'Pustitve so. se hitro po~ 
ka;zale, kužna jalovost krav se je zo
pet v večji meri pojavoila. 

Prejšnji tede1n so živinorejci z ve
seljem poZidra:vili namero vet erinar
ske bolnice v Ljubljani, da znova or
ganizira umetno osemenjevanje in si-

Vrhniška 'prostovoljna gasilsk~ četa 
Rezultati Ok:rajnega tekmovanja 

prostovoljnih gasilskih čet .so prines
li vrhni.ški prostovoljni gasilski četi . 
ob njeni 73 letnici prvo mesto. Res 
je Vrhnika to mesto zaslužila, vendar 
pa na1ši gasilci ne ,sedijo danes na do
seženih Javorikah, temveč. z vso res
noetjo delajo dalje .. V sak•O· sredo ima
jo :re~:Jne sesta1nlre·, kjer :proučujejo 
svoje probleme. Pred 14 dnevi S·b 

ustanovili pionirsko četo' in predsed
nik tovariš Velkavrh Stane ter po
veljnik tovariš Jam,ez Dobrovoljc skr
bita za .stalno krepitev in pomlajeva
nje moš·tva. Danes je po;vprečna sta
rost gasilcev 28 let. 

1 one fidmor - Lultii: 

V letošnjem letu so uspešno · inter-
. venirali predvsem pri dveh požarih. 
Ko je• gorela drvar:nica Doma slepih, 
so •oČuvali htšo in ;S tem rešili nad poJ 
milijona ljudske imovine. Isti primer 
je bil ob požaru na državnem .POSe
stvu. 

Prostovoljna gasi'lska četa ima svoj 
avto·, motorno brizgalno in ročno 

br·rzgalno. Letos so bile nabavljene 
obleke za .ga,silce, ysak ima pa še 
svojo delovno uniformo. 

želimo jim, da bi šli po tej poti na
prej in bili resnični ·Čuvarji našega 

·;premoženja. 

Hrimslfi portizoni 
Isti v·ečer, ko je Ljubo šercer .s 

sv;ojo voj:s:mo na;padel Lož, to je 19. 
ok•tobra 1941, je naša četa nekoli
ko ur kasneje napadla: Bezulojak. 

· Podroblne . irnformacije' glede so
V1ražnLka IV vasi sta nam dala do
mač,ina brata Vandek in MaJks. Bi: 
la sta naša Vlodiča. Pripeljala f;ta 
na;s v va;s., ne da bi nas kidb opa
ml, kl'jub tem!U, tdia rSO bili fašisti 
rular:miran,i zruradii n'apada na ·Lož 
in so bili v p1:1ipravljenors.ti. Razde
lili smo se po grupicah: 1po dva, 
po rtrij.e. V saka gtmpa je imera 
~vojo naltogo: pribLiž8:I.i .smo ·se 
hiši, · kjer spe Italijani, t~ ob pr
vem ~trelu nametali bombe skozi 
okna, vdrli v hišo in pobrali 
orožje. GlaMnJi namen akcije je bil 
uničiti munip.ijsiki maga;zi,n. Naden:j 

· se je odplraw sam komrunrur s pe
timi. twrur.išk Skladtšče . je rbilo v 

· ga:Silskem domu. Pred v!raii gasU
skega ·doma je ,stal stražar. T.reba 
ga j.e bi1o · sprav,iti s 'Poti. Tovariš 
Karel se mu je pa:'ibližal in nayaHl 
nanj z nož.e~. S•tražar je ·začel 
strahovito .rjove•li, da ga je bilo 
slišati pol ure daleč. ' Počil :je prvi 
s~el, borrba se je plrličela. Sovražna 
patrola, ki se je kretal)1 po vasi, 
je pričela .strelja'lli ter hitela napa
denemu str.ažarju na pomoč. Naš 
mitlralje•z . jih ni tpus.ti'l blizu. Ob
enem smo metali bombe skozi ok
na na Italijane, ki so spali po 
hišah, tako da norbe·den ni mogel 
na 'POmo·č napru:l.enemu skl•adišču. 
Naši so že pro:dTli v gasilski dom. 
V njem so bili še t •rije vojaki, ki 
pa so ~e od ·strahu sesedli 

