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rua silo 
DelavsRe2a. sveta. 

Industrije usnja. 
llrhniRa 

Din s·-

Vodilo našega dela 10ora biti skrb 
za izboljšanje k-valitete 

Dne 12. oktobra je bila izredna 
seja kolegija IndustriJe usnja V'rh
nika v navzočnosti ltovariša Kalina, 
:llastopnika Glavne direkcije US

njarske industrije LRS. 
Na tej seji SOl .se predvsem ob

ravnavali :vzroki, ki pr-eprečujej10 

iroelavo normalnih kioličin gladke
ga im<}znega usnja. Ugotovilo se 
je, da je raroelitev :surovih kož 
nepravilna in neenakomerna. Ta
klo na pr. ,drolbiva Tovarna usnja v 
Kamniku boljše surovine kakor 
Vrhnika. Povolnoma je razumilji:va 
posledica takega rraroeljevanja, da 
so izdelki naše tovar.ne sla:bši, ker 
na rta način im1mio -ogromen od~ 
stortek hrastavih in usmrajenih 
kož. Druga težava .pri proizVJodnji 
je predvsem dej.s.tv:o, da dohiva 
IUV •že dva me:sece le domače :iz
delke Oropona, Tani:gana in Lipo
na, ki po kvaliteti daleč zaostajajo 
za inozemskimi prnoduMi. Tudi do
bava barv je zelo neredna in je 
med drugim kivarna posledica do
deljevanje tova,rni barv različnih 

znamk, ki niso po kvaliteti enako
;vz'Jldne. 

Da bi v bodoče izbegli nadalj
njim posledicam sprejemanja su
rovin slabše vrste in da bi i:llbolj
šali sortiment, je širši kolegij dne 
16. okborbra izdelal sledeče p·redlo
ge, ki jih je Upcravni odbor tocvar
ne .r;:,prejel :že 19. oktobra: 

l. Povečati je treba ko!lltrolo in 
evidenco nad izvnševanjem pJana · 
izvoza galant~mije. 

2. Uvajati strožji nadzorr pr.i 
prevzemu surovih kož ilz skladlišč. 

3. Takoj uvesti številke •pri rufa.. 
nju in rdiletanju. 

4. Na novo s.preje;to delovno silo, 
ki je še ne izvežbana naj se name
sti pri izdelavi kromovih iZJdelkov, 
medtem, ko• naj Jbodo pri vegeta-

biln·em usnju nastavljeni le izvež-
bani delavci. \ 

5. čimprej"-se morra postavciti spo
soben preddelavec pri slovenslcih 
odmaščevalcih. 

Upravni odbor je m.nenja, da se 
bo z .izpOil.njeva:njem teh .sklepov v 
p'recejšnji meri pripomoglo k iz
boljšanju pmizvodnje izvozne ga
lanterije in k :večjemu e~O'I'Itu na
ših iooelkov. 

Odkupne cene kož 
Dosedanja prraksa je bila, da 

so se kože odkupo>Va:le po zelo 
Itizkth rcrdkupnih cenah ,jn to okoli 
24 dinarjev za kilogram~ Razum
ljiv je bil bi pri tem pojav, da 
kmetje ·niso .imeli prevel:ike volje 
oddaje. .S to nizko ceno se niso 
.strinjali, čeprav so tudi poleg de
narja dobili ~Stimulacijo v ,rolbliki 
usnja. 

Da bi se· povečal dohod surovin 
v 1tovarne je s l. septembrom 
stopil v veljavo nov na,čin odkupa~ 
vanja. Te cene sor sestavljene na 
<>rSnov:i ekonom,skih cen; tako, da 
stane danes 1 kg .prvovrstne svinj
ske kože do 250 dinarjev. že v 
tem mesecu smo prejeli kože po 
tej novi odkupni ceni in smor Ko. 
teksu v Ljubljani plačali za 1 kg 
210 dinarjev, medrtem kO' nam 
je LR Srbija Jd<>havljala po 220 
dirnarjev. Razlika v ceni je pred
vsem zaradi višjih stroškov ,pre
voza iz .Srbije, ve,rjetno pa se v 
tej ceni skriva še kakšna :rezerva. 

