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Delavs~e2a S"Veta 

Industrije usnja 
llrhni~a 

Din s·-

IWaie us~~al'janje resn1cnega socializma je srela 
za napredna giLanja ~sega s~e~a 

Zaradi velikega pomena vse
bine govora, ki ga je imel 
predsednik zvezne vlade 
FLRJ maršal Josip Broz Tito 
na l i. kongresu Zveze sindi
katov Jugoslavije, prioašamo 
odlomek, ki obravnava skrb 
države za ljudi. 

Ko že goViQirimo 6 s krbi Z::l naše 
kadre In naše dclovn ! ljudi sploh, 
tedaj pride seveda na prvo mesto 
Ekrb za ma terialno oskrbo naših 
delovnih ljudi; za to, k akO živi in 
če sploh more živeti posame•znik. 
Ne smemo vedno gledati samG na 
m~so, temveč videti mo.ramo vsa
kega -posameznika, moramo videti, 
čuttti in razumeti težave, s kateri
mi se pO·:::ameznik b:o1ri ; m,oramo si 
p<rizadevati, da se mu pomaga i'n 
da se mu mora pomaga1Ji.. · 

Dolžnost sindikalne organi'za
c,ije je, da tudi Za; to sikrbi. Seve
'd.a mora po.glavitno .skrb imeti dr
žava, oblast, - kajti tJo je soeia 
lisltična država te.r nhna druge na
•loge·. Država ni kaka naj,višja 
.stavba druž,be, temveč je zato: po
stavljena, da skrbi. za Ijudi in kar 
na jibolj pravično razpolaga z .ob
stodečimi danimi. sr edstvi, ki zbolj
šujejo 1in polepšuj.ejo življenje lju
di. Sindikati ~ zato tu, da skrbe, 
da se to :izvaja pov.sod in da se 
ta~o ravna. Skrb za kadre je 
osnovpa. stvrur, ki je ne sme v so
cialistični državi, kot je to naša, 
nihče nikdar poJZa:biti. 

Ko govoTilll() o nalogah, k i -jih 
imamo pred seboj, te(laj rrwramo 
imeti pred očmi tU!d1i 'Vprašanje od
no,sov naših: ljudi, naših delo.vnili 
:ljudi do dela in do tovarne, v ka
teri delajo, da spo,znajo, da .se 
odn•oSii danes korenito spreminja
jo; .da '1'\azumejo, ·da danes, klo 
odiide de_lovn.i <Človek .v •tovar no de
lat, da ni prišel v t ujo tovarno, v 
tuje podjetje, iz katerega nekdo · 

cd zunaj tpritdobiva kori.sti, temveč 
da je prišel v tovwrno, v katero ga 
~pošilja družba, .prišel je v ,svojo tG
va:mo, ki je itako rekoč tudi del 
njegove lastnd:ne, saj je vse to 
ljud:::::ko, saj! je v.se t o del vsakega 
:piJ1Same!Zillika. Za;raidi tega mor a 
delati in ,pri tem skrbe:bi za v,se , 
za . vooko stvar, vsak stroj, Inja te
rial, s,urov:ine :in produkcijo, s 
s tvarmi mara Tavnwti kot .s svoj;j_ 
mi, pa2l~t:i nanje in v~rčevati, kot 
da je to nj'egovo,, kot da bi bil do
ma. Stvari, ki 'jih proizvaja, mora 
čim lepše izldelati, da bodo čim 
bolj!še in da čim več pr:ihrani. 

Korenito se spremJinj.a odnos na
ših delavcev i:n mora se spreminj-a
ti do takih stvari. Govo,ril sem ·že 
o· tem, da je vpra;šanje vzgoje de·
lovnih ljudi, ki prihajajo• z vasi, 
zelo težavno in da je to . najitežji 
pmhlem, iki ga mora reševati na
ša ljudska oblast,. ;predvsem pa 
.sindikati, ki morajo .skrbeti za 
prevzgojo teh delovnih ljudi, .Ici 
prihajajo z vas.i', !daJ jim poja.snijlo•, 
da je sedaj: 1tu njihov dom, da j.e 
tu nj·ihova prihodnost, da je tu 
prihodnost tudi novih generacij, 
ki prihajajo. 