V smladliišču . je bilo ;okrog 1500 
kg ek:s~[oziva, kat.erega so upo-

cer ne ,ve•č z ambulantno ekipo, tem- In .plašči na kolenih? 
več ~ sta•lnq osemenjevaino postajo V .veži Cankarjevega doma je gar-
na Vrhniki, namenjeno širšemu vrh- de.roiba, le garderoberja nilwli. Plašč 
ll'iškemu okolišu, tembolj ker je zna- moramo sleči v dv•orani, nato· pa ga 
no, da ima. ta bolnica prvovrstne ple- celo predstavo mečkati in pestovati v 
menjake sive, rjave .il!1 simentalske naročju. Mar ni bolj : udobno in kul-

. !Pasme. Tako se bo nele zajezHo· ozi- turno, če plašč in v zimskem času 
rv.oma ; •popolnoma zatrlo okuženje mokri dežnik odloži.š v gardevolbi? In 
krav pri plemenitvah, temveč bo sle- še to.: kako tragikomičen je hil po- . 
hernemu živinorejcu za njegovo go- gled, ko so ob koncu proslave Dneva 
.vedo na ra~o~ago plemenjak s pri- republike zaigrali državno himno, pa 
znanimi odličnimi dednimi . svojstvi - je pri vstajanju .vsak lovil svoj plašč 
Kako:r čuj emo, tudi: pristojbina . za in klobuk. , 
umetno .o~emenitev ne bo višja od do- Bodimo i.skreni: to se lahko od:. 
sedanjih skočnin. prav.i! · 

Paberki iz tujega gospodar~tva 
Jugoslavija se bo · udeležila vele

sejmov v New Delhiju (Indija) in 
Kat·.ačiju. (Pakistan). Na obeh ime
novanih velesejmih bo Jugoslavija 
nastopila s kolektivno razstavo svo
jih ·proizvodov. 

Pov>G~ni nemški uvoz· turškega to. 
ba:ka je znatno manjši v primeri. s 
predvojnim. Nemčija je leta 1939 
uvozila iz Turčije 20.000 ;ton tobaka, 
do septembra letos pa le 3800 ton. 
Predstavnliki nemške tobačne . indu
strije trdijo, da so s.e Nemci bolj na
vadili na ameriške vrste toibaka in 
:zato · ni pričakovati, da bi se uvoz. iz 
Turčije povečal. Poleg tega pa je 
Turčija tudi trikrat povišala tak,se 
pri izvozu tobaka. · 

Anglija uvaža m:mj volne. V prvih 
desetih meseci'h tega leta je Anglija 
uvozila okrog 187.000 ton volne, kar 
je za 28 ·odstotkov manj, kakor. v 
istem obdobju lani. 'Zlasti se je 
zmanjšal uvoz iz Nove Zelandije in 
Avstralije. V Novi . tzelandiji je bila 
v začetku leta dalj•ša stavka prista
niških delavcev, kar naj bi vplivalo 

raJbljaH za ;raZtStrelj.evanje :voj·aškirh 
objekto;v na .staJr:i utrjeni liniji. 

Jaz sem bil v tej akciji mitra
ljezec. Dobil sem nalogo napasti 

, z •dvema tovami.šeana hišo, v katerri 
... je hiLG 12 soiVTažnili vojakov. Va.n
dek na;s je pri;peljal prav pred hi
šo in rpo.kaza.J, ;Skio!Zli katera oki).a 
naj vržemo bombe. Ko je vvč:d 

plflVi strel v rvasi, smo wgli vsak · 
po eno bombo•, potem p·a vdrJi sko
z;i vr&ta v sobo·. Bombe so dobro 
opx-avile. Ležalo je vse nav:z;križ. 
Erui na posteljah, drugi po tleh. 
P~ižgaii smo• 1-q.č. Tu in tam je še 
kdo dihal. Hibro smo pobrali opre
mo .in puške. Komandir ;je ;že dal 
zna:k 13 pišča:lko za umik liz vas:i. 
Kom:aj p;ridemo na zborno me'sttb, 
ki j.e bilo kak.i:h 200 m od rprve hi
še, ~o nam silna eksplozija na:zmi
ni; da je akcija uspela. Mag?:zin je . 
miniral · Ml:r.k.o. ffikspJozi<va .so . od
nes'li, ;ktoihlw.r . je 'bilo mogoče, vse 
ostalo pa je : z gasilskrlm .domom 
zletelo v ZJrak 

na zmanjšanje uvoza. Večjega pome.. 
na p3: je ' zmanjšanje angleške proiz
vodnje volnenih tekstilij. 