Surovine predstavljajo 80 od. 
stotkov celotne vrednosti pro.dajne 
cene. Ze samo ta ugotovitev nam 
dovolj jasno po.ve, da .so surov:ine 
odločilnega pcrmena za dv:ig rrenta
biJnosti podjetja. Slabe surovine 
brez dvoma dajo Je slabe .i"'delke, 
ki jih v -tujin:i :sploh ne moremo 

oddati in se tudi doma ne vnovču.. -
jejo dobro. Zato je nujna~potreba, 
če hočemo drvign:i1ti kva,Iiteto; da 
pazimo pri 'prevzemu kož, da ne 
bomo sprejemali slabega materia
la. Na idlrugi strani pa ::;e moramo 
zavedati visoke 'cene svinjskih kož 
po novem načinu rodkupova,nja in z 
njimi pri delu ravnati kar naj·bolj 
oprezno, tako pri konzerviranju, 
kakor tudi pri sami predelavi. 

Naše tržišče 
Največje povpraševanje v Ju

goslaviji je pro safijanu vseh barv 
in po prrešani galanteriji, predvsem 
zaradi spremembe desenov. Zelo 
jZaJželjena j~ vegetabilna in tudi 
kromova podloga. Tamponih·ailJO 
usnje trenllltno i11:i i:skano·, zato 
smo morali IV naši 1tova:rni zmanj
šati njegoVIor izdelavo na račun 
proizvodinje .s.af.ijana. Twarne čev
ljev naibavljajo tudi barvani krom, 
vendar v manj,šem obsegu, a z ve
lurrji je trg že prenasičen, ker tu
di ni sedaj sezona za velur čev
lje. Precejšnje povpraševanje je 
po tapetniškem usnju, .ki se upo
r.aJbljra predvsem za tapeci-ranje 
motorni!h VIDJZitl in opreme loka,lorv. 

Poleg Slovenije je ,izmed ostalih 
republik majvečji interesent Hrrvat
ska, Srbija, Avtonomna rpok.raj.ina 
Vojvodina, medtem, ko naročajo 
manjše k·oEčine Bosna in Hercego
yina j.n. Makedonija. 

Kaj •Pa inorzemstrvo, ki si želi 
p;redvsem usnja v standartnih bar
vah? 

]talija •in Aovstrija sta doslej 
največji 'povpraševa;lki ;po naših 
:ilroeikih, pa . tudi švica, Za:hodna 
Nemčija, šved.ska, Belgija, Ho
landska, v :manjši meri :pa Fran
cija in Ang1ij•a ne zaostwjajo za 
ponudbami nakupa. 
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--Popravimo -napake,~ 
da ne homo med zadnjimi 

Odm~s sindikata do Upravnega odbora 
in Delavskega sveta 

, 
Il. kongres Zveze sindikatov 

Jugoslavije je sprejel sklepe, ka
tere morajo sindikalne podružnice 
prilag.oditi svojemu delu in jih za
četi i•zvajati. 

!Najvažnejše je vprašanje odnosa 
sindikata do Delavskega sveta in 
Upravnega . odbora. Odka>r so 
upravljanje 'POdjetij prevzeli de
lavski sveti, se je vloga sindikata 
prec.ej 1spremenila. Dane·s je sindi
kat odgovo·ren za Ito, kako in v kol
liki · merJ •bodo člani delavskega 
sveta .in upravnega odbo·ra pouče
ni o :z,ako.nih in uredbah, ki j.ih 
i2ldajajo naši •oblastni organi. Po 
drugi strani :pa je na1o~a sindikal
ne podružnice, da se vsi novi za
koni in uredbe v.ravilnO> razložUo 
delovnemu kolektivu. 