Naša •država se s preminja v ~n
dustrijsko državo, v zgodo:vini pa 
se je pokwzalo in praktično ,se je 
videlo danes na .svetu, da je vilšji 
in najvišji standard ž,ivljenj.a v ta
ki državi, v 'kail:er.i je induS1trija 
najlbo:Ij razvita, · .kajti tudi k&pitali
zem se ni mogel i:zogniti, k o se je 
delavski .razred ·dokoipal do zave
.s.ti, da je ·eden glavnih činiteljev, 
kr ustvarja, da mu ne daje m:ajh
nega dela, da si zb:oljš ru svoj živ
ije•njski ·standard. Zato je v ,različ
U1.ih državah različen 1tudi živ ljenj
~ikl ~:ltandal'd, ,pač po .stopnji n jiho
vega .indusbiijs.kega razvoja . .Seve- · 
da ne more kaJpitaN:~;em nikoli 
u~::.tv.ariti t istega, kar mi ustvarja
mo, .kajti če bi to ·lahko ustvaril, 
tedaj1 ne ·bi bil ka,p i1t rulizem. Kapi
talizem tega ne mo,re ustvariti. 
Tu!::lii .vam mo~ram povedati to, kar 
sem •omenil na zhoro'VaJD.ju v Ran
kovi:čevu: d~a mi·sJim, da je edina 
državru, ki se lahko imenuje socia
listično, nwša država. Kajlti mi si 
z vsemi ~ilami p.rizadevam'(), da !bi 
kar najbolje upm·abili v praksi 
znanost naših veli:kili učiteljev 

Marxa, Engelsa in Lenina. 

KaJ smo sk1 enili na seji 
Upravnega odbora? 

Upra:vni odbor Industrije usnja 
Vrhnika je na svoji sejli dne 4. 
o1ktobra razrešil to'Vall"iša K€nka 
JaJmha dol~nosti ,sekretarja pod
jetja, na njegovo mesto pa imeno
val tovariša Milama Kojca. T·OV. 
Kenk bo po op.ravl:jeni praksi v 
Zahodni: NemčiJi 1)Tevzel vodstvo 
novmzpostavljene ščetinarne V:rh
ni:kw Kamnik export, .ki se bo osno
val .v O'btrutu II. Tov. B~egar, ki je 

bH zruposlen v ekonomaJtu se z uki
nitvijo živil~kih nakaznic premesti 
v ek~pedit ptošte, tovarišica Bol
hova pa v · komerCiialni odldelek. 
Tovariš Letonja Pet~r, stkladiščnO.k 
surovih kož je na ·željo Kotek:sa 
imenovan ·za .inštTU!ktorja sortira
nja surov-ih koiŽ v LR Srbij:i in LR 
Hrvats:ki, na njegovo mesto pa 
pri,de moj,ster Kenk Janez. 

(Nadruljevanje na 2. strani.) 
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(Na.daljevanje s l. st·rani.) 
To'Varišu ing. Hladniku Milivoju 

se dodeli nagrada v znesku 40.000 
dinarjev za uvedbo novega p:o:s.top
ka i'z!wriščanj:a odpadnih barv, s 
čimer je v zadnjem poUetju pri
hramri;l podjetju 520.000 din. Tava
viš direkttor Verbič je poročal o 
delu konference Koteksov, ki .je 
bila v začetku :oktobra v Beogra
du. Konferenca, 'katere se je ude
ležil tudi glavni računovodja tev. 
Mrežar Helmut, je rešila vpraša
nje cene sur10ve kože, tako, da se 
lahko v kratkem :pričakuje dobava 
večjih količin. Na po;yratku iz 
Beo.grruda sta oai;skaJla Kiombinart 
Boro:vo, da se seznanita s tamkajš
njo organrizacijo dela in dia utrdi
ta že obstoječe trgov.ske sti'ke med 
obem:a podjetj.ima. Kombinat Bo
rovo, mi je [predvsem zainteresiran 
na doibavi v.errkih količin cenejše 
;v:rste kož, bo odslej verjetno na
ročeval ,predvsem izdelke naše to
varne. P r i ogledu rno.tramje orga
niz81Cije dela st a ugotovila, da so 
rpo.samezni obrati tudi v finanč
nem oziru popolnoma samo.stojni. 
Na osno·vi teh zapaženj p:ripra;vlja 
tovarjš Mreža:r predloge o finančni 
reorgani'zacij·i in o: osarnosvuj it vi 
•poiS:almeznih obratoV!. Tov. dlirek
tJo:r Verblrč je ;ob koncu svojega 
poročila povda;ril, da sta bila s to
va.r.išem :MI1e'žarj,em v Kombinatu 
Borovo p::r.isrčno sprejeta in pri
pomnil, da so dani pogoji za 
uspe;šmo1 medisebojnb ;sodelovanj:e. 