Letošnji p•r.id~lek bombaža v ZDA 
Kmetijsko miniSitrstvo ZDA napo

veduje, da, bo· letošnji pri:deleik bom
baža za 6 milijonov bai večjd lmrt lan
.sk·l (1 ·halla je 500 funtoiV, 1 furnt pa. 
je 0.56 kg). Na .pod,lagi podatkov ce
ni mini,s.trstv•o• ameriški bombažni pri
delek na 6 milijonov 931 ti,soč !bal. 

Na Dunaju ,sQ k.aroorvali 2500 
špekulantov 

Od 1. januarja do 15. septembra le
tos .so na DunaJU ka:znovali 2500 
oseb, ki so se pečale s špekulacijo, 
nayijanjem cen in črno bon~n. Neka
teri najhujši špekulanti ~o plačali od 
20.000 .do' 50.000 šilirngov globe. Naj. 
večkrat je šlo za prekupčevanje z 
uvoženim blagom. 

Pred kratkim so odkrili verigo pre
kupčevalcev, ki je pri kupčiji s sar
dinami zastlužila 600.000 šilingov. Pe
dobni ·primeri so .se dogoditf'f tudi pri 
trgovini s kavo, sladkorjem in južnim 
sadjem. 

Napad je t rajal <v~ega skupaj 
kaJkih 15 mi!Ilu>t. Sowažnik ·je imel 
poleg !izgube municijskega skladi
šča še 32 miTtvih. Od naših ni bil 
noibeden ·niti mrtev niti ranjen. 

Vrnili smo se v logar. Postavili 
smo• zasede in pričakovali Italija
ne•. Prepričani ,smo bili, da ·nam 
.bodo •Eiledili in nas napadli v logo~ 
ru. Dva dmi smo jih čakalf, a ni jih 
bilo od ni:lmd,er. · 

Ti:Ete dni je zapadel sneg, nismo 
se mogli več zadrževati . na cr.m 
sektorrju . .Sneg nam je podrl šoto
re. Odšli .smo na najbližjo koželj
ska žago, ki ni bila daleč od logar
ja, te:r logo1rova:l·i t am: te:Jen dni. 
Sklenili smo- odrini-ti na Dolenj- · 
sko ter ee tam priključiti dolenj
skim ;partizanom. Na svojem sek-

. to•rju . smo imeli zvezo samo s par-
tizami v Zali; z onimi\ ki so napa
dali Lož, nismo ime1i. zveze. 

28, ddobra 1941 smo S«;l odp!I'a
vili na pot. Sklenili smo, da. nrupra
vimo pred odhodom na Dolen\j·sko 
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Nova uredba 
Izšla je uredba o l'azveljavljenju. 

uredbe o obvezni reji živine in o po
~eŠevanju !Živinoreje na .kmetijskih. 
gospodarstvih. · . ·· 

V bodoče odpadejo vsi letni plani, 
ki so jih do sedaj določali •oTgani ob
lasti. Plani so zajemali obvezno šte
vilo glav živine, njih vr,sto· in ~atego
rijo ter roke za dopolnitev živih ske
ga sklada. Do[očeni so ·bili na os.novi 
gospodarske moči kmetijskega pose
stva. Prepovedana je bila reja živali 
druge vrste ~azen onih, ki so bili za
jeti v planu. Le-ta je služil ~ot osno
va za obvezne odkupe živine in mesa. 

Odslej bo · 'lahko• vsak kmetovalec 
upravljal z živinskim fondom ;po last-
nem prevdarku. · 

Prvi sneg 
V ponedeljek je v popoldanskih 

urah po celodnevn~m deževju zapadel 
pr;vi sneg v [etošnjem letu. Bil je -
2Jllanilec bJiižajoče se zime, a je kma
lu skopnel. Nasulo ga je le :Oolilko, da 
je pobelil poil.ja, smučarje pa . opozo
ril, da je njihova .sezona že pred 
wati. · 

Gibanje prebivalstva 

V zadnjem tednu je bilo na Vrh
niki 5 rojstev. 

