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Obfni zbori Osvobodilne fronte 
Danes praznujejo vsi naši narodi 

deseto obletnico ustanovitve Jugoslo
vanske Armade. Ob tej priliki nam 
misli nehote • zbežijo v eno naj,po
membnejših zgodovinskih obdobij ju
gosloiVanskega ljilldstva, v dobo polno 
grenkega trlpljenja, ponižanj in raz
žaljenj, pa tudi neizb~sne~ heroj. 
stva. Ta dOba je ena sama velika pe-·· 
sem borbe ·za zmago resnice nad kri
vicami starega reda in naci-klerofa
šističnih postav. Pro. 
ti vsem nasiljem, ra•
pom, mnol'om .in po
žigom do zob ·oboro. 
ženih. krvnikov se je 
dvignilo naše iljud
stvo golo!roko, a s 
trdno vero v zmago 
svojih človečanskih .. . 
zahtev. Pod visoko . 
dvignjenim prapo. 
rom na,rodno osvobo
dilne borbe, ki ga je 
razvila Komunistič
na Partija Jugoslavi-. 
je nad! vso domovino, 
so smelo korakali v 

'·borbo in smrt naši 
najboljši sinovi, mož- , 
je in žene. Imena teh · 

Voljča-Frica, Franceta Popita in ~oto. 
varišev so bili temelj takojšnjemu 
oboroženemu odporu domačinov. že v 
poletnih mesecih 1941. leta se je zbi
rala napredna mbdirna, ki je zgrabi
la z.a orožje in odšla v partizane. Na 
Ljiubljanskem vrhu je osnovala prvo 
partizanslw enoto, ki se je kasneje 
razvila v Krimsko četo. Komu so ne
znana junaštva Staneta Dobovičnika-

. Krta, Toneta Vidmarja-Luke in vseh 
ostalih nad ·petsto
tih partizanov-do. 
mačinov, ki so prezi
rajoči smrt šli v bor
bo za svobodo, ena
lwpravnost in kruh? 
Dvesto jih je padlo 
in umrlo v ječah in 
taboriščih. Veliko se 
jih je vrnilo ranje
nih, vse to za boljšo 
buldočnost našega 
naroda. 

- gra.diteljev nove Ju
goslavije so s krvj,o 
vklesana v granitni 
kamen večnega spo
mina, Res dosti je 
bilo D3!pisanega iin 
govorjenega o žrt Spomenik NOB no Vrhniki 

Ko danes v miru 
'gradimo socialistično 
domovino, imamo 
nenehno p·red očmi 
~rtve dnu ge svetov- · 
ne vojne in S{!JOmin 
nanje nas kTepi v 
delu očuvanja svet
lih tradicij narodno 
osvobodilne borbe. 
Naši partizani so 
nam pokazali, kalw 
se je treba boriti 
za neodvisnost in 

vah in na,porih za, dosego zmage ljud
ske revolucije, vendar še vseeno pre
malo, da bi bilo zajeto vse ono, kar 
je kovalo današnji dan. 

Val ,odločne volje in zagrizenega 
hotenja, da bi se strl okupato!f'jev 
škorenj in onemogli be.s njegovih so. 
delavcev, je kmalu po sramotni kapi
ttrl.aciji stare Jugoslavije zajel tudi 
Vrhniko z vso njeno bližinjo in . dalj
no okolico. SadoVi dolgo~etuega ilegal. 
nega dela prezgodaj padlega Naceta 

pravioe delavskega razreda. S spo
štovanjem zremo na njihove žrtve in 
obljubljamo, da bomo tudi mi z nji
mi, ki so se že borili, znali prijeti za 
orožje .ter znali braniti mejnike do
movine. ·· 

Da našnji tpra7lnik Jugoslovanske Ar
made je praznik vseh narodorv Jugo. 
slavije, to je narodov, ki želijo očuva. 
ti v svetu mir, a so prilpravljeni ob 
vsaki uri streti tistega, ki bi imel že
ljo, da bi · nas zasužnjil. 

Ob dnevu · Jugoslovansl~e Armade 
čestitamo našim rojakom: 

narodnemu heroju polkovnilm T.onetu Vidmarju. Luki, polkovniku-Rudolfu 
Hriberniku - Svarunu, podpolkovniliom Mirk~ Je_rmanu, Ivanu Krašovcu 
in Jožetu Merlaku, majtDTjema Francu Trčk/u • Ovsovu in Tonetu Trčku, 

kapetanom Ja;nezu Brenčiču, Francu P.aseti, Ch·ilu MiinarjiU, Jožetu ,Turku 
in Jožetu Yerbiču, poročuikJ'u Martinu Trčku in vsem ostalim vojakom, 

podoficirjem in oficirjem Jugoslovanske Armade. 

Na Vrhniki ni uspel 
V dvorani Camkarjeveg:a doma Je 

bil ·pretekli ponedeljek občni zbor 
OsV>obodilne fronte. Poma.njkljiva ob
vesti-tev f:ronto.vcev, saj je za ta po
membni zbor, ki naj bi dejansko pred
stavljal prelomnico v našem delu; 
bilo premalC! plakat-ov, je povzročila, 
da se je zbralo od> približno 1200 čla
nov OF le okoli 150. Kakšen odnos do 
občnega ?Jbora pa imajo nekate!ri vo
ljeni odbomiki, se je pokazalo :V tem, 
'da se napovedane r.azrešitve starega 
in volitev novega odbora sploh niso 
udeležili. Pogrešali smo tudi nekate
re vidne pll'edstavnike ostalih organi
zacij i.n us-tanov, tako, da je že sam 
začetek občnega zbora z •p olUTTio za
mudo dal slutiti neuSipeh. 

Po pretirano skromnem referatu 
dosedanjega p1redsednika in po ,podalt
kih blagajniškega poročila ni nihče, 

kar je popolnoma razumljivo, mogel 
dobiti jasne slike o delu 03vobodilne 
fro'llte na Vrhniki. 

Res je, da odbor OF ni dos.ti delal, 
vendar ;pa je vsakdo čtrtil , da Vrhnika 
le živi, kot je ·v diskusiji naglasil tov. 
Popit. Vodstvo frontne mganizacije 
ni bilo kos, da bi kot po-litični pred
stavnik naprednih ljudi :usmerjalo 
razvoj d ogodkov v kraju in okolici, 
da bi vplivalo na delo organoav obla
sti, društev in družbenih organizacij, 
četudi je zopet res, da so prav v tem 
dajali življenje pmv člani Osvobodil
ne fronte, vendar vse to mimo nje
nega vodstva. Zat o ni nič čudnega če 

' 'dosedanji odbor ni btl. v stanju podati 
ocene politične situacije ter nakazati 
smer nadaljnjemu razvoju in delu, .s 
čemer je dokazal, da ne razume bistva 
naJog Osvobodilllle fronte v sedanjem 
obdobju našega razvoja. V d!isku.siji 
je potjasnil delo in vlogo OF ljudski 
poslanec tov. France Po•pit, ki je uvo
doma orisal bistvene momente poli
tičnih dogajanj v svetu in pri nas ter 
pojasnil najvažnejše gospodarske 
ukrepe. Nekolik01 več je govoril -tudi 
o lokal'llem glasilu »Glas Vrhnike«, 
o čemer pa nameravamo ·pisati v po
sebnem članku prihodnjič . 

Volitve v novi krajevni odbor Osvo
bodilne fronte niso mogle biti izvede
ne zaradi pozne ure i<n zaradi njiho
ve pomanjkljive prhJrave, vsekakor 
pa je <treba po?Jdraviti sklep občnega 
zbora, da .se kandidatna lista javno 
izvesi ter, da se šele kasneje oP·ra. 
vijo vol.itve. _____________________ ....,..., ___________ ,. ~ootovci! Ko boste volili novi od. 

Dne 13·. decembra je bilo v Ljublja. 
ni zasedanje Glavnega odbora Osvo
bodilne Fronte Slovenije. Poročilo o 
aktualnih gospodarsk!i•h in političnih 

problemih je podal sekretar Glavhega 
odbo1ra tovariš Miha Mar.inko. Teme
ljito je objas·nil celotn'O :problematiko 
prehodnega obdobja na •novi finančni 
in planski sistem ter ori.,sal naloge, Iti · 
jih imajo v zvezi s tem frontne or g\l-
nizaCije. že dosedaj uveljavljeni go
spodarski ukrepi so ·rodili izredno 
ugodne rezultate pri knnšolidacij_i na
šega·. go,Spodarsva, razvoj kmetijstva · 
pa je z nov,imf ukrepi pospešen. P o-

sebno pozornost je posvetil tov. Ma
rinko vprašanju socialistične demo
krac~je, ki jo poskušaj<o nezdravi ele
menti izkoriščati v svoj prid na škodo 
skupno,sti in o predstoječih volitvah v 
občinske ljudske odbore. 

Referat •o kmetijskem zadružništvu 
je p odal tpredsednik Sveta za · k~p.etij. 
stvo tov. Viktor Avbelj. 

. O organizacijskih vprašanjih je go
v9rii torv. Franc Kimovec, org. sekre
tar lO OF. V \fiskusiji so bili obrav
navani trenutni najznačilnejši pro
blemi, ki zadevaj·o deli> Fronte. 

bor izl>ira jte na.ibol.iše, najdelavne.iše · 
člane Osvobo>d'H:ne f rO'Thte na Vrhniki, 
da bndo znali izvršiti vse naloge, ki 
se danes postavljajo pred nas. 

V P~dlipi elektrificirajo 
Na občnem zboru je predsed>nik OF 

tov. Rus v pO:roči,lu '{Hl1Vdaril med dru
gim sledeče: »Fronta v političnem po- · 
gledu ni bila dovolj aktiWia. Pri re
ševanju gospodarskih •problemov · pa 
je bila OF dokaj · ldOibro • udeležena. 
Med najvažmejšimi pridobitvami: na 
v.asije . vsekakor treba ·omeniti elektri- . 
fikacijo Podlipe, ' Po.dpeska, Kajn Do
la, Dolin~ in Hriba. Napr:avljeno je 
·b_ilo 10 km električne.!!~ ·omrežja. Po. 

leg razsvetljave .razporlagata Podlipa 
in Podpe,gek mai z eJekirJčnim omrež
jem za pogon motorjev. Pri mobiliza
ciji za zatiranje koloradskega hrošča 
je Fronta o.rganizirala dvakratno 
škropljenje in injektira.nje ogroženih 
površin na področju P odlilpa. Za dru
go ljudsko ipOSnjHo. je bilo razdeljenih 
za 100.000 dinaxjev obveznic. Vsled 
•pomanjkanja delo·vne sile je bila or
ganizirana pomoč pri poseki lesa ne
katerih kmerovakev. Ku11turnor Žliv
ljenje je bilo• razgibano ~n so Idama
čini uprizorili 5 iger. Domača igralska 
družina je dvakrat gostovala na tuj.ih 
odrih, medtem ko .sta bili na doma
čem odru dve gostovanji. Svečano so 
Fl!'ontovcfi pros.lavili 10 obiletnico 
ustanovitve OF. V bodoče bo potrebno 
ureiddti •rednn plačevanje članarine .« 

.Socialni sestav novo izvoljenega od
bo:ra je sledeč: dva kmeta, en dela
vec, trije naroeščenci rin en obi:'tmik. 

V Ligojni morajo bolje 
delati 

že 21. novembra je bil v Ligojni 
predvolilni sestanek Osvobodilne fron
te, ki je pokazal }ledelavnost doseda
njega odbora, pa tudi napake krajev
nega · ljudskega odb: ·ra. Navzoči so 
~ritizirali ·in obsojali KILO, ker· ni pra
vočasno 1pri.,skrbel šoli kuriva in -tudi 
ni popravil m ostu, kljub temu, da so 
že lansko leto pripravLja;li popravilo. 
Dcrsedanji odbor OF !Ili pojasnjeval 
ukrepov ljudske oblasti, niti ni skrbel, 
da'bi bile oddaje izVlršene. Ker na tem 
predvolilnem sestanku niso bile izve
dene volitve (predsednik OF je bil bo
lan, tajnik odsoten, poročala sta samo 
blagajruk in predseanik KLO) so bi
le voU1tve novega odbora preložene na 
2. december. Izvoljen je bil sedem
članski odbor, od katerega prlčakuje..o 
mo, da bo svojo dolžno!St bolje izpol
njeval. 

V Zaplani izstopajo iz OF 
Poročilo o občnem ~boru OF v Za

plani, ki smo ga objavili v zadnji šte
vi'lki, bomo neko'liko izpopolnili. 