Neposredne naloge, ki jih mora 
Upravni odbor čim,prej rešiti, so: 

l. Ustanov·iti se mora graJdbena 
skupina :podje~tja, tki bo. proti ;pla
čilu · grad!i'la stanovanjske delavske 
hiše. 

2:"'"Rešiti se mora vprašanje to
varni:š'ke ekonom!ije, to je, a1i jo 
:naj še upravlj:a tocv:arna, ali pa naj 
jo odda KLO-ju, oziroma ·~adrugi. 

3. Dosedanja mem~a naj. ;Se pre
uredi v restavracijo s stalnimi aJbo
nenti in prehodnimi gosti, da se bo 
·lahko s:ama vzd!"ževala s svojim 
prometom. v tej zvezi pa. ;Se bodo 
morali preur·edi1ti gostinski pro:&io
ri, vrt in :pos:vetiti p ozornost ku1-
turni pnstreiž"bi. Bodoča :restavraci
ja .pa bo morala imeti prenoč'i!šča, 
ker bo z nofVi.m načinom, trgo'Vanja 
:pcrihajalo :po službeni potrebi v 
IUV veltiko :števiqo trgovskih za
stopcni.kov, ki bodo os taJali na V!rh
ni:ki več dni. 

Ob zaključku je Up:rav.ni odbo•r 
o:bravnaval p.revedbo posameznih 
:d:eiavcev. 
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O u-vr.stit"i dela-vce-v -v . no-vem 
plač'ilnem sistemu 

Na wmkodnevna povpraševanJa me,secev. n eprekinjene zaposlitve 
kakšne bodo plače v bodoče, daje - .in dela pri delu, za katerega se 
uredništvo· Usnjarja nekaj 1pojas- · zahteva kvalifikacija. 
nil. 5. Nekvalificirani delavci z za -

Skupna plača delavcev m usluž- časno zaposlitvijo so ··oni, k!i n iso 
bencev bo sestavljena i·z stalnega končali mini:ma:hnega de:lovnega 
in spremenlj.ivega dela. Stalna pla- ~truž:a lšes1t mesecev nepreikilnjen e 
č;;t bo vsebovrula: l. ,o.snovno plačo, zap::slitve ter dela pri delih, ki 
to j;e plača za strokovno u:s:posob. ne zahtevajo kva1ifikacoije. 
ljenost, ki je nujno potrebna za v :prvo krutegorijo bodo uv.z'ščeni 
1opravljanj.e dokJočenih del v gospo- delavc.i z zvanjemi višjih špeciali
da~stvu; 2. dopo~nilno plačo za stov, m~j:stri .tn večkratni moj:strl; 
opravljanje pos.lov na dolo čenem v drugo kategorijo izučeni delav
rdelovnem mestu, ka:r zavisi od ci, .samo:stojni delavci in špeciali
stmkovnc•sti :in .g:po;Sobno:S1ti, kakor sti; v tretjo pnlpriučeni ,jn :priučeni 
tudi od odgorvomosti in 3. dodatek delavci; v četrto delavei s , stta:žem 
za posebne ·de·lovne pogoje, to je šest in več me:Secev ali delavci z 
i·zredn:o: težko de1o', delo ob nenor- zvanjem pomožnega delavca; v pe· 
malni temperaturi ·in nenorrnalni to kateg.o!rijo 1pa bo:do uvrščeni na
zrač.ni vlagi, za zdravje škodljivo va:dn,i de·lavci s: stažem pod šest 
in za življenje: nevarno delo. S:pre- mesecev. 
menljiva plača pa je :plača, s ka- Delavcem in uslužbencem, k•i de· 
tero so delavci .in us:lužbenci ude- lajo čezumo·, pripada za vs!rlto uro 
leženi ;pri č'istem dohodku podjetja. čezurnega dela po·leg pla.če po ča
Stalne pl•ače ;Se bodb ld;o·lločile po su ali uč:inku tudi dodatek, JU zna
delovnem učinku in po delo:vnem ša 5o o.dSitotkov ,stalne plače delo'V
mestu, na 'katerem opravlja' dela- nega mesta, na ·katerem je· bilo 
vcec · ozilroma uslužbenec določene op,ravlj.eno ·čezurno del;o., prav ta~o 
ppsle, ki jih odredi po:djetjie na pa dobijo 12.5 odst. stalne p.Jače 
podlagi :o·rga:nizacije dela. Razpo- za vsako uro :nočnega dela. Za delo 
red stalnih ·plač za delo·vna mesta na dan državnih :praznilkov s e po
v podjertju bo določen s posebnim leg plače po o:b,stoj:ečih :predpisih 
,pravi'lnikom, kU ga bo· i·zdalto pod- izplača še ena plača, za !delo na 
jetje v soglasju z us•treznim. višjim dan ·ted:enske.ga poČI~tka pa pripa
s.indikaJnim organom. da, če je bilo to delo nar.očeno· po 