Umrli so: Kogovšek Jožef, star 69 
let, iz VI1hm.ike, Petkovšk•ova 10 in 
Gorenc F1ranc, star 67 .Jet, iz Stnje 
gorice 21. ' 

V Horjulu so se poročili: Lavriša 
štefan, !Zidar in Gabrovšek . Angela, 
pleti_lja; Buh Jakob in Ravnohrib Te
rezija; ter . Končan Avgust in Rav
nohr~b Marija. Mladio'P~oročen1cem 
iskreno čestitamo. 

Pri delu so se ponesrečili v mesecu 
novembru: Podlipec Janez iz Verda 
in Martinjak Franc iz ·Bistre, ka
terima je hlod prizadejal lažje po
škodbe. Franju Krizma.niču je padlo 
na desno nogo kladivo, Mariji Gab
rovškovi z Verda pa je stroj v Par
ketarni porezal in zmečkal prste na 
roki. Vrhničan Molk Pavel si je pri 
delu poškodoval levo roko, zlomila pa 
si jo je Koprivec Marija,. uslužbena 
v Ok·rajnih opekarnah. Vsi ponesre
čenci iSo iskali zdravniško :pomoč, ven
dar pa so ibile poškodbe lažjega zna
čaja in so- ,po nekajdnevnem bolova
nju zopet nastopili službo. 

}WJ~i 
PRODAM rabljeno kompl~tno jedil

nico iz trdega lesa. Idrijska ce
sta ,štev. 30. 

še kako večjo akcijo. Komandir je 
imel v naČirtu minirrut:i žele,zniški 
molst preko Ljubljanice pri Pre
serju. šh .smo pre~o Sv. V~da in 
se okirog pomoč:i u.stavili v vasi 
Osredek. Bil,i smo precej· utrujeni, 
ker nismo bi'li vaj.eni marše v. Ovl
;ral nas je tudi novo zapad!li sneg, 
Jci gaj~ .biro o:Wog 30 centimetrov. 
· ~ a prvem kozolcu v vasi smo pre
spaJ:i noč. Zjutraj smo se vsi tres
li od Ill[('aJZa. Bilo je 29. oktobra 
1941. Razšli smo se p o' hišah, kjer 
smo se ogreli ·in najedli. Da bi .se 
nas ljudje p!Teveč ne bali, ,smo raje 
!pustili Oirožjoe v kozolcu pod ~tra
žo. Komandir Mirko Bračič je ·od
šel v :Zalo_:, k:jer je s tan&:ajšnj.i
mi partizani pripravJjal načrt za 
skupno .akcijo na presffi'ISJki most. 
Jaz sem bil kuhar. Pripravljal sem 
kosilo v nekem svinja-ku. Pri s'ebi 
sem ·imel tUJdi svoj mitraljez. Okoli 
11. doptJildne .so ·nas napadli' Itali
jarrri. Stra<Žar jrh zaradi goste hi.e
gle ni ptr'avnča:sno opazil in kakor 
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Ho filmske~ Platnu bomo videli: 
V soboto 8. in v nedelj-o 9. decembra 

premiera ameriškega filma »Bil 
sem vojna nevesta«. 

V ·sredo• 12., v četrtek 13., v ,soboto 
15. ' in v nedeljo 16. decembra 
premiera ameriškega filma v na
ravnih barvah »Šeherezada«. 

v sredo 19 . . in četrtek . 20. 'd:ecemhra 
Ameri·ški film »Sedmi križ«. 

Predstave ob delavnikih ob 20. uri, 
ob n1edeljah in praznikih ob 15., 17. 

in 20. uri. 

~ P~ireditve 

V nedeljo 9. decembra bo ob 20. 
uri v domu Ivana Cankarja · igrala 
gledališka skupina Sindikalnega kul
turno umetniškega društva · »Franc 
Rozman - Stane« i~ Medvod dramo 
.v treh dejanjih: »Hasanaginica«: -
Vstopnice dobite v predprodaji. 

V soboto 15. in v nedeljo 16. de
cembra bo tekmovanje v streljanju 
med reprezentancarn'i črnuč, Logat
ca, Verda; Stare Vrhnike in Vrhnike 
s sledeč im ,programom: 

, .. V soboto sobni) streljanje: črnuče 
- . Vrhnika, pionirji,. pionirke in mla
dinke; 

sobno streljanje: članice izven kon
kurence; 

v nedeljo ostro ,streljanje: Loga
tec, Verd, Stara Vrhnika in V~hntka, 
člani in mladinci. 