število članstva OF se v letu 1951. 
ni povečalo, pač pa se je zma<njšalo za 
6 članov, odi katerih so 3 izstopili. 
Upravni odbor se je v celem letu se
stal na 6 sejah ter orga.niziral ,samo 
en mno~ični sestanek. S prostovolj. 
nim de·lom je bilo Op!ravljenih 1000 
ur za popravilo električnega omrežja. 
Ta dela ·še niso zaključena. Povsod se 
čuti pomanjkwnje vzgajanja članstva . 
Novo izvoljeni odbor sestavljajo slede
či tovar~ši: Celarc Ludvik, Trček Ivan, 
Jereb Leopold, Pivk Jakob in Pivk 
Anton. 

Vrhnika v streUaniu prva 
Strelska družina na Vrhniki je pri

r edila v nedeljo· 16. t. m. veliko str!ll
sko tekmovanje v ostrem in · sobnem 
streljamju. Tekmovanja se je ·udele:. 
žilo 15 skupin iz 7 strelskih Mužln na. 
šega o\iraja. Obe prvi mesti je osvoj ila 
Vrhnilia ter zato prejela prehodni pe- . 
~1. (Podrobnos ti na 5 stani.) 

1 



Bxanilli QOJll.O meje SYOje 
domo"'iline 

Dne 22. decerrlbra bo minilo 10 Iet, 
odkar je bila ustailovljena Prva Pro .. ' 
letai'ska b:riga;da. Ra!Z!dobje 10 let je 
sorazmerno kr'atko z ·ozinom na velika 
zgodo;vinska dogajanja, ki so rodila 
tako močno armado, kakršna je naša. 

log pa je bdl:a Ljudska atrmada pri-
\egnjena k nepoSii"edmi graditvi sDcia- . 
lizma •v državi, p;ri čemer je tudi po
kazala do danes zelo velike rezultate. 
Pri 'izsuševanju zemljišč, gradnji cest 

·tin železnic, gradnji in m onta.ži mostov 
je bil·or skupno op:ravijenih 4,022.000 
delovnih ur. P:ri sanitetnh opravi<lih, 
veterinarski s:lužbi so prispev,ali pri
padniki Jugoslovanske a;rmade skup
no okoli 3'30.000 ,'delovnih ur. Za po
p:ravirlo ikasa,rniških zgradb je bilo vlo .. 
ženih 15,510.000 delOiv;nih ur. Za grad
njo in •popravilo stanovanjskih hiš, 
gradnjo fi·zkuUul'lll!ih objektov ter za 
ureditev javnih komunalnih naprav je 
bi:1o ,izv:r;šenih 15,600.000 delo'Vnih ur. 
Okoli 12,143.000 ur je prispevala ar
mruda pri obdelavi :?Jemlje, .sečnji' drv, 
gašenju požarov, razbdjanju ledenikov 
te.r preostalih del. Samo v kmečkih 

delovnih zadrugah so opravili borci 
in oficirji 3,500.000 pmstovoljnih de
lo•vnih dni, to je 4305 kolektivnih 
obiskov tex darovali materialno pomo.č 

v vrednosti 31,200.000 ·din. Na vasi so 
imcli 32,406.000 predavanj, 7753 kul
lturno·-umetniških IP'rireditev ter 1409 , 
kinotpreds.ta v. 

Te naloge niso bi:le lahke. Naši na-

rodi imajo upravičeno v svojo arma
do popo-lno zaupanje, saJ Je ona že 
d<o: danes pokazala vsem prijateljem. 

· in sovražmkom naše deŽ:e'1e, a poseo-. 
no oDJ1m na Vzhodu, da je enotna in. 
:r::ripravljena, da trdno stoji na meja.\1 
svoje domovine. JA predstavlja. p o ... 
mem:ben faktor v borb i za očuvanje 
mitru na Bal:kanu in v Ev.ro~pi. '?ada 
FLRJ in Part ija delata nenehno na 
tem · -d'a bodo enote naše armade čim 
modermeje opreml'jene. R·es je, da po
večani i:z;datk.i za na,rodno obtrambo 
v;plivajo na žrvljenjski standard na.. 
ših deLovnih ljudi, vendar pa je utr
jevanje armade edina gru:ancija za to, 
da se uspešno Utpir.amo a,g.resivneniu 
pritisku Sovjeltske zveze in :njenih sa
telitov. Naša mla;da vojna indus·::rija 
že v veliki meri cmngoča oskrbo,:s.
nje armade z :v·ojašk:o opremo. Danes 
se od ysake a:rmade zahteva, ·da u.po
rab1j1a in (]fbvlada na,jno·vejše p.tido
'bitve vojne ttehnike. Tega s.e naše vod.-' 
sivo p1rav dobro zaveda, zato ,smJ tu::li 
z:thtevali od nekaterih tehnično iz·po
polrnje:nih držav na zahodu, da nam 
omogočijto nakup najmodernej§ega 
oro~ja za našo armado. Očitki inform
bi.i'ojevskih držav nas pri tem ne mo
rejo motiti, ker s tem .ne ptiodajamo 
svo!je svobotd'e, temveč ·samo poveču- · 
jemo našo obrambpo srpo~;abnost, ki je 
edini pogoj za to, da svobodo tudii. oču
vamo. 

Od dneva vstaje, ko so se na.ši na
;,odi pod vo•dstvom Partije U'P'rli tu
jim okupatorjem in dwnačim izdajal" 
cem, pa do osvoboditve naše :domo
vine je ;naša Ljud,s),m člil'mada dtoživ
ljala nenehen razvoj. Nastala in .razvi
jala se je skozi borbo. Vi:ri za oskrb o:
va:n,je naše arma!de nis-o bile tovarne 
,jn skladišča orož;ja in hrane. Vse, kar 
je vojska potrebovala, je morala na.. 
silno i:ztrgruti iz :rolk sovražnika. če
tudi so prve partizanske skup.ine bi
ie oborožene z z1~lo enostavnimi o·r.ož
j.i, so prav ·te skup:ine v kratkem času 
uspele sov.ražn.iku ugrabiti sredstva, 
s katerimi so• ~ahko ,svo.jo udarno moč 
povečale . Koncem leta . 1941 je NOV 
štela že 150.000 borcev, 1942. leta 
200.000 i:n: 1943. leta 300.000 borcev. 
To število je v letu 1944 naraslo za 
200.000, medtem [m. je v zadnji !lobi 
borbe 1945 a!rmada že š1tela 800.000 
pripadnikov. Samo ti podatkim nam 
zgovorno pričajo o tem, da je moč na
še HJrmade za časa vojne bila vclika 
ter da je prav zarad i tega bila sposob
na uspešno ra·zhijati vse ,sovražni.ko
ve ofenzive. Ne moremo se pomiriti ,,:; 
tn:ldtva.mi, ki pr'ihajajo z vzhod·a, ·da 
je . osvobodila naušo deželo Rdeča ar
mada, še ,manj IP'a to·, da je Rdeča ar
mada rešila naš Vrho·vni štab ob p:ri
Hki zn3lllenite sedme sovražnikove 
ofen:z;ive ria Drvar. ElntOite NOV in POJ 

' so uspe•šno na~e:wvale nase veliko šte-

Predlogi se uresničujejo 

tvilo fašističnih vojakov, ki bi se s.i
cer bm'ili na vzhodni tex o,S:talih fron
tah. Toda ne samo•, da so jih navezo
valle nase. Sovražnik je. v n:a.ši deželi 
pretrpel ogromno izgub tako č.lo·ve
šk.ih kakor tudi materijalnih. To so 
mo11ali vsi, ki s:o v drugi svetoiVini voj
ni sodelovali, tudi odkrito tpriznati, saj 
so to našo aktf.;vno :oomoč tudi pri rs.e
bi zelo dobro občutili. 

V letu 1941. se je na pod:ročju Ju
goslavije nah81ja!lo olkoli 500.000 so
v.ražnikovih vojakov. To .števiLo je ne
prestano naraščalo, kljub velikim iz
gubam, ki jih je sovr.ažbtik pretr~el, 
saj je :pillo :na ;področju .d:fžave ub11!:1h 
okoli 400.000, ujetih pa čez pol mili
jona sov.ražnikovih vojakov. Leta 19_43 
se je nahaja'lo• na. ozemlju J ugosla:viJe 
700.000 prj1padnikov so•vražnilwvih 
oboroženih sil, a od teh je bilo samo 
Nemcev okoli 400.000. 

P.ripadniki N:OV so SD•VTažniku od
vzeli v šti:r.ih letih 4600 to[po:v, 13.000 
mitraljezov, 31.000 pwškom.itraljezov, 
600.000 pušk, 18.000 šmajserjev, 70 
tisoč ·piš·tol, 7000 minomertailcev, 2 .mi
lijona min in granat, pribiližno 3~0 
avij:o•n.ov, 900 tankov, 20.000 moto·rnlh 
vozil itd. 

Za vse rte podatke tniso potrebni po
sebni komenta;rji. Samo zavestni bor
d, tesno navezani z zaledjem, ki so ga 
tvorili naši narodi, so• bi'li sposobni 
:us>tvčlil'ja.td tako velike uspehe, ki so 
p!I"ived.li do osvoboditve. 

Po ·osvoboditvi so se nalog~ naše 
Ljudske armade sp~emenile. Ves ko
mandni kadex, ki je izšel iz :vrst de
lavcev in kmetov je bi1o treba stro
.koVJno izšola;ti. Potleg rrmogih vojaških 
. strokovnih šol so se naši pficirji ter 
podofic.irji i:zJPop~o1njevali v najrazlič
nejših tečajili. Mlade ljudi, ki S:D', po
'klicatni na odslui~enje kadrovskega ro
ka je. treba čimbo~je priučiti v, voja
ških v11linah ter :vlivati v njih ljube
zen i:n spoštovanje do velikih pridobi
tev NOB. Ljudska armada mora biti 
ob :vsakem trenutku dovo.Ij močna, da 
<O!Ilemogoči vsak nrupad na našo de-· 
želo ki bi •og.rožal našo 'lacionalno 
nez~v:isnost in nada:ljno gradit~v so
da1izma. Poleg vseh teh osnovnih na-

Da je pomembno objavljati v lokal
nem časopisju posamezne pred:l·otge in 
k11itično gledati stvari•, ki nis·o na me
stu, je dokazal članek z nasl!:oVJom »Še 
nekaj p:redlogorv« v dTugi številki 
»Glasa Vrhnike «. 

Ne polnih štiri dni po izidu nave
dene druge števiJ.ke je bil .Sklican ko~
misi,jski ogled na pobudo OLO Ljub
ljama-okrnlica, katerega so se udele
žili fUIJlkcionrurji OI.JO-ja in KLO-ja. 
Komisija je ralzipravUjatla o perečih 

vprašanjih gled:e na urrbanistično za~ 
snov o po že il'ldelanem idejnem načr
tu bodočega razvoja Vrhnike. Do iz-• 
raza so prišli v ;prejš:nji številki na
šteti rieldostatki .regulacijskega pro
jekta, ki nakazuje izg.radnjo 1p.retež
nega števila blokov. Ketr projektant , 
ni upošteval interese gmotno slabše 
situiranih gradbenih interesento'V, kj 
močno prevladujejo, je ko:grlsija spre
jela ntaSlednje ·sklepe: naj se od ob
s:toječega regulacijskega projekta ob
drži [e center, •op·usti naj ,se gradnda 
maselja malega števila individualnih 
hišic na :šitrokem ravninskem področ
ju med Idrijsko cesto, Kožuhom in 
.svetotrojiškim hribom. Izdela naj se 
novi osnutek, ki naj bi UP'DŠteval za-. 
zlidavo juž\nega ter južmozapadneg1a 
pobočja S'V. 'Tirojice ter rtrilwt med 
obema postajama in Podlipsk:ot cesto. 
'Zazidava enodružinskih hlš na Lošci 
naj se števi[čno le nekoUko omeji gle
de na bližino tovarne. 

,s iak•O' [preosnovo bi se v glavnem 
zajelo :v regulacijski projekt pretežno 
držav:na zen1l.ji.šča v koli·knr bi pa bila 
:prizadeta pll:"ivatna, naj bi KLO i~vr
ši1 zamenjavo, odkup ali razlastitev. 

člani kom:is.i,je so nadalje naglasili 
potrebo, da se čim prej izvede kanali
zacija in mJotd·emnizacija Stare ceste. 
V ta namen naj •s.e v .proračun za l. 
1952. vnesejo potrebni krediti. 