Po vrsti •in težind posla delovnih p•rtstojni vodilni osebi :poleg <p'lače 
mest se :r81ZVrščajo :delavci v pet :po času ali učin·ku tudi dodatek, k·i 
kategorij,. zn.aša 50 odst. st alne plače . 

l. Visoko kvallif.id,rani delavci, če delavec nima do~očene str:o-
to sor delavci, ki imajo :p:rav.iloma kovne šols1ke .izobrazbe, je :potre
stromovno šolsko izobrazbo, kakor ben za 1prehod iz ene kategorije v 
tudi delovni staž -najmanj! sedem drugo, višjo, predpisani staž in 
let in po[ v svoj;Stvu kvalificira- ustrezni stnokovni izpit. S po:Se'b
nega delavca in •odgovarjajoči nimi predpisi! bo določen nacm 
sttrok,ov:nli. izpit. :;:1trokovnega usposaobljanja in na-

2. Kvalifidrani delavci, to so predovanja, krukor tudi priznanje 
de11avci•, k i imajo pr edpisano stro- že opravljenih s troko-wmh izp·iiov. 
k:ovno šolsko iwbr~bo ali delovni 
.srta·ž najmanj tri leta in pol v svoj
s:tvu polikva!Jificiranega delavca in 
strokovni Jizpat za kvalific-iranega 
delavca. 

3. P:o:1kvalifi:cirani delavci so ti
st·i, ki .imajlo: :neprekinjen delov'llli 
staž najmanj 12 mesecev a'li v 
dveh letih 18 m:esece:v s :prekinit
vi>jo in je · njihova srtr.okovno;st za 
o[lravljamje manj zapletenih poslov 
:preizkušena: bodis:i z izpitom, bo.
disi . s praktičnim :d,elom. 

4. Nekva1ificirani d'elavci s stal
no zapo;slitvij;o mora jo op:ravitri mi
nimalni delovni st až naj;manj šest 

Ustanovljen 
je Strokovni svet 

Iz vrst preddelavcev :im. najbolj
.ših delavcev v s t ranski dejavnosti 
se je .sestavi:l Stm:kovni svet pod
jetja, ki bor s svojim :strokovnim 
znanjem. i.n nasveti premagal vod
stvu pri r eševanju v;Seh tekočih 

na:log. člani St rokovnega sveta so: 
Klobučar Viktor, prredsednik, 

tl<rom Mi'le1na, .sekretar in člani' : 
Stružnik Mi:ha, Caserman Andrej, 
Ogdn V.inko, · čok Teodor·, Groih 
Viktor, Lenarčič Anton. 



Zasedal je · plenum Okrajnega komiteja 
· KPS za Ljubljano -- okolico 
·V četrtek 11. oktobra je zasedal 