Zrilago':alec prejme prehodni po
kal. 

\ 

iP'OJillOvitev Bučarjeve · veseloig1·e 
»Na Trški gori« bo v nedeljo, dne 
16. decembra 'O'b 20. ·Uri v Cankarje
vem domu. 

Pionirski o~ed »Fram.oota Popita« 
iz Vrhnike ,priredi v nedeljo, 23. de- · 
cembll'a ob 20. uri 'v domu JA pionir

- ski koncerj;. 

Zadnja vest 
l. Xlii. t. l. je bil v .;podlipi občni 

zbor OF, na katerem je bil izvo~jen 
novi krajevni odbor Fronte. Občnemu 
zboru je pris·ostvovalo okoli 50 čla
nov . . Poleg 'referata o razvoju našega 
gospodarstva, so pdsotni .pregledali 
svoje dosedanje delo. O občnem zbo
ru bomo podrobno poročali v nasled
nji številki. 

1~ listnice uredništva 
Tik pred zaključkom redakcije smo 

prejeli ,pismo· tova:riša Janeza Marin
čiča, upravnika ~rajevne klavnice, v 
ka<terem daje nekaj pojasnil na čla
nek »:Za samostojno,st krajevnih pod
jetij«, ki smo ga objavili v prvi šte
vilki~ To pismo nameravamo priob
čiti v prihodnji številki. 

da bi btlo zaikleto, so majpTej za
sedli kozolec, kjer smo imeli Slprav
ljen<O' orožje. KJer se birez orožja 
nismo mo.gH spu,stiti v boj, smo 
se umakll'ili nekate~i pro:ti Iški, 
dlru.gi proti Zali. Vse orožje razen 
mojeg-a mitrruljeza so nam Itallija
ni zapleniLi. Pri umiku ,iz vasi je 
padlo 6 ~ovarišev. 

Podjetja, ustanove, zadtuge 
in ptivatniki 

pošljite nam do 
23. decembra 1951 

novoletna voščila in objave 
za novoletno številko · 

Stalnega raznašalca za Vrhniko 
in okolico išče uprava lista. ' 

Na1~top službe tako;. 
Plc.rča po dogovoru. 

Besedna uganka 
Družin ~petero vam predstavljam 
in v vsaki članov pet najavljam -
njih dom je naš sloyensli'i svet -
in sk!Upno jih j·e petkrat pet. 

V 'družini !Prvi: tretji član, 
v četrti isti je odbran. 
Oba ,povabita mladenko, 
med sebe stisneta Slovenko: 
V · pesnitvah Aškerčevih ženo 
odkriješ jo vso nebogljeno 

Nesmrtnega moža· odkril, 
prijatelj• si. Le kdo bi bil? 
še v tujem svetu ni neznan, 
IJlesti med nami velikan. 
Rešitve poš-ljite do 18. decembra ,v 

uredništvo. Tri pravilne rešitve bodo~ 
i;zžrebane in nagrajene. 

Rešitev nagradne križanlie: 

VodoraVll!o: l. os.; 3. Cankar; 7. 
tu; 9. rime; 11. AA; 12. Arad; :1.4. 
vest; 16. ČUJdak; 18. '.ran tal; 19. po
koj; 21. zar; 22. Tisa; 23. ura; 25. 
ali; 27. ar; 28. bo; ' 30. oko; 32. krč; 
33. svoj; 35. gro; 37. ri vam; 39. kriL
leč; 41. baker; 43. Iran; 45. len; . 4 7. 
Irak; 49. ar; 50. Vodnik; 51. ki. 

Navpik: l. :or; ~- siva; 3. ce.sta; ·4. 
na; 5. Kač; 6. radost; 7. tako; 8. 
ur; 10. menza; 13·. ·raka; 15. lara; 
17. upj; 18. Trubar; 20. Jurčič; 22. 
tik; 24. ro; 26. loj; 27. ar; 29. svak; 
3\1. O;gri; 32. kolar; 33. svat; 34. 
omelo; 36. Rurik; 38 .. Ibar; 4{). enak; 
42. red; 44. la; 46. N. N : ; 48. ki. 

Uredništvo je prejelo .43 pravilnih 
rešitev in samo 1 je bila napačna. 
žreb je izbral tri nagrajen.qe .in sicer: 

Gam.ta~: Jakob, Jereb Elza in Reven 
Ivanka, ki bodo- prejemali »Glas Vrh
ke« to leto brezplačno. 