Ekonomija IUV bi se :?Jaradi nave
'denih pred~ogo'V ukinila, gospodarska 
poslopja pa adaptira1a v trgorvska 
skladišča,. ki bodo glede na ,razširje
nje <trgovske mreže nu,jrnn potrebna. 

P:rav je, da naši funkcionarji o tem 
trazpravljajo in sprejmejo sklepe, 
vendar ti sklepi ne bi bili d<otkončni 
in bi bi:lo ze1o zaže1jeno slišati še mne
nja ostalih na teh probl~mih zaL'lte
resi:ranih Vrhničanov, da ne bi kon
cem koncev ,jzzvenelo vse tako nede
mokratično. Brez dvom,a je še kdo· na 
V:rhniki, ki :bi s svojimi strokovnimi 

na.s.veti lahko mnogo pripomogel, . da 
stvar me bi zašla v slepo ulico . 

Z javnim razpravijanjem navedenih 
in še nenavedenih pr1otblemov bi bilo 
možno izluščiti najbolj.še in oStvojiti 
;re,s le dobre predloge. 

Nedvomno je, da je že ustanovite
lje našega časO!]Jisa Vlord.ila predvsem 
misel, da se sproti obvešča občinstvo 
o aktua!Lnih problemih in jim da mož
nost v·odajati svoje 'predlOige, kritizi
rati ali soglašati. 
"CTiede na snov, ki jo je komisija 

oibdelala in glede na· s·prejete predlo
ge bi bilo p:rav da si jih ogledamo· z 
dobre, predvsem pa s slabe strani. Ta
ko na _pr. pritegnitev novega okoliša 
(bivše Mullyevo• posestvo v trikotu 
medi koiodvoroma i:a Podlipsko cesto) 
v regulaciji ni preveč pos:rečena. To 
je sicer naše od!:lvojeno mnenje, ka-· 
terega pa lahko podkirepimo z nasled
njimi argumenti. Eden od teh je pr~-· 
cejšnja cdd:aljentosrt od centra. MOTda 
kdo smatra za center sedanji k.rižpot 
z njegovim okolišem, vendar to ne dr
ži, ker je ta trenutni ce~ter nastal, 
la.b.ko bi ll:"ekli, stihijsko, bre011ačrtno 
in je stisnjen v •najož.je grlo med Ljub
ljanico in sveltotroji:škim hribom ter 
vsle·i tega nima perspektitv_e za raz
voj. Vrhniko de1imo ·prirodno v tri 
·rahlo povezana nasel,ja: Breg, Vas in . 
Hrib, ki si sttorj1jo v trikotnem meds,e
bojnem razmerju. VS'led tega je nuj
no, da tSe gU"a;di bodoči center me~ ta 
naselja, to je na .popolnoma nezazu1a
nem Kli.su s čimer bo dosežena kom
paktntotslt in karakter mesta, odstra
njen pa dosedanji videz dolge vasi. 

'Z razšiil'itvijn kompleksa, ki .naj pa
de v regulacijsko· območje, se bodo po
veča!li i~delavni in vzdrževalni stroški 
k-omunikacijske mreže (vodovod', po
rta, kana;Hzacij.a, električno omrežje 
itd.) -

V regulacijo pritegnjeno zemljišče 
na severovzhodnem delu Vrhnike je . 
najbo<lj :zamočvitr,je:no od vsega, ki pri
de v poštev in je glede ·Odvodnjavanja 
neprimerno. Ta kompleks zemljti:šča 

razdvaja že1ezniška proga Vrhnika
trg v dva pribHžno enaka de:la in pre
ko katere ni možni:h prehodov. Situi
ranje zgradb je zaradi tega zelro· otež
kočeno. Naselje bi zasenčevalo sveto
trojiški hrib, kar je nedvomno naj
neugodnejši moment pri določevanju 
naselij z vidika urbanističnih pogo-
jev. 

Zunanjepolitični 
· pregled 

Egitpt, ~o·reja, Perzija in zasedanje 
Generalne skupšč:ine .;,.....- to so že ne
kako ustaljena toriršča političnih •pre
gledov, saj predstavljajo prvi trije od 
naštetih pr0b:leniov nevarne zaplete v 
svetovnem političnem dogajanju, če

trti p'a bi moral :te ltri in . vse druge 
nevarn:::·sti. v svetu :r.reprečh~;i . 

Churchill se je zelo ogrel za misel, 
da bi se ses.tali »veliki štirje«. Odkar 
je na vladi govori· in navdušuje d·ruge 
za ta sestanek. V Ameriki. so še naj
manj dovzetni / ZH;tO se je odločil, da 

- jih bo šel· sam prepričati. Preden pa 
odpJtuje v Wa3hingbo·n, se je· pedal v 
Padz, da si bo .vsaj tu na jasnem, ka
k<Gr so sprejeli njegove pobude. Chur
chilJ je ob:razloož.i l· še druge svoje ··na
črte, naj so Francozom po vol_ii ali 
ne , P ariški tisk ga je ·.~ ako nekako 
sprejel : ko boš- v Amer iki, govtJtri v 
svojem imenu, če hočeš v imenu An
glije, mi bomo že povedaH svoje. Ali 
bo konec k01ncev .prišlo tdo·. razgovo:ra 
»Štirih« ·homo ·še videli - v Moskvi 
previdno moilče, kakor da· do njih še 
ni prišel glas o Churchillovi nameri. 

Tudi v Zahlo•dni Nemčiji so .agilni. 
Njihov predsednik dr. Adenauer ima 
že 'poln žep vo!Znih listkov. Opozicija 
z vodjem socialdemokratov Schuma
cherjem na čelu sicer s. pikrimi opaz
kami spremlja popotovanja in rrazgo.
vore njihovega [Jolitičrnega naspro:tlli
ka Adenauetrja, toda vse skupaj do
kazuje, da se hoče Nemči~a kar krep
ko uveljavljati . Za vzhodni del tega 
sicer ni mog.3če reči, ker jim njihovi 
sovjetski gospoilarrji sede na plečih 
in krepko p.q. svoje uravnavajo vajeti 
vzhodnonemške :politike. 

Zask:rbljeno opazujemot, kako se v 
]taliji dviga grerben fašistom, posebno 
še, ker iltali,janska vlada zahteva spre·- · 
memho mirovne pogodbe, s tem pa 
preklic tist,jh členov v njej, ki p:re
pnrvedujejo obnovo fašizma v Italiji. 
Beneški in goriški Slovenci niso zdaj 
:prav nič manj zapostavljeni kakor 
pod 'fašizmom, toda ·italijanska vlada 
.mhieva, naj bi iz mir·ovne pogndbe 
č,rtali tudi tisti del, ki priporoča ena
kopravne odnose do manjšim. Tako 
stanje nas :pra:v goto.vo ne navdušuje 
- ne da bi se hoteli vmešavalti v ita
lijanske ntJtranje zadeve ~ toia ved
no bomo budno spremljali življenje 
naših rojakov izza meja svobodne 
domovine. 

Avsltrijski vladni kr1ogi vse bolj po
gos:to naglašajo, !la :hočejo d<>:btre so
sedske odnose z Jugoslavijo. Toda za 
korJške Slovence kaj več od obljub 
na Dunaju ne naj,dejo. Nacizem je 
ukinil .Slovcr.1sko šolsko: društv01 :v Ce
Iovcu, sedanja vlada pa ga nikakor 
noče znova priznati. ~laj je . vzelo· 
stvwr v roke avstrijs.l{!J ustavno sodi
šče. Od njega pričakujejo pravice in 
dejanj, ki bi dokazala, da niso be-· 
sede o dobre s•osedstvu prazne. 

V Rumuniji zaseda Donavska kon
ferernca, na kalteri je ttudi naša dele
gacija. Sovjetski hegemonizem hoče 
DonaVIJ' vzeti v zakup, ker se Romu
nija, Bo•lgarija in Madžatrska ne drz
nejo ipostavlti za s·voje pravice. Edi
no jugoslovan;:;ki glas nasprotuje kre
meljski samovolji, ker karkoli sovjet
ski delegat :reče, nemo pr.ik·imajo nje
govi. oprode, Ie naš delegalt Djurič 

se VlZtrajno bod, tda bi obveljala ena.. 
ko;pTavnost im spošto.vanje suverenih 
pravic držav po katerih teče Donava. 

Ali si že naročil 
"Glas Vrhnike" ~· 

S tem smo nanizali nekaj misli, ki 
govorijo proti taki razširitvi področja 
nameravrune reguiacije, že:Iimo pa, ka
ko.r smo že :po.prej povdarili, da še 
drugi prispevajo k razčiščenju tega 
važnega problema. 



zado1voljiv. Knjižnica v Cankarjevem 
dcimu je bi'la za večino preveč skrita. 
Zato je · bila knjižhicd: }Jreneše:ri~ na 

· prometno · Staro cesto. Odp~ta ·je ob 

·občni zbor 'l~ulturno-umetnišl~.eg.a · 
društva · ~~Sfa11e Dobovičnik" 

nedeljah in sredah. Kjnji2Jnica je v ce
badi.si pri proslavah ali igrah. V bo- loti preurejena. Leto,s je dobila mnogo 
doče se mo:ra nujno pii'itegniti k delu novih .knjig. Knjižnica je bila' otvor
čimveč strokovno sposci1bnih, Tazgle- jena v :počastitev 400 letnice sloven
danih ljudi, ki jih Vrhnika tudi · ima. ske knjige. 

V sredo, 12. decembra zvečer je bil 
v ma1i d'V101!11ni Cankaijevega :doma 
oqčni 2Jbor kulturno~umetl).iškega dru
štva . »Stane Dobovičnik«. 

Zbor je otV101ril dosedanji predsed
nik društva tOtvariš Mmej Stanko, ki 
je pozdravil vse navzoče, -posebej še 
zastop·nlika OLP tov. Vr.abca -Stano. 

Poleg teh :pa seveda še nove člane, Upravni odbor je Sjpl'ejel načrt dela 
ki jih kulturno-prosvetl!lo delo veseli. . · za telmče poslov:no leto že v septem-

Dramatska sekcija je na~študirala bru. 
troje dramskih del. Omembe v.r.edna Odbor se pa ni zadovo'lji.l •samq z 
je uprizoritev Cankarjeve drame »Ja- delom članstva v sekcijah, skušal je 
kob Ruda«. Sekco~ja 15e je morala vse- nuditi čla.nstvu tudi razvedrila in pri
skozi boiTiti 'za •režise!Tje, igralce, po- like za tJrdl!lejšo medsebojno povezavo. 
sebno mlajše, v nič manjši meri .pa za Na kulturn0-prosvetnem pociročju 
prostor in za čas vaj. Samo• trije dne- Vrhnike je bil storjen korak naprej. 
ve v tednu kakor je to doslej, !Za raz- Novi .odbor naj začeto delo nadaljuje 
gibano življenje, do katerega bo tudi in še stopnJuje. · · 
na Vrhniki v kratkem :prišlo, ne za-

Proslave dnev;a JA 
\[čeraj je bila v Cankarjevem domu 

svečanost v pio 'Častitev desete oblet
nice Jugoslovanske armade, ki jo je 
·p!Tiredila Zveza borcev, 15kupno s tu
kajšnjinl garnizononi. · Na svečani 
a:kademiji je govoril predstavnik JA, 
nato pa je KUD »Tine Rožanc«' i;z; 
Ljubljane izvajal kulturno umetniški 
pr.og.ram. 

Danes ob 16. uri bo na g.robnici žr~ 
tev fašizma na Drči svečana komemo~ 
racija. Po k'ra.tk:em nagovoru bodo za
stopniki JA pol'ožili na grobnico ve-

' ' nec. 
V Cankarjevem d'omu bo danes zve

čer oh 20. uri gostovalo mestno gle
dališče iz Reke z Nušičevo komedijo 
»Gosva min:i~trica«. 

Po izvolitvi delovnega :pTedsedstva 
ln :ramih komisij , je sledil'D' potročilo 
up·raVJnega odbo1ra o delu ·društva v 
preteklem poslovnem letu. Predsed
nik drnštva je uvodoma poudaril, da 
mnr'a ·vse de~o ljuds.Ke .pJTosvete .stre
meti za svojim •osnbvnim namenom: 
vzgojiti na.p<rednej·šega človeka, dvig
nib mu njegovo kulturno rav·en, da 
bo sposoben v razvoju socialistične 
demokracije 1J,revzemati odgo!Vo·rne 
maloge !VIOdenja države in gospodar
stva. Ljudskn-prosvetna d~ruštva ne 
more:jo biti pridobitna .podjetja in vi.rl 
lahkega za,služkarstva. Na mesto teh, 
ki ·Se .S tem ne strinjajo, naj se p;ri
tegnejo nCJIVi, požrtVIOvalni, ·idea:lno mi
sleči ljudje, 'pa četudi včasih ~ malo 
manj znanja, a z veliko volje !pO delu 
in učem:ju. Vse funkcije · naj bodo 
častne, najpožrtvovalnejšim pa naj se 
podele nagrade. 

dostu;jejo. Naloga bodočega u;pravne
ga odbO!ra bo med drugimi važnimi 
deli tudi u:reditev od:nske razsvetljave. 