,plenum -okrajnega komiteja KPS 
za Ljubljano-okolico, ki je s·prejel 
več važnih sklepov in smernie za 
nadaljnje delo. Najprej se je ob
ravnaval n<ov.i gospodarski si,stem 
in notranje politični položaj. V 
dalj:šem poročilu je okrajni sekre
tar tovadš Voljč ugotovil, da 
partijske in <ostale ,o,rganizacije 
posvečajo premalo pozoo:-nosti pra
vilnemu in vsestran:skemu tolma
čenju nujnosti zvišanja een stano
vanjskim in po.sl'Ovn.im pro.stolt'Dm. 
Zaradi tega prihaja na terenu do 
'neupravi•čenega nezadovoljstva in 
nepra\ni!lnega razumevanj1a. Prav 
tako je napačna domneva, da bodo 
plače na visoko 'ZVišane, pač pa 
bodo• delavci in uslužbenci :r:azpo
rejeni po ~trokovni usposoblj·enosti 
in deJ,ovnemu sta·žu, kar bo o.sno,_ 
va za odmero vi,š.ine plače. V iem 
slučaju pa <btc<do prjzad~ti pred
vsem oni, ki prehajajo .iz službe v 
službo brez splošno gospodars'kdh 
potreb. življenjski ~tandard bo 
•ostal isti, vendar bo odvisen od 
dviga pnodukcije. Treba se je bo
riti :proti tendencam v nekaterih 
podjetjih, ko hoč'ejo nekaJteri de
lavci prejemati razne ugodnosti dn 
neupraV<Icene dodatke. Tovad3 
Vo·ljč ,je O'P'OZoril, da mo<ramo imeti 
pri novi sistemizaciji pravilen od-

nos do onih, k<i so ~e udeležili 
NOV in po. vojni z uspehom gra
dili sodal±zem. Pri veldki večini jim 
je 1to udej:stvova.rij:e onenwgočido1 
začeto .s:trokmrno izobrazbo, vsled 
česar n:imajo da:nes · odgovajaju·če 
st<rokmrne kvaJliikacije za delo, ki 
ga uspešno opravljajo. Naša dolž
nost je, da j.im nudi•nw vso ;pomo·č 
pri ;nj,ihovem izpopolnjevanju. 

Plenum je J)todrobno razpravlja·! 
o ustanov<iltvi bodoč.ih ·obč.in in ugo
tovil, da bo brez dvoma trdila re
akoi:ja o [Jopuščanju in tujem 
vplivu. Sistem občin ni vračanje v 
staro, temveč nujna po.treba naše 
nadaljnje demokrati-zacije, Ibo· je, 
p·ribHževanje uprave delovnemu 
ljudstvu. Obč-ine bodo .imele večjo 
samostojnost in predsedniki se- bo
do volili direktno:. Naloga part<ij
skih 1organizacij je, da pravilno 
tolma.čijo .potrebo us<tai!ov.iltve ob
čin. v nadaljnjem je plenum raz
pravl·jal tud.i• o _zadružništvu in 
delu Par<bije ter ostalih organizacij 
na terenu. _ 

V !O•bširni razpravi se je govo
rilo o rovarjenju neka1terih du
hovnikov, ki menijo, -da so ugodna 
tla za njihove 1derofaš.istične na
kane. Navedeni .so bi1H konkretni 
primeri njiho;\rega ::::o•vražnega de
lovanja in sprejeti .sklepi. 

Začetki prostega trgovanja 
Do lanskega Ieta so direkcije sa

me .prodaja1e hlagto raznim pod
jetjem, kateo:-ega so :plansko !delile 
tovaTne pod njihovim nadzorstvom. 
Pri 'izdelavi blaga se je gleda:lo le 
na količino, dost<i manj se j.e pazi
lo na kakJo!V'ost. 

Lansko leto so se ;pogodbe skle
pale na Zag.rehšk.em velesejmu v · 
mesecu deeembru. Pri tem sklepa
nju so sami proizvajalci ip·rišli v 
stik s -kupci, ta:ko da so kupci izra
žali .svoje želje. Pri takem trgo
vaju j·e že bol:j prišl·a do< izraza 
kval,iteta, kajbi kupci so ·se prito
ževa1i nad pcrejšnjim pošiljanjem 
nekvalitetnega. blaga. 

Ko pa so letos .pred mesecem 
delno razveljaVIili ;pto<godbe .skle
njene lansko leto v Zagrebu lin 
posebno' še, ko stopa v veljavo nov 
finančni sistem, prihajamO' na svo
bodno ttrg.ov.sko poslovanj.e. 

;Pri tem poslovanju se kupc·i ne
posredno ·obračajo na proizvajalea 

in ·po-sledica tega je, :da bo proizva
j,alec, če bo hio.tel prodati svoje iz
delke, mo:ral delati re,s dolbro bla
go, ki bo· kupcem odgova;rja1o, da 
ga bodo !tudi oni lažje nudili trgu. 