Vzemimo na pr. našo· tovarn.o·. 
Nov način ~ospo<daTjenja v ~vezi s 
finančnim zakonom, ki bo z n•ovim 
letom stopil v v:eljav10 je v •preeej:
šnji meri ~oživel ~~majhno t:~ozo•r
no::::tt -:g- strani - s:i:ndiokalnih funkcio
narjev. Ne moremo danes 13 sigur
nostjo trditi, če vsaj polovica ljudi 
v naši tovarni 1ve, zakaj je prišl.o. 
do novih ukrepov, v koliko•r pa jim 
je Ito znano, so se s tem .seznamiH 
sami ali pa na terenu. 'Do· :izvira 
prednem iz tega, ker je vods·tvo 
,sindikalne ·OirganizaciJe prema•lo 
povezano z ljudmi, tako preko pod
odboT·OV. kakor tudi preko poverje
nikov. Res je, da je· nastala !Velika 
sprememba v v:ordstvu s tem, ko je 
hHo ltreba preiti na zmanjšani na
mok in so bili t udi sindikaln1 funk
cionarji premeščeni na druga me-

sta. Verud:ar .Ila to ni oprav:ičilo, da 
bi smelo delo sindikata !prenehati. 
Upravni odbor podružnice še do 
nedavnega ni po,Skrbel za izpopol
nitev izvraznjenih m~st v podod
boxih, -da bi se jz_volili novi grupni 
poverjeniki. Kljub temu še sedaj 
ne lte·če deLo1 tako, kot bi moralo. 
Tako na .pr . .se še vedno s•pli'ašuje- · 
jo v hržilnici člani sindikata, komu 
naj plačajo članarino ipd. 

Razumljivo je, da bomo takoj po 
ustalitvi .sJndikalnega vodstva na
šii primerne 'oblike udej~>tVovanja 
člamov in to y •drnštv.ih, klubih in 
:eekcija:h. Napačno bi hiJo ustanav
Jjati v .podjetju kulturno-um.etni
ško ali te1ovadno društvo, ker 

·vse to že o-bstoja na t erenu. Oni 
ki so voljni sodelov;anja v omenje
nih d~uštvih naj se v njih vkljiUčijo 
.in naj tam najdejo to~išče svojega 
udejs.tv.ovanja . .Seveda je pa nekaj 
:Q·Qp_oanoma •c;h'ugega klub usnjla:rjev 
v tovarni. V ta .klub, ki bo· pr·ouče

'Val probleme 1u.snjarstva in bo imel 
svoje neposre·dno delovno :podr.očje 

v tovarni sami, m-O!ramo pritegniti 
vse usnjarje, ki jim bo tu dana 
mQžnost izp;o1lnjevanja in sbrokov
.nega us.posaib~j!llnja. Prav tako mo
ramo ugotov.iti potrebo po ustano
vitvi sekcije inženirjev in tehnilwv 
k·er la:hko ta sekcija uspešno dela 
pri .ra:avoju in nrupredku tovarne .in 
Vrhnike. 

Upravni odbor s.indikalne po
družnice .stoji pOitemtakem pred 
velHdmi nalogami, ki bod!o po:živi
le delo sindikata v· naši tovarn·i. 

Kvalitetna komisija in njene naloge 
S strani delavstva .se mnogokrat 

.slišijo :pripombe, ki lete na člane 
kvalitetne komisije ter 'bomo vsled 
tega v kratkih poltezah 1pojasnili, 
zakaj, je njeno delovanje potrebno 
ter tudi zakaj moramo ravno na to 
komisijo mi vs( gledati z 1d•rugačni-
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mt ·OCilll'. 
DE>lovni kolek.ti:v naše tova~ne se 