Ljudsko prosvetno delo na Stari Vrhniki 

Iz poročil je .bilo razvidno, da je 
upravni odbor delal vse leto. Bilo je 
več 15tvari, ki ·so razgiba.le <IfuštvEmo 
življenje in so .stopnjevale delo Č'lan
Sitva ter odbora: Pl!'eše:rmova :prosla~va, 
10. obletnica OF, 400-letnica slpvenske 
knjige, 29. november. U.~peh je bil se
veda mnogo odvisen od vodstva, pa 

IPevski zbori delajo kljub neug.odni 
kritiki v Kranju. Vendar izgovor 
»Kra,nj« ne more in ne sme ·biti !Vzrok, 
da ne ]Ji pevci nadaljevali dela z 
istim elanom kot prej. Dokaj visoko 
vrednost zboTov so potrdili č'lw( re
publiške ocenjeval1ne komis~je ob •raz
nih tprilikah. 

Za .praznik proglasi!tye ·Republike :se 
je predstavil javnosti mladinski pev
ski zbor iz Verda, ki je pod strokov
nim vod:stvom pom-tvovalnega zboro
vodje tov. Habeta Staneta naštudiral 
1prve pesmi. želimo, da bi m'ladim 
pevcem iz Verda sledili tudi whniški. 

Na novo je pričela z delom ljudska 
univerza, ki je priT·edila 7 u~elih pre
davanj. 

Obisk javne knjžmice doslej ni bil 

Osnujmo muzeJ N()B 
• 

Začetek partizanskega gibanja na 
v~hniki in olmlici sega prav v leto 
1941, kwr je najlepši dokaz, da je bi!l 
1;e takrat pfliiPravhen teren za od!lo.ČnQo 
borbo prQoti oik.upatoju.. V času VQojne 
se je nabraJlo ogromno gradiva, ki bo 
ostalo neizbrisen dokument osvobodil
nega polueta in ena najlepših s krvjo 
napisanih strani naše narodne zg odo- . 
vine. Naša do,fžnost .do• padlih ~rcev 
in do poznejših pokolenj je, da začne
mo zbirati spomine, slike in ,tl1r0ž,ie, 
da bi na ta na{Sin o~li pllll;abi dogodlre 
nall'odno osvobodilne borbe, borbe, l•a
kršnih je malo y svetovni zg.odovini. 
Ves ta materija!, ki je danes neevi-

dentirano 'l'Mtresen po zasebnih hišah 
bi prenesli v muzej, dostopen vsako
mu'l', kjer bi imeli domačini najlepši 
dokaz svoje zavednosti v letih 1941 do 
1945, tujci bi spoznwli mve, ki jih je 
dop·rinesla v tem razdobju Vrhnilm 
s svoj.o okolico', otroci pa bi videli tr
njevo pot., IPO ka.tmi so hodili njihovi 
.očetje in matere v želji, da bi njim 
ustvarili lepšo, srečnejšo bodočnost. 

us,tvaritev takšnega muzeja ni sa.-
1!10 naloga posameznih članov Zveze 
boTcev, temveč je to naša sveta dolž
nost, ki, jo moramo izkazovati padlirll 
v SipOJmin, budočnosti v pouk, -

"",. 

Prosvetni odsek Zveze borcev se je 
v za.dmjih časih zelo 'razgibal ter pri
pravlja več kulturnih prireditev. 
Igralska družina študira Nušičevo 

Cankarjev večer 
V pooa.stitev spomina Ivana Cankar

ja oh 33-letnici njegove smrti je 

KJub ljudske univerze Vrhnika pri
redil v •ponedeljek, 1dne 10. decembra 
Cankarjev večer. Slavnostni govor ' je 

imel odgovorni urednik GV tovariš 
Smiljan Volčič, nato .pa j·e direktor 
ljubljanskega Mestnega gledališča 

toiVariš Jože Tiran pripovedoval ob 
spremljavi pianista tova:riša Bojana 
Adamiča Cankarjeva: »Belo krizante-
mo«. Lepo uspeli večer je žel odobra
vanje navzočih Cankarjevih rojakov. 

komedijo »Navaden človek« . Uipamo} 
da bo predst8;va, kvalitetno izvedena. 

Vodstvo OF in AFž pripravljata 
Novole:tno Jelko in p!ričakujeta, da 
bodo .starši razumeli pomen tega praz
nik~ veselja za na:še najmlajše, ter 
da bodo po svojih močeh .prispevali z 
materialno :podporo. 

'Leto 1951 bodo StaJTovrhničani 
zaključili ma družabni pri.reditvi s hu
morističnim prog.ramom, ki jo pri.; 
pravlja z .veza bmcev. 

Dobiček, ki bi ga eventuelno izka
zale letošnje prireditve, bo namenjen 
za preureditev dvorane. Zaradi tega 
pričakujejo organizatorji teh priredi
tev, 1da bodo domačini težnjo po dvi
gu kulturnega ·življenja na vasi pra
vilno razumeli lin ,pomagali U!I'esničiti 
željo po še intenzivnejšem ljudsko
.prosvetnem delu. 

Sestanek nosilcev partizanske spon1enice 
V petek, 14. decembra zvečer. je bil 

na v.rhniki kratek se,stanek tukajš- . 
njih borcev nrur,a:dno osvobodilne voj
ne, nosilcev :part·izanske spomenice 
1941. Zbrano je bilo 15 tovarišev, ki 
so ugotowli vortrebo po •večkra:tnih se
stankih, kjer bi se pog1cvorili o vseh 
problemih, ki ~e danes dnevno poj'av
ljajo v življenju in da bi sprejeli pred
loge, ·ki bi jih p.redložili v rešitev me
rodajnim oblastem. Poleg tega bi na 
teh sestankih obuja;li spomine na par- · 
tizanska leta, začel i zbirati materija! 
•iz vojn.e dobe ter pisali članke o delu 
partizanskih edin:ic in Partije na Vrh~ 

niki ter okolici, ki bi jih objavljali v 
tukajšnjem časo,pisu. Tudi pioni:rjem 
so stari lJaTtizani •pripravljeni pripo
ve:Iovati o svojih dožlivljajih, borbah 
in naporih, ki s:o1 jil1 . vlagali ,v domo
vinski vojni za njihovo lepšo in brez
skrbnejšo mladost. Sklenili so, da bi 
se organiziral zbor Vl5eh vrl;lniških 
pa:rtizanov, da bi utrdili s.voje nekda
nje stike in .Sli izmenja.li misli o da" 
našnjem de1u. Vsi S'O bili mnenja, da 
je »Gla:s Vrl1n,ike« časopis, ki lahko 
okrog sebe :z.dxuži vse ,mjake, ~se, ki 
sedaj ži'Vijo v domačem k,raju, in one, 
ki so razotreseni po <;lo~o·yini in tujini. 

uetmO- 5!.e, "",. ' uetmo- 5!.e • 
Dvigovati svoj kulotwni nivo in kul- . 

tur.ni rrivo svoje okdlice, je ena iz
med važnih na'log dobrega člana f'ar
tije. 

Kultuvno izobražen člo1vek je svobo
den, lažje •dojema razvoj živ,ljenja, ima 
pa tudi večjo mnžno•st aktivnega in 
uspešnejšega delovanja v ,svojem služ
benem del okrogu - in ,izven njega. 
Splošna izobrazba ·Omogoča pravilno 
razumevanje s_edanjega časa, pravilno 
ocenjeva:nje preteklosti ·in daje vpo
gled v možnosti razvo.ja predstoječe 
dobe. To pa v veliki meri pripomore, 
da za vzamemo' pravilno stg,.lišče , do
gospodarskega, :političnega, socijalne
ga, ,skratka do družbenega razvoja 
pri nas in v svetu. Važnos~i in pome
na kult1.llrno-·prosvetnega dela se je v 
popolnosti zavedlo vodstvo r,arodn.o 
osvobodilnega vokreta, ker je videlo 
v kultumem prebujanj1J- naroda opo
ro za dosego zmage na.d okupatorji 
in onimi, ki ,so vedno stremeli za tem, 
da bi ljudstv01 if:avalo v temi nezna
nja. Partija je skrbela za kulturni 
dvig partizanskih edinic jn, vsakega . 
posameznika v pravilnem prepričanju, 
da bo tudi v vzg'o:jnem in razVedril
nem delu vsakdo na.Šel novih sil za 
težke borbe. preti s9vražni1;u. Os:no-

vane ~>o bi'le in to v dobi snvražniko
•Vih ofenziv, kulJtur.ne eki·pe po briga
dah in divizijah; v o.s\'obojenem čr
nomlju se je ustanovil101 !Slovensko na
rodno gledališče. 8. februar je bil pro
glašen kot Prešernov •da~n za na~rodni 
praznik,' ·ki so ga vsi ,partizani :p-raz
novali. Ob tem je-treba povdariti, da 
ima velike zasluge za dvig kulturne 
dejavnosti v času NOB naš vrhniški 
TOJak 'Stane D01bovičnik-Krt, komi,sar 
XIV. Q.ivizije, kjer so de'loiVali pesmk 
Kajuh, kipar Belač, komponista Ma
)'olt in ,šturm, ter mnogi drugi znani 
:partizani - kulturni delavci. 

To v ·vojni započeto delo se je po 
iO!Svoboditvl :razvijalo pod okriljem 
'ljudske prosvete, v ustana:vljanju kul
turno-umetniških društev ,jn ljudskih 
univerrz. Vendar 'Pa m8Jrsikdo, ki je 
nekoč z uspehom deial v ljud.sko-·pro
svetnem :delu, ni bil več 'PO osvobodit
vi aktiven, ker ga ;je drugo delo ;pre
<Jhremenjevalo. Mnogo pa j,ih je, ki so 
se popolnoma odtegnili celo obiskom 
kulturno·-prosvetnih pr-ireditev. 

Zelo viden !Primer takšnega odtuje
vanja prosvetnemu delu imamo v na

. šem kraju. 
Na Vrhniki je kulturno življenje do

sti dobro razgibano, ' vendar pa se 

zadnje Ča'se vse pogosteje opaža pod
c'enjevimje kuLturnih .pri'l'editev, tudi 
s .stJrani nekaterih čla.nov Partije. 
R·es j,e, da so vč8Jsih 'Prireditve na niz
ki stopnji, kar je U[pravičeno vplivalo 
na zanimanje, po1 drugi strani ~pa so 
člani Partije kirivi, da ne prep:rečijo 

izvajanja manj. v.re,~nih, neumetnišikih 
1 del, ter ne skrbij'o za nj·ihovo kvalite-
to. V t~j zvezi je treba omeniti, da 
imajo nekate:ri na.š·i :to'Variši ne:p:ravi
len odnos celo do splošne izobrazbe in 
do počastitve svomina ivana Cankar
ja, kar se je po.kazalo predvsem pri 
zadnjem Cankarje:vem večeru, KJer 
smo pogrešali udeležba- Pa.rtijcev. 'Za
vedati se m oramo, da je bil .ravno na.š 
veliki rojak, glasnik naših dni, tisti 
pisatelj, ki je najostreje bičal kultur-
110. tn.gno,ranco. 

Pravilno je, da se ob teh ugotovit
~ah resno zamislimo in odkritorsrčno 
:priznamo, da smo po1agaH :premalo 
pažnje za dvig s:plošne izobrazbe nas 
vseh. Onim tovarišem, ki so' se v času 
NOB odločno zoperstavili okupwtorju, 
pa sedaj !Zaradi svojega dela nimajo 
možnosti šolanja, moramo. nuditi po
moč. Tis<Jim, pa, ki sami ne čutijo po
trebe po pridobivanju splošne -iZio
hrazbe, mmamo dokazati in jih pr~-

,pričati, da je 'SPlošna izob1razba nujni 
!pOgod uspešnemu delu. Taki tovariši 
se morajo zavedati, da če ne bodo raz
širfli svojega duševnega obzoll'ja, bodo 
zaostali in lahko postanejo ov1Ta 'lla... 
da1jnjega dlr11Zbenega .ra~zvoja. Zelo 
nevarno je, da zaradi premajhnega 
duševnega kapitala lahko zapadejn pri 
svojem delu v ozko15t, ki ima· za po
sle'd:i0D!, da ustvarijo slabe odnose do 
so'tovari;šev, izgubijo zaup~nje članov 
in nečlanov Partije in tako izoli rani 
lahko Part~j1i samo škodujejo. Bo;pol
noma nepotrebno je pri tem povdmiti, 
da oni, ki ne .skrbijo za dvig svojega 

·osebnega kulturnega niVIO!ja, i.stoča.sno 

ne :posvečajo nobene :pažnje tenretični 
izpo:polnitvi. 