Zadlnj,e čase se tudi pri nas o.gla
šajiO kupci osebno in .pismeno s 
svojimi :želj'ami za letošnje i!l! za 
drugo leto. Vsak .pa h!o·če le dohro 
blago, ~posebno še pri ra:zmeroma 
v;isoki eeni, ki jo imaj•o< na.ši iz
delki<. 

Zaradi tega mora vsak član de
lovn-ega kolekttiv.a paziti na kvali
teto dela. Zavedati se m:o<ra, da 
v:sruka malomarnost posameznika · 
škoduje skupnosti, to je, celto-tne
mu na>šemu kolektivu, ker bo le 
dobro blago našlo ;pravo 'pot na ·tr
žišČe, da bomo zadio;voij.Ui odjemal
ce, sami pa našim izde1kom rin to
varni zagotoviti dober ,glas na tr
ži:šču ter dvignil[ finančni efekt 
podjetja. 

·Ustanovljen je biro 
z~ nap1·edek proizvodnje 

te dolgo čas·a. se je opažalo, da 
se zaradi obiti:ce tekočih nalog 
spreg16dava proučevanje. možno.sti 
nrupredka :pr<rizvodnje v tovarni. 
Osnovan je bill Bi·ro za nap·redek 
proizvodnje, kt s.e bo bavil z ·iZ'
delavo pred1ogov ,jn nasvetov pri 
d;vJgu stO'r.i.lnosti in kvrulitete. Ena 
prvih na•log ho· ·rešitev vprašanja 
prantja, čiščenja in sušenja šč~tin, 
ker se po s.edrunjem ;postopku mno
go i~gu'blja. Biro sestavlj.ajio< s.le
deči člani: 

Ing. Hladnik Milivoj, predsednik, 
Grom Milena, sekretrur, 
člani: Krašovec Janez, 

Mrežar Helmut, 
Ki:rhus Matija, 
Pi1škur Franc, 
Kojc Milan, 
Klobuča.r Vikuc·r, 
Petkov.šek Jože, 
Brade-ško V.a;lemti.n. 

Obvestilo 
Izvedeli smo, da tov. Kenk Ja

nez ne bo nastopil mesta skladišč

nika v skladišču suro·vih kož, ker 
ga to delo ne veseH. Namesto nje
ga bo do naslednje ~eje Upravne
ga 101dbora vodil .s:kladi,šče tcwariš 
Bradešk·o Tine. 

Zbirajmo odpadke 
Zbiranje .raznih :qdpadkov t. j. 

sta;rega papirja, starih nerabnih 
vreč ~n cunj, razbitega stekla, od. 
padne gume (ribari ce in šlwrnji ). 
starega že~eza .itd. spa:da .tudi k 
<do.'hremu g;ospodarjenju p-odjetja. 
Po obstoj·eči uredbi je v~a:ko pod 
jetje o'bvezano, da ·z:bira te pred
mete ter jih pqšilja l»Odpadu«. 

V letošnjem letu je naše podjet
je zbralo in odposla>lo ,»Odpadu« 
1.343 kg ·papirja, 326 kg odpadne
ga gumija, 84 kg starih vreč in 
cunj· ter 1100 kg sta:rega železa in 
je seveda dobilo te predmete pla
čane po trŽ1ni ceni. 

Da pa bo to Zibiranje še bolj 
u0inworvito, bo ;v mizarski delavni
ci zaboj .za razbi:t<r steklo, pri klju
čavničarski delavnici zbirališče 

starega žele:z;a, pri stJrojnici za sta
re cunje in vreče, v ekonomatu pa 
za :papir. 

Mo,jstre ,jn o~tale pa naprošamo, 
da ne dov:otlijo, da bi se taki pred
meti metali v po·tok, ker je to važ
na su:rovina za izdelavo novih pro
izvodov. Te odpadke odlagajte na 
določene pmstore. 
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Iz-~ll:rhniR.e · 
Odprli smo ·novo kavarno 
V poslorpjiU stare občine ~o po 

zamisli tova11i1ša Dreml:j·a preure
d~li spodtnje prostore za novo ka
varno. Kljub temu, da je bil!o• prej 
mnogo pomislekov in ugovrurjanj, 
češ, da so [)rostori neprimerni za 
kavarno, smo lahko ~edaj Vrhni
čani ponosni na lep in okusno 
op·remljen loka·l. Vendar pa se nam 
·že takoj ob otvoritvi vsiljuje nekaj 
umestnih pripomb in nasvetov, da 
bi kavarna in celotna sH!ia Vrh
nike dobila lepši zuna'li! iz~Jed. 