j·e razvijal skupno z .razvojem naše 
tovarne. Majhno .štev.ilo kvalifici-· 
ranih delavcev smo dobili od bi.v
š'ih tovarn iz Mokronoga, Ptujra in 
vrhniških usnjarn, medtem ko 
:emo· IVečinor delovne sile morali pri-
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dobiti iz vrst kmečkih delavcev in 
pol.proletariata. Kljub temu, da 
predstavljamo največjo usnjarsko 
tova>rno v Jugoslav.iji, .pa; :tudi na3-
modernejšo, 13mo :pridobili komaj 
nekaj ods·totkov kvalificiranih mo· 
či i.z že omenjer..ih tovarn, medtem 
Jw je IVSe ostalo· delavstvo pred
stavljalOJ delavstvo, ki je prvič v 
usnjarn i. 

Podjetj'e je bilo izredno tesno 
vezano na SVO!je planske naloge. 
Tržišče je mo~raJo · čimprej dobiti 
naše -proizvode, da povolni praz
nine, ki .so nasrt:ale p.ri naših pro-

izvodih za ·Časa vojne in prva le
ta po !Vojni. To je bil osnovni in 
tudi ·ČiSito realen pogoj. 

Zgornja dva momenta pa sta 
negativno vplivala na kvaliteto 
naš·ih ;izdelkov. Z ene strani ae
kvalifici!rana de~ovna sila, a z 
druge planske obveznosti, so v 
mnog.em rd:opr.inesle k padcu kvali
tete naših izdelkov. 

S prehodom .na nov nač.in gcspo
dali'jenj:a in novim -:plačnim -siste
mom, ·pa positaja stvarnost popol
noma drugačna, ·kakor je bila v le
tih 1946-1951. Dvig kvalitete je 
osncvni moment, ki s.e bo odražal 
pri dobičku :podjetja in istočasno 

pr.i ,spremenljiv·em delu plače ct.e
lavcev. Delavec ne bo 'VeČ plačan 
s f,iksno plačo kakor dosedaj, tem
več bo vezan z spremenljivim de
lom 1tudi na dobJček podjetja. Niz
ki dobiček bo torej vzrok nizk:h 
pl!l!Č, a visoki dobiček pa bo dvig
nil tudi· na,še :plače. Da pa bomo 
naše proizvode tudi z Jahkoto pro
daH in s tem us.tvali'ili dobiček, pa 
moramo vso paz~jivost koncentri
rati na kvalitetno delo. Zboljšanje 
.so•rtime.ntov našega usnja pa bo 
daJo tudi glavni del dobička. 

Med nami je .še vedno mnogo 
tovarišev :s staro miselnostjo. Pla
čo bcm dobil na podlagi o•ddelanih 
ur in ·prekoračitve norm. Resnica 
je, da bo .plačo dobil na podlagi 
prednjoih postavk, ali samo svoj 
stalni del, meditem ko· bo variabil
ni del odvi:s:en od njegovega dela. 

V.sled teg.a ;je Upravni odbor 
podjetja ustanovil Kvalitetno ko
misijo, ki ima nalogo kont<rolirati 
preddelavce in delavce pri njiho
vem delu, ter s..ignaJizirati najrde
ne naJpake. Delo Kvalitetne komi
sije pa se bo ma.ralo še bolj poži
viti, ker tudi ·ona .predstavlja fak
to·r, ki dela na zvišanju delavskih 
plač, t. ,j. direktno na zboljšanju 
naših scr-timentov. Komi,sija za 
kvaMeto- mora rbujno nadzirati de
lo posame~nik~)V: in skupin, da se 
bo i:sto· ·odvijalo pravilno in samo v 
smeri iz.boljšamja kvalitete. Poseb
no pri novih delavcih, ki še nima
jo čuta odgovornosti pri svojem 
delu, pa mo·r.aj·o delovni tovariši, 
preddelavci, mojstri in Kvalitetna 
komisija .paziti, da tudi oni dobLjo 
smisel za pravilno delo, ne pa sa
mo •zasledovati, v kolikem času je 
dosegel po.stavljeno· normo. 