Iz dosedanje prakse smo lahko ugo_ 
' tovili, da člani ,Par'ii~je, ki so• s .samo

izobraževanjem in z vztra jnim delom 
1pri dosegi ,splošne ~ohrazbe brez do
ločene ,šolske kvalifikacije, dosegli 
·višjo kultunno ·sltopnj,o•, imajo med 
ljudmi ugled. Oni se zavedajo., da je 
samoizobraževanje res nujno za obli
kovanje dobrega značaja, postanejo 
odkritosrčni, pošteni in kot člani Par
tije, uživajo med nepartijci ugled. 
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··-,· - -.~ Hmetij styo ~ 
O v:rhnišliem zad:ružništvu 

Ni še dolgo tega, ko smo brali v 
dnevnem ča;sopisju, o zasedanju ple
numa CK KPJ in o · seji glavnega od
bora OF Slovenije, ki sta obravnava
la vp!l'ašanje obdelovalnih in splošnih 
lmnetijskih zadrug. Ne inislim·o ponav
~jati Oibravnayanih tem, ki' ste jih si
guxn,o prebrali, pač P<l; bi se. ob tej 
'PI"iliki ;dotaknili vr hniškega zadružni-
štva. · 

'Zadruge na Vrhniki iili,so neznana 
stvar, ·Saj smo imeli mlekarsko zadru
go, ki je p;re:d •vojno ipredelala letno 
d o 1,300.000 1 mleka in ,izdelovala sir 
zelo . dobre kvalitete. živinorejska. •za
druga je vodila rodovnike plemenske 
živine cele občine. Strojna zadruga je 
imela večje št evilo kmetijskih strojev, 
.ki jih je proti 'odškodnini poso;jevala 
kmetom. 

Ne glede na s'labosti p:ri delu ome
njenih zadrug se lahko še danes' od 
nj.ih marsičesa naučimo. Dejstvo je, 
da so zadruge pr ipomogle k moderni
ZJaciji in ·divigu samega kmetij>stva, da· 
so kmeta navajale na medsebojno po
moč. 'Za!d.ružnlštvo [pa je bila edina pot, 
kjer se je dvignila v izboljšanem kme
tijskem delu proizvodnja p:d'detkov do 
take mere, da je lahko zadružnik 
Jcl.j.u;b ostri konkurenci nudi.:J. trgu kva
litetno bla~01. Med vojno so naše za
druge začele pro:padati. Temu je v 
veliki meri !pripomogel okupator in pa 
tisti posamezniki, ki s o raje prodaja
li svoje izdelke po višjih cenah lll.e
[lOSredno povpraševalcem, ne pa za 
•drugi. 

Po vojni se je zadrugam !pOnekod 
!posvečalo prema'l0 pažnje. Kljub te- · 
mu, da je bila d1ržava v stalnem 
stremljenju dvigruti zadru.Zništvo, so 
nekateri lokalni faktor ji delali· napa
ke. Nepravilni ukrepi, kako·r n ; :pr. 
·od:.,zem Mlrl!lyje~e ekom.omije, ~er je 
bila oplemenilna postaja so zadružni
škemu pokretu šlmdovali. 

Danes .se mOII·a.mo zavedati, da spet 
prehajamo v dolbo, ko bo !VS;ak potroš
nik ,stremel za tem, da bo dobil le do

. ·bro blago in uspeva1 bo le tisti kmet, 
ki bo bolje obdeloval zemljo. Zato· je 
nujno potrebno, da si kmetje med se-

bo;j pomagajo. Ker v skupni pomoči 
bodo uspevali in imeli kvalitetne iz.. 
dclke. V tej zvezi bi ibi:lo dobro osno
vati strojno postajo, kjer bi si kmetje 
.proti plačilu izposojevali stroje. 

Mlekarska zadruga naj bi združe
vala v·se .živinorejce -in jim tudi nudila 
pomoč. Edino medsebo:jno · delo bo 
omogočilo napre•dek kmetijstva. 

Danes •stojimo p~red volitvami v vod
stva zadrug in je potrebno, da volimo 
v"zadružne odbore napredne,- poštene, 
dobre gospodarje, ker 1e ti bodo za
druge dvignili na tisto višino, da bo-
do od njih imeli vsi . koristi. · ' 

Pridobivanje in ravnanje 
s hlevskim gnojem 

'Z umno upmabo, umetnih gnojil se 
močno !dvigne p-roi-zvodnja tpo~jskih 

pridelkov. 'Znano je, da rodovitnost ni 
odvisna samo od rudninskih snovi v 
zemlji, temveč tudi od s prsteninskih 
snovi, vlage, kakovosti zemlje in do>
brega •semena. Brez dvoma pa je eden 
naj.važnejš.ih pogojev dobrrih sadov 
naj,preprostejše gnojilo =- hlevski 
gnoj . Ni potrebno posebej ;povda•rjati
da moramo zem~ji dajati dovolj gno
jil, bo'disi hlevskega gnoja, komposta 
ali gnojlllice, če hočemo, d a bomo ime
li l epe !pridelke. 'Znano je, da vsebuje 
hlevski gnoj poleg r edilnih •snovi tu
di mnogo bakterij, to so drobna s pro
stim očesom nevidna bitja, ki zelo 
dobro učinkuj~jo na rodovitnost zem
ljt1. Hlev•ski gnoj in apmn tvorita ste
ber vsega gnojenja in zato je naša na
loga, da posvečamo temu vprašanju 
največjo pažn:jo. 

V . prvi vrsti nas zanima hlevSki 
,gnoj, . Ne :povemo prav ;nič novega, 

. ~~o povaarjamo,' da mora~o pazit i 
1na pravilno oskr,bovanje hlevskega 
'gnpja na gpojiščih. Mnogo se je že o 
tem IPis!rlo in ra2ipravljalo skozi dolga 
desetletja, . vendar pa se opaža, da 
k'ljub vidnim uspehom umnega .kme
tovanja nekateri •Še ne znajo [pravilno 
ravnati z gnojem, Tu pa t am še ved
lilO vid.imo, kako vosamezniki. ral'!ID.e
ttavajo gnoj po gnojiščih, kjer ga iz-

Kmetijslia dela pozimi 
Kmetu koristi mrzla zima z obil

nim snegom. Pod snegom ~o' varne 
setve, mraz rahlja in drobi zemljo, 
hrani.Lnim snovem je omogočen lažji 
dostop do ~rastlin. Mrzla zima . :pa je 
večkrat znak lepega po~etja. Pireostra 
zima lahko škoduje pridelkom, ki so 
spravljeni v k'leteh, v shrambah in v 
podsipnicah. Ze v ·začetku zime, z~a
sti pa v januax:ju je !pOtrebno !pridelke 
zava~rovati !pred iprehudim mrazom. 

V glavnem PSI- sedaj, ko ni več polj
skih-opravil ·vsak krnetoiValec pregle
da .svoje delo v teku leta, da napravi 
pregled svojega premoženja, zalog, 
strojev in izdela načrt za delo v bo
do~em letu. Ako si v kaki stva~ri, sta
novs.ki ali stvoikovmi, ni na jasnem, 
se o\hrne na . kmetijskega referenta 
svoj.ega kra;ja, ali pa na ur~ištvo 
lokalnega časopisa, kjer bo lahko ob 
vsakem času dobil !pOjasnila, nasvete, 
pa tudi knjige, ki bi ga 1zanimale. 

V tem me,secu privravlja in J?Oprav
lja •o1rodje, vozoiVe in kmetijske stro-, 

·je, vozi iz gozda les, pripravlja· gno
. jila "in !Že v januarju odvaža na . polje 
gnoj. 'Za izboljšanje sadonosnikov je 
sedaj p•rimeren čas za nabavo cepi
čev, v kleteh pretaka vino, v ·Čebel
njaku pa pregleduje čebele. · V hlevu 
naj bo toplota okoli 15 stopinj Cel
zija tudi v hladnih z' '1,"-k ih mesecih, 
z;rak ne sme biti vlažen , llleve :je tre
ba tudi po.zimi zračiti, prep•ih pa ži
vrulim škoduje. 
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Ne poza.bite naTočiti časopdse, ki 
obravmJavajo kmetijske prob!J.eme in 
!dajejo . kmetijske nasvete. December 
je za. to najiJrimernej·ši mesec. 

Kako hraniš pozimi orodje 
čez zimo navadno zarjavi poljsko 

orodje tako močno, da je gosP'odarja 
sram S!praviti ga na svetlo in se v 

. dragocooem pomladanskem času loti 
čiščenja. Rja železu zelo škoduje in 
.orodje postane hitro· nerabno. 

'Preden spraviš orodje pred zimo· v 
zato odrejeni prostor- dobro očisti in 
izperi železne dele, , ter jih temeljito 
osuši. Najbolje narediš, če raztopiš 
l'Oj in mu dodaš približno dvajseti del 
smole. Vroči loj namaži .s čopičem na 
železje. Ta maža se S•Uha strdi in je 
spoml-adi ni treba očistiti ter s tem po 
nepotrebnem izgubljati časa. 

Pa tudi belež od apna je 21€lo pri
pmočljiv, posebmY :še zato, ker je naj
cenejše sredstvo za očuv~nje orodja 
pred rjo. · 

Kako · od praviš ščurke 
Zmešaj polovico zmletega boraksa 

in polovico sladkorja v prahu, ter ga 
· večkrat nat!rosi na mesto, kamor piri
dejo ščurki, najbolj pred njihova. iz

. holdišča. · Boraks se v želodcu mvčesa 
sti-di in Žival vogine. če ·to večk,rat 
ponavljaš, boš kmalu zatrl vso zalego. 

suševa sonce, raznaša veter, izpira ga 
voda ali pa leži v· [užah. · 

Kako spr~vljamo gnoj ~ 
v kratkem bi se dotaknil dveh na

č.inoiV, ki sta •se dosedaj v praksi rz:elo 
dobro obnesla . . Bzwi način je skladanje 
gnoja na gnojišču 1po nasve,tih prof. 
Henk'la, drugi pa je takoimenovani 
virtem'berrŠki postopek. ·Prvi obstoji v 
tem, da gnoj dnevno sprav~jamo v 
manjš.ih kdličinah na primerno od
merjen štirikoten prostor, kjer ga raz
t osimo ter dobro stlačimo i;n ko j 
kuip primerno visok, ga pok:rijemo z 
zemljo ali pa z deskami. 

Poleg prvega kupa :pričenjamo s 
sk'ladanjem drugega in to ponavlja
mo, dokler ni gnojišče polno. 'Z raz
važanjem gnoja pričnemo tam, kjer 
je najstarejši-kup, torej. od za!Cla,j. Pri
poroč:ljivo je, 'da !POložimo na tla hlo
de, odnosno lesene kole, · da .s tem 
dvignemo gnoj nekoHk·o odi tal in da 
lahko odteče gnojnica v jamo. Z zla
ganjem dosežemo prvovrstno kako
vost gnoja, ker se na ta način ne kva
ri, vpeljento pa s tem :na gnojišču red 
in točnost. 

Yirtemiberški nacm spravljanja 
gnoja .pa zahteva, da se sklada po 
natančno odmerjenih in ograjenih 
oddelkih. Stranice :SO iz betona a'li pa 
iz lesenih drogov, visoke lahko- do dva 
metra. Tla obdaja nizek betoiJ;Ski zi•d, 
pribl ižno ,20 cm, gno:jišče in gnojnič-

na jama sta pa ;po možnosti .spojena. 
eno ;poleg · drugega aLi eno• nad dru
gim. Gnoj skl:adamo po oddelkih in ga 
take tudi :r:azvažamo, Ko je oddelek 
napolnjen in stlačen, ga pokrijemo z 
zemljo ali va z deskami. Ta način 
skladanja gno1ja predvideva :precejšen 
prostor za gradnjo gnojišča in s.icer 
odvade na odraslo gavedo ( 500 kg 
težko) 5 ;lrubii~nih metrov p;rosbo1ra pri 
gnojnični jami ;pa 3 kubične metre. 
Površine oddelkov do[očimo tal.q>, da 
moremO! V nekaj dneh nannsiti za 10 
do 15 centun:ewov visoko gnoja. Ta 
naČin skladainja . je priporočljiv ·.zato, 
ker se gnoj dobro in enakiO!inerno skla
da, ostane vla!Žen in dozoreva ' bo~je. 