če hočemo, da bi tujcu, k! pri
haja v lnaš kraj. ·že takoj pri iz
stopu iz vlaka nudili prijeten vtis, 
moramo v p.rvi V'rsti po-rušiti raz
padajočo bivšo Hrenovo hišo, ki 
jo je že neusmiljeno .načel zob 
ča.sa. Na tem ;prostoru bi uredil i 
park ·z nasadi in kl01pmi, kar bi 
brez dvoma dalo Vrhn.hld .prijet
nejši ~zgled, kavarni sami pa pre
potrebno sveltJo.bo. 

že nekdaj je bi'la hramilnica v 
dvorani Krajevnega ljudskega od
bo-ra in če b& jo še danes pr eme
•sti11i nazaj, /bi kavarna !Pridobila 
na prostoru v to•llki meri, da bi 
lahmo uredili klUJbske sobe za ša
histe ·in one, ki prihajajo v kavar- . 
no zato, da bi v miru brali časo
pise in revije. Ob taki razširitvi 
kavarni.šk,ih prostJo,ro.v se pa sama 
ob sebi por aja misel, da bi prvo 
nadstropje •prez·idali v tuj~e so
be, ki so :s:pričo industriaHzacije 
V~hnike .poslov.n.im ljudem, ki pri
hajajo dnevno službeno v naš kraj 
nujllio po>brebne: 

Prep~i·čau.f &mo, da bi bila takš
na preureditev :poslopja stare ob
čine izVršena 'z 7llinima:lnimi fi
nančnimi izdatki, le z ufubro V'Oljo, 
pa; · čeprav ~ 'IJTostovoJjnim delom 
si lahko . Vrhničani zg,radiffi!o1 . ka
varno, ki b:i nam bi!la. ne _:samo v 
ponos, temrveč tudi o-pora pri na
daljnjem dvigu tujskega prometa. 

Proslava Rdečega križa 

V o·kviru tedna Rdečega križa je 
Osvobodilna fronta organizirala 

.skl'omno proslavo. Nepri'j'ema je 
ugJotovitev, da pri tej! :proslavi, če 
jo sploh lahko tako imeinlujemo za
·radi ~amega sporeda, ni :sodeloval 
odbor Rdečega 'križa. · Celotno vod
stvo je imel v rokah predsednik 
O'F tovariš Vuk, ki je o:tvodl pro
sl>a;vo, bil J)evovodja Jn konlferan
sije. Po treh pe~skih tJo,čkah p io
nirskeg·a pev:skega :zihora je preda
val tov. dr. Hafner o človeškem 

organizmu in nalezljivih boleznih. 
Predavanje je bilo 13'icer skr.bno 
pripravlj:eno in zanimivo, vendar 
ni~a:mo:r ne spada v okvir prosla
;ve Rdečega križa, na kat eri na:j 
bi se .. poslUšaAlci seznanili s pome
nom ,jn namenom naj.večje kultur
ne mednarodne organizacije. Ka
kor je bil že sam spored nezado
sten in .pomanjkljiv, tako je bil tu
di o'b~'k maloštevi'len, saj: je biLo 
v veliki dvorani komaj okoli 25 
poslušalcev. želimo, da se prihod
n:j• i·č bolje p·ripravimo in Ida sode
lujemo vs-i . 

Fizk.ultu:r:a in spoxt 
V nedelj:o· 7. oktobra je billa na 

V1rhni'ki prvenstvena nogommna 
tekma oblastne 'l·ige med .Jj.ublj·an
sk:o Illirijo in domačim NK Vrhni
ko. Klljub visokemu 'POrazu doma
čega moštva 6:0, moramo prizna
ti Vrhničanom požrtvovaJnost in 
borbe~t, vendrur se pa opwža, da 
imajo v prJmeri •z najboljšimi• mo
štvi, kakor :je Ilirija, premalo teh
ničnega znanja in uigranosti. Gle
dalcev je bilo 70. 