Navedli bomo nekaj ;primerov 
dela, kjer .srno izgubljali na sorti

(Nadaljevanje na 3. strani.) 



N«:liot.:rc pos«:bnosti nowih eospodorshih uredb 
·ZAKAJ ZVIšANJE USLUG ~ J{AKQ BO Z DO:{)AT:JU ZA OTROKE 

Prehod na novi finančni sistem 
je že v teku .. To nam jasno priča 
vrsta uredb, ki smo jih imeli ·pri
liko spo:zna;ti v ·zadnjem času. 

Morda: so 1!1ekatere od •teh !uredb 
naletene !Pri dl01ločenih ljudeh - na 
negodovrunje. Vendar .je v.sa.komur, 
ki se je v prednosti novega siste
ma nekoliko bo'lj poglobil jasno, 
čemu ,so bile i:zdrune prav v taki 
obliki. Uvedba 'novega plačilnega 
sistema je bila za ne-kaj časa od
ložena iz J'azl,oga, da bodo vse pred~ 
'Priprave re.s temeljito izvršene. 
Tako bo tudi verjetnost napa.k naj. 
manjša. 

Na k·ratko si oglejmo bistvo 
uredb, ki so izšle v :zadnjem času. 
V njih :se •obravnavajo tarife za 
neb:lagovne usluge, dodatki za otro
ke, podeljevanje ·Štipendij in pro
blematika cen nekaterih vrst 
blaga. 

Pri neb1agovnih uslugah zapa
žamo porast cen. Semkaj spada 
ta·rifa za iPOtniški in to<vm:ni pro
met na vseh prometnih •sredstvih, 
tarifa za elektri·čno energijo, k~no 
in ohrtniške us~ruge. čemu to zvi
šanje? Vzrok je iskati v potrebi 
po sklarun,o!sti med blagovnimi ce
nami in cena.tni uslug. Pri s i,stemu 
bonov in l;:art je država dajala 
proizvaja:lcu velik del plače, ·ki ga 
bodo ·v bodoče kr;ila podjetja sa
ma. Ptrav zato p,a, bodo obrtniki in 
:podjetja, ki nudijo us·luge moraJli 
jnterni ·plačni fond za te -vso'te po- _ 
večati. Ker pa fond 'P~ač predstav. 
lja velik. ~del f,p~otzvajajlnih stro
šlm;v, se to ·odraža tudi ;pr;i cenah 
uslug. :Z:v:išanje cen uslugam bo 
omogočalo redno vzdrževanje 
o.snovnih sredstev, kar peti dose
danjih ;relativno zelo ni:zhlh cenah 
dej•an,sko ni bLlo mogoče. 

Kako bo vplivalo to povišanje na 
ži!Vljenjski standwd? Pmv gotovo 
ne negati'V'mo. Saj' se že !danes mo(;
no opaža, sicer trenutno še zelo 
počasno zm~evanje cen blaga. 
Vendar .mora povečavrunje 'Proi·z~ 
voclnje nUjllid' posp~.iti padanje cen. 
To je ·tudi osnovno, kar je :treba 
razumeti v tem prehodnem obdoib· 
ju. Ne povečana količina denar. 
ja v obtoku, temveč povečana k1o~li
čina potrošnje blaga omogoča pa. 
dec cen in v tej' .zvezi dviganje živ. 
ljenj,ske .ravni. 

Nekaj .zmači'lnosti nove uriedbe o 
doda)tkih za otwke. Dodatek za 
otroka tvori stalni dodatek in en-

kiratni dodatek za novor'ojimčka. 
Stalni dodatek ~aša :skupno1 3000 
dinarjev. Od tega prejme vsakdo 
1300 din v gotovh'1i in 1700 v bo
nih. EnkJ'atni dodatek pa .prejme
jo staršii olb rojstvu v wesk.u 8000 
<Unarjev. Vsi drugi dodatki m pod
pore v bodoče odpadejo. če se stal· 
ni dodatek .iZJpačuje dnevno, znaša 
din 50 in 16 uonov na :aan. 