Prednosti t:akih gnojišč so same po 
sebi dovo~j !Velike. S tem odpade drago 
zi!danje, pll'ihr:ani se na prostoru, gnoj 
se lahko· lažje ·razvaža takoj ko je 
goden in ko je gnojišče polno. Vese
liliol bi nas, · da nam bi naši bralci rpo
ročali o uspehih takšnega shranjeva
nja gnoja, obenem pa tudi povedali 

· svoje dosedanje p~raktične izkušnje. 
f. k. 

Lak za železo 
Dober lak •1a železo. si :pri praviš po

ceni sam doma, ako· ra:ztopiš nad og
njem nekoliko asfalta in mu P'ride
~eš toliko petroleja, da IJOStane teko
čina redka. Tak lak je zelo dober in 
Jep. 

Velik uspeh koroških . Sllovencev 
25. novembra so na Kovaškem vo

lili zastopnike v deželno in Olkrajne 
kmetijske zbornice · ter ' v krajevne 
kmečke odbore. Koroške. Slovence je 
zastoipa!la Kmečka .go::;podarska zve
za, k i je n a vo-litvah dobila 1920 gla
:sov iJn s tem dva mandata v kmetij
ski zborniCi; . V okrajnih kmečkih 
zbornicah je Kmečka gosp<idarska 
zveza dobila ·za Celove·c dva · mandata, 

za Velikovec tri mandate 1n za Be
ljak en mandat, ;poleg tega :pa ima 
rtudi v 33 krajevnih kmeckih ·odbo
rih sv10je. zas.topnike. 
Največ mwndatov ·_in sicer 11 -

je dobila neilaška k lerikalna kmečka 
organizacija, zatem 6 mandatov n eo
fašisti·čna organizacija in 5 ~ m.!lin
datov ·socialdemokratska kmečka or~ 

gani?acija. 

Seme 
njivsk.eS,a li<>t:enja 
Kupuje po najvišjih dnevnih 
cenah · · 
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in od nje pooblilšt:er•e 
Hmetljslte Zildrul!e 

Paberki iz tujega gospodarstva · 
Slaba letina na švedskem. 

Leto~nji pridelek žita je bil na 
švedskem precej pod pov:p.rečjem. Ra
čunaj·o·, da znaša vsega le 660.000 ·ton, 
to je .za 32Q.OOO ton ali 33 odstotkov 
slabše od lanske žetve. Vzrok'e za ta
ko .s.tanje iščejo v sla.bo obdelanih in 
p~remalo izkoriščenih poljih, neugod
nem vremenu in žitnih škodlji,vcih. 

svedska pa ima zdaj poleg tega še 
skrbi, ker ne dobi dov•olj količin žita 
na mzpolago za uvoz. Potrebovala bi 

· 250.0000 ton, pa si je zagotovila ko
maj 75.000 ton žita. 

V1rednost kl"av mlekaric. 

!Mlleka:~ski strokoVl\j:aki michigan
skega državnega k•o•legija so izraču
nali, da je krava mlekarica, ki daje 
mnogo mleka, za kmeta :bolj koristna 
,kot rtri krave mlekarice, ki dajo ma
lo mleka. 

Statistični podatki, ki so jih zbrali 
pri fa:rmarjih, ki se ukvarjajo z role-

karstvom, dokazujejo, da :prinese . ti
sta krava, •ki da 227 kg maščob na 
leto, krnetovalcu več dobička kot tri 
leto, kmetovalcu več dobička kot tri · 
po 104 kg maščob ~etno. 

Kontrola 'l'in v ZDA. V Ameriki 
so začeli i:zvajati .strožjo kontrolo nad 
uvoženimi vini, .posebno pa je zvišana 
carina na pe:neče vino. Začeli so tudi 
preverjati, ako odgovarja označeni 
letnik proizvodnje. Vinogradniki iz 
Kalifornije so zlasti pritisnili na vla
do, da v.i.šje obdavči tuja vina, ki so 
jih doslej uvažali po nizkih cenah in 
tako precej konkurirali domači pro
izvodnji. 

30 smrtnih žrtev ob nevihti. 
V Tandihi, 380 km južm.o od · Bue

nos Aire,sa, se je nedavno tega utrgal 
oblak. Močan naliv s točo je ob tej 
priliki pobil 30 ljudi. škodo so oce
nili na 30 milijonov pezosov. Precej 
ljudi še pogrešajo. 500 !prebivalcev 
pa je ostalo brez strehe. 



V počastitev dneva TA 

V ~trelskeni tekmovanju je ekipa Vrhnike 
zasedla prvo mesto 

Strelska družina na Vrhnilci je or
ganizirala v počastitev 10 obletnice 
JA strelsko; tekmovanje, ki so se ga 
udeležile strelske ·dr užine iz cmuč, 
Drenovega griča, Loga;tc::t, Verda, 
Podpeči, Stare V~hnike in Vrhnike. 
Tekmovalci so biU razdeljeni v 5-član
ske skU[li•ne . Vsaka strelska družina 
je imela eno člansko skupino. razen 
Vrhnike, ki je bHa zastopana s tremi. 
V sobnem streljanju je !tekmovalo 6 
S'kUJPin, 'ki .so .jili sestavljali pionirji, 
mladinke -oziroma č'lan:ice. Tudi !V sob
nem .streljanju je bi'la Vrhnika zasto
pana s tremi ekipami in sicer: z eno 
moško in z dvema ženskima. .Samo;
stojno skupino so .imeli vajenci IUV, 
nadalje Verd in Drenov grič. 

Vreme je bilo hl&dno, ozračje me
gleno. 

Ob 9. uri .dopoadw je bilo v Domu 
JA zbranih vseh 75 tekmovalcev. 
Otvodtvi je pdsostvovalo 80 gledal
cev. Tekmovanje, katerega po-krovi 
telj je bil predsednik ZJ3 tov. France 
Popit, je otvotril predsednik OF. Pri
so-tnim je·· bil razložen način -tekmo
vanja. Kot priznanje ,prvo plas.irani 
'družilni je bil do~očen prehodni pokaJ, 
ki ga mora drumtna osvojiti trikrat za
po:redoma ali petkrat v presledkih, s 
čemer ga dobi v !trajno last. 

Ob 9.30 uri ,je pdčelo tekmovanje, 
ki se je odVtijalo na dveh mestih. 
Ostrosl!:relci so se pomerili na strelišču 
v Mocilniku, ki ' je bi1:o okusno ureje
no ter okrašeno praov v ta namen. 
Soibno streljanje ·pa je bilo ·v gimna-
zijski telovadlnici. -

Starešine st relskih družin so izžre
bale vr stni red tekmovanja. Vsak tek
mova:lec je prejel 17 nabojev, od ka-

Ione t'ldmor - luha: 

terih sta mu dva s.lužila za poskusni 
sl!:reL Tekmovanje je trajalo. v Močil
ni·ku do 14.30 ure ter v telovadnici do 
14. ure po.poldne. Rezultati tekmova
nja so nasJednji: 

Ostro JSi reljanje : 

I. mesto: Vrhnika I s 407 točkami 
II. mesto: Logatec s 314 točkami: 
III. mesto: Podpeč z 254 točkami 

od 750 možnih. 

Najbolj-ši .strelec •dneva je obi.l tov. 
, šrupulj Janez (Vorhiruika) 122 točk, na 

drugem mestu je Grmek (Podpeč) z 
90, na tretjem mestu Mohar (Loga
•tec) z 90 od 150 motŽnih točk. 

Sob no streljanje : ,. 
I. mesto: Vrhnika III. (članice), 
II. mesto:. V:rhnika IT. (pionirji), 
III. mesto: Verd (tpionirji). 
Na,jboljša strelka oohnegs. strelja-

nja je tov. Petr01včič Mitka. 
Tekmovanje je bilo zaključeno s po

delitvijo• pokala in diplom ob 17. uri 
v Domu JA. P.rehodni ipOi.kal je prejela 
vrhniška. stre~ska družina, drugo in 
tretje mesto si delita s-trelski družini 
iz Loga1;.ca in ·Podpeč•i, ki sta prejeli 
diplome. Diploma je b'ila podeljena tu
di to:v. Š8Jpulju Janezu ter toiV, Pe
trovčič Mitki, kot najbolj,šima strel
cerna. 

Orgamizacija te.kmo:vanja j'e.. bi~a iz
redno dob.ra. Na .strel-išču, ki je bilo 
dobro zastražen ol ter 'qp!I'emlje:rio s te
lefonom za obveščanje, je bil zakur
jen 'prostor, ki so· se ga lahko poslu
ži•li tekmo!Valci. Na raZipolago SO· bila 
okrepčila. 

Največje •zas.luge za izvedbo fekmo~ 
vanja imata ltov. Kranjc, predsednik 
strelske družine i•n toiV. žgajna;r Iko. 

Pred ustanovitvijo ,,Partizana" 
Ni dolgo tega, 'kar je bila ,seja 

Upravnega odbora TD Vrhnika. Na 
seji so se obravnavala vprašan,ja si
stema dela in programa, ki blodo 
v:r edložena občmemu zboxu. Doseda
nje Telovadno društvo se bo reorga
nizirala. Nastalo bo n1o•vo, ki se bo 
imenovalo »Partizan«. V njem bodo 
:z;druženi vsi telovadci in športniki na
šega kraja ter okoli.ce. Predvideva se, 
da se bo .število a·kttivnega članstva 
gibalo me-d 400-500. Vsakdo bo mo
•ral obvezno tposečati tedensko eno 
uro ,splošne vadbe, kjer bo va;dil pro
ste in ;razgibalne va,je, osnove orodne 
tel ovadbe, igre; drugo ll!ro vadbe bo pa 
lahko posvetil poljudni panogi športa 
ali gimnastike: nogometu, odbojki, 

boksu, sabljanju, par:terni gimnastiki, 
orodni telovadbi. Strokovno delo· v 
društvu · bod>o· vodiH novo osnov&ni 
pre~jaški 2lborr, za sploŠno vadbo: ter 
trenerji, ki bodo imeli specializacijo. 
V rteku so že sistematične pri.prave za 
n~top, ki bo prvega maja. 

Dosedanja telovadnica je p ostala 
.pretesna tiul nep,riinerna za uspešno 
vaJdbo:, zato bo wprava društva na
pela vse S·ile, da bo pričela dvorana 
v novem domu čimpreje služiti .svoje
mu namenu. Telovadne v•r,ste namreč 

t vv • t T d . t nep.res ano· narasca,JO. e nt us a-
navljajo svojo vrs:to tudi starejši to
variši, ki so že ali pa morda ne, telo
vadili pred vojno. 

Hrimski portizoni 
l:oma zmre;njen. Miner ga je poskušal 
prižgati drugič, kar se mu Je tudi po
srečilo. Most je bil močno tpoškodo- · 
van, tako da , je bil promet za nekaj 
časa prekinjen. ce bi ves ek,sploziv 
hkrati eksplodi~ral, bi se most gotovo 
zrušil !V Ljubljanico. 

Naš komandir Mirko nam je hitel 
na pomoč s partizani iz Zale. Prišel 
pa je žal prepozno, ker so med tem 
Italijani O,c;:redek že zažgali lim. se 
umaknd:li. Pogorelo je osem .poslopij . 
Skupno s partizani iz Zale smo se po 
tej naši ka:tastr,o[i umaknili na Krim. 
še isto :notč smo odšli vsi skupaj ![)reko 
Rakitne v naš prejšnji 1ogor na Kož
ljeku. Naša četa je v Osredku utrpela 
hud udarec. Nekateri so šli v Ljublja
no, nekaj se jih' je vrmilo: domov. T.rije 
pa smo odšli v BistJro. 