Istega dne se je zaključno v 
Ljubljani prvenstvo v mnog1oiboju. 
Zenska ekipa Virhnike je osvoji·la 
prvo mesto in si s tem pnidoibiJ.a 
pravico udeležbe na državnem pr
ven~tvu, ki bo jutri v Sara:jevu. 
Našim tekmovalkam, ki so ,prejele 

v Ljubljani diplomo ik!ot ekipa in 
tovrurtšici Grom Mi.!leni, k'i j'e kot 
n-ajboljša dobila še :posebej pohva
lo in diplomo, želilll()I IO'bi•lro- uspeha! 

že v septembru se je zač·ela te
lov.adna sezona, ki je zajela nad 
400 ltelovadcev. V njihove vrste so 
se vključili predvsem pionirji in 
m,lrudi!nci; medtem, ko je zanimanje 
članov doslej skoraj neopazno. že
lja Telovadnega društva V.vhnike 
je, da bi bila že letos urejena te

·lovadnica ·za vaje in naJStope, kaJr 
bo brez dvoma :pripomoglo k mno
žičnosti !in kvaliteti. 

Velike zasJuge ·za ro:rganizacijo .in 
strokovno vodenje posameznih od
delkov ima tovariš žgajnar !'ko. 

Iz. lis_tnice uredništva 
Sedma številka » Ushjarja« je 

_pred Vami. Uredniški odlbor se za
veda, da naše glasilo še ne prina
ša gJradiva, :ki bi bilo r~ za vsa
kega nekaj•, da bi res vsakdo na
šel v njem stv:ari, .ki se doga jaj•o 
ne s-amo .v tovarni usnja, temveč 
tudi izven nje, dajal nasvete de. 
lavcem in kmetom, obrtnikiom in 
gospodinjam, upravnim ·in krajev
nim vodstvom. Naš časopts mora 
pridomti na š:i,l'ini, na pestvosti 
poroč.il in objav, skratka, postati 
mo.ra resnično g-lasilo delovnih 

Vrhničani 
dopisujte! 

mno·žic vrhn:i!štkega območja. Da .pa 
bo vse to• dosegel, j'e potrebno ;:;o
delovanje vseh, k.i želijo, da bo 
glasilo ,pr~dobHo na ·kvaliteti in 
obsegu. Urednliškii 1odbor j e prepri
čan., da bi bila že·lja vseh Vrhniča.
nov, izdajaJti takšen lokalni list, 
kakor ga imajo v drugih . kraj ih 

· Slovenije. V njem ·bi poročali o 
nwših uspehih, gra ja-Iri. n apake, iz
naša-li naš·a ~a,p-a·žanja pri .delu in 
;>e bo!I'iH za dvig kvalitete v tovar
nah, zadruga:h in o:brti. Brez dvo
ma pa bi v tem slučaju mo:rarli ra·z
širiti časopi1s, da bi izhajal na več
jem formatu. Zato so potrebni so
delav-ci in dopisniki, ki bi uredn i
štvo ~ala!gali z novicami ·in članki . 

Na filmskem platnu bomo videli: 
Sobo,ta 13. jn nedelja 14. 1okt01bra: 

Ameriški Mm »Dobri Sam«. Do
datek »FJlmske novos ti 31«. 

Sreda 17. :in četrtek 1. oktobra: 
Avstrijski folm »Beli sen«. Do
datek »Na;uk in. tehnika 6«. 

Sred:a 19. in četrtek 20. oktobra: 
Angleški film »•WaJterlO!ojska ce
sta«. ·v fi'lmu, ki se dio.gaja .v 
drugi svetovni vojni igra znani 
angleškli ·igralec Steward Or an
ger. Dodatek kratki film »'Z 
l·astnimi močmi!« . 

Sreda 24. in ·četrtek 25. o'ktobra: 
Ameriški f.i'lm »Kako zelena je 
bila moja dolina«. Ta film iz ru
darskega ~ivljeillja Vam bo ostal 
trajno v s:pomrinu. Dodaltek : 
»Fi'lmske nO'VOStJi 32«. 

Urejuje uredniški odbor Odgovorni urednik Milan Kojc 
Uredništvo in uprava : Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, telefon 4.0, 16 Tiska tiskarna Umetniškega zavoda 

• 
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