Za gospodinje 
Buhteljni. 

Iz 7 dkg masla ali masti, 1 celo jaj
ce, 1 jedilna žlica s!oadkorja, ,pol kg 
moke osminko lit ra mleka, 1 pecilni 
prašek (aJi nekoliko kvasa), pol za
vojčka vanilijevega sladkorja, neko
liko soli, napravite testo, razvaljajte 
in razrežite na primerne krpice, na 
katere položite malo žličko . marmela
de. Zavijte skupaj, robove pomažite •z 
mastjo in tesno skupaj polagajte v 
dobro namaščeno ·pekačo, pečitc v 
sredinje vroč.i pečiCi .ip. jih pečene po
tresite še ,s slaid:korjem. 

Ocvrta jajca 

Za to jajčno jed lahko uporabite 
tudi jajčni prah in sicer v razmerju: 
1 kg prahu odgovarja 75 svežim jaj
cem. Iz prah:u in mrzle vode pripra
vite primerno tekočo zmes in jo vsaj 
uro pred uporabo pustite stati. Nato 
ji dodajte .še · drobno .sesekljanega 
!peteršilja ali drobnjaka ter soli. Zmes 
.stresite<tha nrzbeljeno mast in d:obro 
zapecite. Peteršilj ali drobnjak doda
mo zato, da . jajca . izgube neprijeten 
okus, ki je nekaterim zoprn. 

Nekaj n:asveto:v 
če hočeš jed hitro ohladiti, jo daj 

z lonce m vred v slamo vodo. Sol je 
od-lično hladilo in jed je takoj .hladna. 

Glavobol preženeš brez praškov, če 
se vl~žeš !Za nekaj . minut in zatem
niš sobo. · 

Proti ozeblinam pomaga, če si kop
lješ noge izmenoma v vroči in hlad
ni vodi. 

Semena najlbolje hraniš v škailici 
za vžigalice. 

Klub ljudske univerze Vrhnika 
Ponedeljek, 10. dec. ob 20. uri v Cankarjevem domu 

V počastitev spomina JJ letnice smrti Ivana Cankarja 

IVAN CANKAR 

Bela lt.rizantema 
(Umetniško_ pripovedovanje) 

··pripoveduje 

JOŽE TIRAN 
Spremno glasbo napisal in IzVaJa Bojan Adamič 

B -.IJ .. : • v •l .. • , 

e""'"' ~'"'· 

• 

»Glas Vrhnike« dobite na Vrhniki v čas<q>isni pr.o.dajalni tov. šu
šteršičeve, v trafiki, na Drenovem g·riču v gostilni »Stara šranga«, v 
Podlipi pa v gostilni »Jurca«. Tudi v ostalih krajili nameravamo odpreti 
staJlne p:rodajaine. 

Kdor želi stalno p.rejemati časoJPiS na dom, naj- javi najbližjemu 
.kolporterju. 

Na~ročnina za vse številke v l. 1951 znaša 30 din; za prvi;h 13 šte
vilk v l. 1952 - 130 din. Celoletna naročnina za 1. 1952 znaša 270 ·din. 

. V prihodnji števl.ilki bomo priložllli poilomice, da pornVJli3,te na,roč
nino. Naš tekoči račlin je: Klub Ljudske univerze, Vrhnika, št. 610-
2-90300-0. 

NAROčUJTE »GLAS VRHNIKE« NA ZAčASNI NASLOV URED
Nilš'TVA, VRHNIKA, INUUSTRIJA USNJA, I. NADSTR., SOBA šT. 16. 

NAROčNINO PLAčATE ISTOTAM! 

Tudi Dilše britte in sestre Y Amerilii 
zanimajo vesti iz domovine~ 

. ' 

Prinesite 
v -uredništvo njihov~ naslove, 
da jim bomo redno pošiljali 
»fi lAS fRHNIHt: « \ 

Lastnik: Klub ' ljudske univerze Vrhnika. Urejuje urednišk:i :odbor. Od
. govorni urednik 

1 
Smiljan Volčič. Za;časni prostori uredništva in u;prave: 

V,rhnika, ·Industrija usnja, I. nadstropje, soba štev. 16. Telefon: Vrhni
ka 16, 40. Tiska Umetniš~i zavod v Ljubljani. 