Na graščtinskem hlevu smo si na
pravili globoko v se-nu bunker, kjer 
je bilo prostol!'a za 10 ljudi. Bunker 
smo si zgli-adili na ta način, da smo 
pričeli kopati seno ob zveznem tramu. 
Rov je bil ·dolg približno 5 metrov. 
Ka;dar smo bili •v bunkerju, smo ·dob.ro 
zadelali dohod. Hrano nam je n osil 
v~ak večer tova11i:š J 8Jnoš, ki je bil ta
krat nočni čuvarna Galetovi žagi. V 
tem bunkerju smo imeli tudi skladi
šče o.rožja iln druge v:o<jaške 'opreme. 
V njem nam je bHo zelo prijetno in 
čutili smo se vame. Podnev1 smo na
vadno spali, p.onoči pa nabirali po oko
lici oro.žje. Kadar smo za;puščali 'bun
ker ali se vračali vanj, ,smo bili. zelo 
previdni, da nas ne bi •opazil kak hla
pec ali dekla. Zapuščali smo bunker 
pozno zvečer, ko je že :vsa vas legla. 
Tudi vračali smo se zgodaj, še preden 
so ljudje vstali. Kljub v,sej naši pre
vidnosti so Italijani Ie zvedeli za hun- · 
ker. Približno ted:en d:ni pli'ed prreser
sko akcijo .SOI prišli s pblicijskimi psi 
in dolgimi žele:zmimi palicami. Preba
dali so na. !Vseh k.rajih seno, vendar 
smo bili tako globoko in tako. dobilo 
zadelani, da nas niso :izvohali niti psi 
niti nas ni doseglo njihnvo drezanje p,o 
senu. 

Medtem je prišla direktiva, da se 
mora porušiti preserski most čez 

Ljublja~nico. Tn nalogo· je dobila četa, 
ki se j~ taklrat nahajala v Polhov
g.rajskih Dolomitih. Komandir te čete, 
klije štela 5 borcev, je bil tovariš Mi
le Spaca;pan, doma iz Ozeljana na Go
riškem. Dobili smo' s četo zvez·o•. Pri
čakali smo jih pri V~rhniki in jim bili 
za vodnika. Vodil:i smo ' jih preko 
Ljub!janskega vrha, Malega Lipovca, 
Bistre in iP<reko Barja na Krim. Prvi 
večer nismo mogli minirati, ker je bil 
eksploziv na samem vrhu KriJna. Po 
dogovoru, da bo naša ,skupina prellle
sla eks![)loziv v 'bližino preserskega 
mo,stu, •se je četa vrnila nazaj v Do
Lomite. Eksploziv smo nosili na dolo
čeno me,c:;to ,kakih 8 noči .. Po orp•rav
ljeni nalogi smo sporočili četi, da je 
eksploziv na mestu. Celta je tak·orj .pTi
šla preko Barja na dogovorjeni :kraj. 
Pri Kominu se je del čete prepeljal ,z 
velikimi čolllli preko Ljubljanice. Tam · 
v bližini so doma Lichtenberrgo:vi, po~ 
tomci nemške plemi·ške Todbine, po 
p.aklicu pa ribiči. Ko smo se okoli pol
noči ravno IPriprravljali na pohod, ,sta 
se v:r.ačala domov dva Lichtenbergova 
sinova in nas videla. Da nas ne bi iz
dala, ,smo jih vzeli s seb~j in jih iz
pustili šele ~w končani akciji. Ek.splo
ziv s:<mo naložili v čo~n te:r pmdirali 
na obeh obalah Ljubljanice proti .ci
•lju. Približn·ot 100 ro prei mostom nas 
je straža .o1pazila in pričela streljati. 
Po kratki boirbi smn jUII"iša1i na posad
ko. Italijani ,so kmalu pobegnili, koli
'kor j·ih je seveda ostalo1 še živih. Med
tem je tudi že čollll z eksplozivom 
pri-\noe;il do mostu. Za miniranje sa
mo je bilo vse . temelj·ito pripravljeno, 
zato je bilo ~ruv~jeno v najkTajšem 
času . Na Miklavžev večeT leta 1941., 
okoh ene ponoči se je čul.a, grozovita 
ek.<:;plozija, čeprav je eksplodirala 
kvečjemu polovica eksploziva. E'ksplo, 
zi v je bil namreč deioma · moker, .de-

Po končani akciji se je špaca;pano
va četa umaknila nazaj v D.o!lomi·te in 
poznej•e od tam na Gorenjsko. Naša 
skupi.na ,se ni več vrnila v Bistro na 
gmšČiinski · hlev, temveč smo krenili 
v naš siwri logor na Kožljeku. 

Italijani so: tako1j zjutraj napravili 
temeljito preiskavo. Iz, Bistre in oko
lice so aretirali vse moške in jih za
prli v Bo\l'OV'nicL Nato je sledil znani 
•p:r:vi večji proces, pri katerem je bilo 
obsojenih in ustreljenih 16 Bistriča
nov, mnogo pa je bilo int6I'lliranili. 
Največja krivca, da je rpadlo toliko 
nedo[žnih žrtev, sta bila Lichienber
gerjeva sino!Va, ki sta čisto iz o'seb
nega maščevanja izpričala. da sOiiiOšt 
minirali Bistlličami, čeprav le-ti do sa
me eksplozije sploh ničesar niso ve-
deli o naši akciji. · 

Kmalu so pričeli prihajati iz Ljub
ljane novi partizani. Med njimi je bilo' 
več študentorv. Potem so ptiha}al:i 
stalno v skupina:h. Po . bo.žiču nas je 
bHo že ,sko~raj 80. V naš ltogor so pri
šli tudi Bračič, Daki, Ante NovaJk, 
S-tenka iln Zidanšek ter še cela vrsta 
drugih. Tako se je v januarju f.o!I'mi
ral bataljon. Nadel si je inie Ljube 

, še:rcerja, ki je bil medtem v Ljub!l.ja
ni z drugimi vred izda:n in ustreljen. 
Prvi komandant tega našega 'brutaljo
na je 'bil Miloš Zidanšek, namestnik 
pa Mirko Brač·ič. 

življenje v 1ogoru je bilo zelo pri
jetlno,. Vežbali .smo se in se p-riprav
ljali. Na akcije trenutno nismo hodili. 
Delali smo si baralre :iz •klad, strehe 
.pa iz desak, ki smo· jih prinašali z 
bližnjih žag . .Snega je bilo meter vi
soko: Bila je strašna zima; Pred vsa
ko barako ,SIDOt noČ un dan kurili og-

• Ob·robu 
Ce g.raditelj planiške 120 meterske. 

skakalnice ing .. Bloudek trdi, da sko-· 
ki na njej niso smrtno neva;rni, ali po~ · 
tem misli \POdjetje SlOIVenija ceste, da 
ni življenjske nevamosti pTi poleti·h 
prelko dvometerske vrhniške skakal
nice nasp!I'oti Doma onemoghh? 

Nova bel!:onska cesta je pri Domu 
onemoglih presekala Kotnikovo cesto, 
ki rpa je še· vejno v upoTam. Ne poslu- · 
žujejo .se· je samo ·prebivalci levega: 
dela Nove ceste, kio hodijo k bližnjemu' 
vo•dnjaku in na Vrhnik<P rpo opravkih, 
temveč zaide nanjo tudi marsikateri. 
motorist iz logaške smeri proti Ljub- · 
lj ani. Slovenija-ceste je začela .zidati . 
škarpo na ta način, da je i!Jresekala. 
priključek Kotniko:ve ceSit.e na Novo 
cesto in s tem umetno napravilo vra) 
tolomno skakalnico, ne da bi postavila 
svarilne znake. Dosedanji rezuJ,tati te 
gr&dnje so·: en po[omljen konj itn: de
vel!: tpadcev •domačinoov, ki so se !V tem{

1 

vračali z dela ·PO dve pedi ozki gazi 
izsekani med prepadom in , hribom.· 
P~ed' dnevi tpa je le duhaprisotnost 
neke ženske, k!i je pri tem razbila vrč, 
preprečila strmoglavljenje dveh mo
tori:stov, ki sta se tpr±peljala !PO Ko·t
nitkJovi ces•ti iz Logatca na Vrhniko·. 

Slovenijo ceste .p.rosimo, da takoj po
stavi odgovarjaj oče p!I'ometme znake v 
izogib p·rome.tnim nesrečam, domači
nom pa ·napravi prime.ren dos.top do 
Nove ceste. 

Telovadba 
bistri um, 

krepi zdravje 
in razvija moč 

zato: 
vsi v telovadnico 

nje. Kad&r se je ponoči kdo ves trd 
od mraza prr·ebudil, se je pri ognju 
ogrel in šel zopet spat. Na ognje je 
neprestano nalagal dežurni. 

Ljudje po va:seh so bili zelo dobri. 
Zb1rali s,o hrano in po:noči ,smo hodili 
ponjot. Tudi drugače so biH precej za
v,edni, 'kajti !V tistih krajih sta politič
no deiov8Jl.a ierenca Očka in Jokl. Or
ganizacija je bila na izredni višini. 
Vsega smo imeli dovolj, samo mesa 
nam je pTimanjkovalo. Hodili smo tu
di na lov. l'v.linogo1k<rat smo se gostili 
s kakim .srnjakom. Najboljši lovec je 
bil. Vandek. Tudi jaz seni. šel lovit, 
kadar so mi dop!Uščale moje kuharske 
dolžnosti. Bil sem namreč še vedno 
kuhar, Crni pa moj pomočnik. 

Največje težave .sem imel z žanom, 
ki je bil intend8JJ.lt. ·Neprestano mi je 
pregledoval maga2lin hrane in gledal 
v 1onec. Vedino je goMo·rH, da se hri
bovska moka nakuha in da zaradi te
ga ni treba ·zakuhati :polne tporcije. 
Kadar smo kuhali' po~ento ali žgance, 
je bil najlbo~j siten. Zaradi tega sva: 
·prišla-več'lr!rat rn.av2lkri·ž. Skuhati •se ni 
smelo nikoli več, kakor je on predpi
sal, čeprav smo imeli v magazinu do
volj fižola, makaronov, moke i:n dru
gega. Zagovarjal je svoje ravnanje 
takole: 

»Prišli 'bodo še slabi časi, vse bomo 
še lahko p,o.jedld. Ce snemo vse naen
krat, kaj bo pa pozneje. Bo še lakota 
pri na,s. « 

BH je sk01puh do kraja. 
P·oli:tične ure je imel Ante Novak. 

Zvečer smo posedli ob ognjih in kova
li načrr1:e za bodočhost. Fan'tazirali 
smo, da bomo že za veliko noč v Ljub
ljani. Imeli smo tudli ,že logo~ski č~o
pis, katerega je pisal Ante Novak, 
:največtkrat s tprezehlimi ![)rs·ti. Ta ča- . 

sopi,s je prinašal radijske novice z bo
jišč in opisova1n se je v njem ·tudi 
naše logorrsko življenje. Ta skromni 
čawrpis nas je lepot in živo povezoval 
med sebO.j in nam vedril življenje v 
hosti. 
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Za gradnjo Zdravstvenega doma .. ( llatJF-adtla kt~-iiatlka 
nep1·imerne .prostore za ordinacijo in 
iPremajhno čakalnico za številne paci
jente. Nujno je, da imajo tere:nslti 

. zdravniki poleg svojili rednih pros tov 
za ·izvrševa;nje pregledov še labora~
rij, v katerem lahko opravljajo pre
iskave in analize. 

Rentgenski aqJarat že imamo· v 
Ljubljani, vendar pa ga ne moremo 
IP'l'epeljati, dlokler nimamo _o'll•govarja
jočih :prostOil"'v. Zato na;m je potreben 
Zdravstveni dom, ki · p.a ga lalmo do
končamo, če bi poleg rednih kreditov 
prispevali še rposamezniki z manjšimi 
denarnimi prispevki. 

Mnogo se je plsaJ:o in govoriJ.o Q po
trebi Zdravstvenega doina na Vrhni
ki, vendair pa ·doslej riismo prišli d~je 
od nekaterih manjših priprav in adap. 
tacij bivšega Rokodelskega doma. Da 
je otvoritev Zdravstvenega doma pr
venstvene važnosti nam v dovoljni 
meri dokazujejo podatki o tuberkuloz
nih obolenjih vrhnišllil kotline. že pred 
leti je neka zdravstvena · ekipa ugo
toNila veliko števl1lo od jetike ckuže
Jllih in bolnih prebivalcev, d!liOOS pa 
samo eno podjetje na. Vrhniki izda 
mesečno tudi do 13.000 dinarjev za 
potne stroške (Jtnim, ki potujejo v 
Ljubljano na pregled v proti1Juberlm
lozni dispanzerij•. (Je pa upoštevamo 
pri enkrotnein pregledu še zaradi ne
:primernih prometnih zvez prekomer- ' 
no izgubo delovnega časa in izplačilo 
dnevnic, je jasno, .da potrošimo za 
obiske v Lj'UJblja.ni več denarja, kakor 
bi ,stal novozgrajeni Zdiravstveni dom. 

v tej zvezi pa se tudi ug.Oitavlja, da 
ima krajevni zdraVIIlik na Vrhniki 

Krajevni ljudski odbor ob tej priliki 
iP'rOSi vse državljane, da se odzovejo 
nabiralni ~ciji za dogra.ditev in opre
mo te najpotrebnejše zdrastvene po. 
staje. Te drni bodo :pobirali prispevke 
v znesktu 50 in 100 diinarjev in prosi. 
mo vsakogar, da uvidi potrebo •PO de
narnih sredstvih in da vsak prispeva 
po svoji možnosti za svoje zdravje. · 

Rešitve pošljite do 26. decembra 

Dvak.rat da, kdor hitm da! Vodoravno: 1. znani organizator 
osvob. po·kreia· na V!I'hniki, 5. država 

Novoletna številka izide 29. decembra 

-v Srednji Ame•r<i:ki, 12 .. Poštna kazen
ska pristojbina, 16. ·pesni:ška vrsta, 
17. mdu,strijska rastll•lla, 19. Slrbsko 
naTodno kolo, 20. oseba iz Shakespea
rjeve tragedije (fpn.), 22. pripadnik 
slo;vanskega naroda, 23. akademski 
naslov (kratica), 24. nordijsko žen
sko •ime, 25. ,s-teza, 26. ;priprava za le
tanje po zraku, 28. samo, .29. ožje Gibanje prebivalstva 

V zadnjem času je bilo• šest rojstev, 
medtem, ko je minula že ·tretja so
bota brez porok. 

Umrli so: Ogrin Katarina, stara 75 
let iz •Stare Vrhnike 38; Krže Ivana, 
sta:ra 75 ~et, iz Vrhnike, Idrijska ce
sta 2 in Birtič Marjeta, stara 59 let, 

, iz Stare Vrhnike 49. 

Huda prometna nesreča 
V soboto, dne 15. decembra je bila 

ob 17.10 na Sapu pd Vrhniki huda 
prometna nesreča ki je terjala mlado 
življenje. Tovo•rni avtomobil je povo
zil Martijo Skubica, kovaškega vajen
ca iz Sapa. Ponesrečenec je podlegel 
poškodbam ·še isti večer, kljub takojš
nji 12Jdravniški ,pomoči v Ljubljani, 
kaiDOT je bil iprepeljam takoj po ne
sreCl. Uvedena je p:rei,skava, ki 'bo 
ugotovila VZJrok nesreče . 

Iz Stare Vrhnike 
P•rosioVio>ljna gasilska četa je usta

IJ.Ovila gasilski pionirski odred, v ka-. 
terega o se z veseljem vključili pio
nirji. Najostrejše graje va je vreden 
znani razbijaški mladinec, ki je po hi
šah pregovarjal starše, naj ne pusti
jo svojih otvok v pionirski odred. Raz
bijaštvo se je pri tem mladincu čutilo 
večkrart tudii med mladino. 

Ho filmskem olotnu bomo videli: 
V nedeljo 23. decembra premiera an

gleškega filma »Dedinja«. 
V torek 25., v sredo 26. in v četrtek 

27. decembra avstrijs_ki fi1m »Du-
najske melodije«. , 

V soboto 29., ·V nedeljo 30. in v pom~
deljek 31. decembra angleški film 
>~ čredami čez kontinent«. 

Predstave ob delavnikih ob 20. uri, 
ob nedeljah in ;pra:zmikih ob 15., 17. 

in 20. uri. 

PIONIRSKI KONCERT 
pionirskega odreda "France 

Popit" v nedeljo, 23.dec. 
oh 20 uri v domu JA 

Pirnik Maks: Sinrt v ,brdih. 
Kuhar-Bmtar: Jutr i g1remo v ,napad . 
Simoniti Rado: Lepo moje ravno po-

lje. 
Mihe1č1č Slavko: JurjevaJnka. 
Poje ;pionirski pevski zbor pod vod
stvom pevovoaje tov. Staneta Habe-ta. 
Ulaga Emil: Petelinčkova koračnica.. 

Izvaja :pianistka Mihaela Is·ti<nič . 
Ulaga Emil: čuk se je 1oženil. 

Izvaja .pianistka Helena Hren. 
Parma Viktor: :Mladi vojaki. 
Haydn J oseph: Sherzo iz Sonat ine. 

Izvaja Boštjan žekš. 
Clementi: Sonaiina. 
Choipin Fr.: Nocturno. 
Schumann Robert: Sanjarenje. 
Schubert Fll'anz: Serenada. 

Izvaja p.ia:nist Tone Jurjevčič. 

obeležje pesnilmvo, 30. moško· ime, 
31. .riwsko krstno ime, 32. veznik, 33. 
zdravnik - šušmar, 35. reka v Afriki, 
36. drug izraz za Japo•nsko, 37. gr.ška 
črka - matematični znak, 38. kazalni 
.zaimek, 39. češka v>prahlnica, 40. 
pre<llog, 41. središče vrtenja, 42. lju
bezen (ital.), 45. raznesti na vse 
strani, 49, Hajduk, 51. više (madž.) , 
52. f \:evn.ik, 53. oslOl(Ski glas, 54. 
veznik, 55. velika ptica, 56. latm-
ski pxefiks, 57. na lep način, 59. 
n oviLlar, o::S. Ivan - pO> domače, oo. 
priswv, 68. sebi, 69 . . hrvatska vprašaL 
nica (dialekt), 71. dva samo glasnika, 
72. nemš.ka k•ratica za konjsko silo, 7 4. 
ptičji organ, 77. severna Zl.val, 79. la
tinsH:i hršni bog, 82. staroslovanska 
pijača, 83. Ptrostorninska mera, 84. 
a:parai za merjenje števila vrtljajev, 
85. srbsko glasbilo, 86. mera za po
vršino, 87. del sukne, 89. Dober -
angl. (fon.), 90. Tibič, 92. znižana no
ta, 93. želelnik, 95. Ne čr:rl., ne bel, 96. 
menih (svbohrv.), 98. kri (srbohrv.), 
100. prosto1r za športna tekmo•vanja, . 
101. država v Afriki, 102. Udeleženec 
dalmatinskih ljudskih iger. 
Navpično: l. kraj pri Vrhniki, 2. 

mesto v Severni Grčiji, znano iz bojev 
med Bo:lgari in Turki l. 1912, 3. vez
nik, 4. delo kmetov v fevdalnih časih, 
5. jajčeca od uši, 6 .. lat inski predlog, 
7. mučenik, 8. čustveni izlivi, 9. ke
mični !radikal, 10. iniciali pisatelja 
»Karanf•il s · pjesnikova g.roba«, 11. 

pripadniki starega maroda, .12. žitari
ca, 13. inicijalke slov. ·skladatelja, 14. 
oseba iz povesti »Stiški menihi«, 15. 
steber, 18. powšin:;ka mera, 21. ita
lijanski spolnik, 24. v•rsta umetnika, 
26. jugoslovans•ka p okrajina, 27. gora. 
na Primorskem, 34. pritrdilnica, 38. 
dan v t ednu, 40. neupnraben, 41 a . 
človek, ki v.se pokvari, 43•. ljubek, 44. 
prva žena, 45. kulturna .rastlina, 46. 
gospod (ceški), 47. zdrav, krepak, 48. 
je (nemški), 49. časomer, 50. dve, 5'7. 
kraj pri Vtrhniki, 58. zač.imba, 60. 
ustava (s·rboh:rv.) 61. narodna manj
šina v Srbiji, 62. Nan ·v.o·jaškega tehn .. 
oddelka, 64. vrsta· jurild. poklica, 65. 
človek, ki se ba vi s posebno vrsto špor
ta, ·67. on (nemško), 70. kratica pred 
naslovom, 73. i:zrlelovalec mlečnega 
i~delka, 75. g1rški bog ljubezni (2. 
sklon) , 76. drugo ' seno, 77. beseda 
(grško), 78. mes.to v Franclji, 80. žen
sko krstno ime, 81. tropska rasi.lina, 
82 : nies.fo v SZ, 88. ozi·ralni zaimek; 
91. medmet, 94. oblika ;pom. glagola, 
96, osebni zaimek, 97. grška črka, 99. 
k.i-atica za angl.: »Vse v redu«. 

Rešitev besedne uganke: 
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Oseba iz Aškerčeve pesnitve je , 
Anka. 
' In v besedni uganki sk·r.iti pisatelj 

je CANKAR. 

žreb je doJo•čil nag.ra,da. trem ugan
karjem in sicer Molku Avgustu, Na
gode Magdi in šemrov Joškotu, ki ho
do prejeli knjigo Ivan Cankar: »Jaz, 
bratje, pa vem za domovino•«, izboT 
novel in črtic. Knjige lahko takoj 
dvignete v uredništvu. 

350 GRAMOV predene angora volne 
prodam. Naslov v oglasnem od
delilm. 

Volarič Hrabroslav: Slovenskim mla
denkam. Javna ljudska knjižnica na Vrhniki 

O smrtni ca 
Up.raviteljstvo, predavatelji i.ll učen

ci šole učen,cev v gospodarstvu na 
f,rhniki sporočamo, da je ;p.ri rpromet
ni nesreči preminul učenec rprvega 
razreda . 

MATIJA SKUBIC 

· Ohranili ga bomo v trajnem spo
Jcinu, prizadetim. svojcem .pa izreka
mo iskreno .sožalje. 
· Vrhnika, dne 16. decembra 1951. 

šola učencev v gospodarstvu, 
Vrhnika 

Volarič Hrabroslav : Divja rožica. 
Poje mali zbor pionirk. 

Pilih Rudi : Valček. 
. Igra na harmoniko Marija Tomšič. 
Nekaj na;rodnih pesmi. 
Igrata Bubi Voljč in Mira Okrajšek: 
Jochan Strauss: Na lepo: modri Do .. 

na vi, 
Igra Francka :kavčič. 

Narodna: Lipa zelenela je. 
Narodna : Mrzel veter tebe žene. 
Vodopivec Vinko: Lepi Jurij. 
Gregorc Jan,ko: Mladi, krepki smo 
junaki. 

· poje pionirski pev,ski zbor 

VSE ORGANIZACIJE, DRUšTVA IN USTANOVE PROSI URED
NIŠTVO, DA PRAVOčASNO OBVESTIJO »GLAS vRHNIKE«-O NAME
RAV ANffi SESTANKIH IN SPREJETffi SKLEPffi ZA OBJAVO V čA
SOPISU. 

čLANKE IN OBJAVE . N ASLOVITE NA »GLAS VRHNIKE«, 
lNDUST&IJA USNJA, SOBA šT. 16. 
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je v nedeljo dne 10. i . m. začela zopet ' 
redno vosl·ovati na Stari ceti pri šu
šteršiču. 

Knj ižn ica po.sluje vsako nedeljo od 
10. do 12. ure in sredo od 18. do 20. 
ure. Izposojuje .vsem Vrhničanom in 
okoličanom po posla.v>nem redu, ki je 
natisnjen ila izkaznici: 

a) roma:n.e, .povesti, novele, 
h) pesnitve, 
c) dramska dela, 
č) politična dela, 
d) znanstvena dela, 
e) trevije, brošure, koledarji. ' 
Za pioniTje: Mladinska knjižnica: 
Knjižnica bo nabavila vse knjige-

novitete;, ki so dan~s n~ knjižnem trgu 
oziroma, ki ·bodo izšle. Odkupi po 
dnevnih cenah knjige, ki jih še ne 
poseduje in so .zasebna la,st. Zahvalju
je se vsem sedanjim dobrotnikom za 
podarjene knj:ige in se s hvaležnostjo 
priporoča še za nadal,jnji odziv. 

Opoza,rjamo vse, da so vse signirane 
knjige !prej obstoječih društvenih 
knjižnic ·s okola, P.rosvetnega dru
štva in ZSKS Vrhnika :Prešle v last 
Ljudske knjižnice, Vrhnika. Nad polo
vico vseh teh k!,il.jig je še v posesti po
sameznikov in jih •pozivamo, da v iz.. 
ogib neljubih posledic knjige takoj ~r
nej:o·! 

La,stnik: Klub ljudske univerze Vrhnika. Urejuje uredniški odbor. Od
govorni urednik Smiljan Volčič. Začasni prostori uredništva in uprave: 
Vrhnika, Industrija usnja, I. nadstropje, soba štev. 16. Telefon: Vrhni
ka 16, 40. Tekoč.i račun: Klub ljudske uniyerz.e, Vrhnika, št. 610-2-90300-0. 