K•wli'·lStnik im~ pravico do otro
ških doklad, če otroka IP,reživlja,. 
ne -oziraje ,se .na to, ali je do·tični 
otrok zakonski ali nezakont:iki, 
vnuk, past:::1rek ali otrok brez; star
šerv. P(l.goj: je seveda, da je kor~t
ni!k v siu.ibenem razme,rj-u najsibo 
v podjetju, zadirugi, zadrll!Žni ali 
družbeni o:rganizaciji, v predsrtav-
n.tškm organih ali ·v redni vojašhl 
službi, oziroma,. če je kollistnik uži
valec ;pokojnine, illlvalidnine• in po
dobno. 

Dodatek za otoroke se daje pra~ 
viloma do i2lpolnjenega 14 leta sta- · 
.rosti. če otrok ob1skuj.e šo~o, p·re
jema kor~tnik dodatek do· konca 
predp·isaneg.a rednega šo,lanja, ki 
lahko ·traja p:r1 srednješolcih in 
vajenc:ih •najve.e _do 20. leta staro
sti, a pri študentih vi>So:kih šol do 
25. leta. Izplačevanje dodatka se 
podaljša če;z to .staPoiStno dobo, če 
je otro~ dela nemtožen. 

.predložatviJ"Io p)oltrebillih do·kumen
to<v. V našem podjetju bodo te dni 
.razdeljene v:p:raša:Ine pole, na osno
Vt kate.rih se bodo, dodatki ·i·zpla
čevali. 

Urediba o podeljevanju štipendij 
do podmbnosti obravnava vse slu~ 
čaje, v kate11ih so predvidene de
narne podpore• dijakom in štu
dentom. Kriterij za prejemanje 
štipendij je uspešen študij. in 
gmotni družinski [položaj. V bodo
če homo !V.Se važnejše uredbe siste- 
mati·čno tolmačil<i v našem glasilu. 

Občinski 
ljudski 

odbor 
(Nadaljevanje s 1. strani} 

razvoj kraja z olkollco liot celote, 
kakor, če bi bil kraj s svojbil 
UIPra.vnim vodstvom odtrg~JI od za.-
l~dja. Drugi važen moment pa je 
ta., da. se v vodstvo '01bčine- izvoli
jo &PO~bni fmd~cionarJi s širšega 
območja, ki bodo v veliki meri p l"ii
pomogli 1{ dvigu 'Onih dosedanjih · 
KLO-jev, ki doslej niso imeli d-o .. 
voljnega US~Peha. 

-Občinski Iju!dslti odbor Vrhnika. 
bo predvidoma zajel dosedanje 
KLO.je: · Vrhnika, Sta!"a Vrhnika, 
Verd, Podlipa, Dren_l()r\r Grič, VeJi,. 
ka in Mala Ligojna, Sinja Gfrrica , 
Blatna Br~orvica, Bevke in Zapla .. 
ria. Na ta način ho pod enotno 
UP'l13.Vo združenlih okoU 8000 pre~ 
bi'Valcev, ki po sw~em zemljepis- : 
neril in gospoda<rskem položaju 
pii".edstavljajo riwravrio celoto. In- · 
dustrijski 1})rooel bodoče občin.e, ki · 
se v glavnem :ra.mija ita Vrooiki ln · 
klmeeki predieil ok!odi nje, th:ug brez - -
ditugega ods.Jejl ne bi do8egla tiste- : 
ga .razvoja, če lii še nadalje os ta- -
jala - ločena. In tO 7Jdl~·tev nujno ~ 
na.rekuje teJ11!PO graditve sociaiiz. -
ma. 

V oli tv~ v :B,o:ve o}>čjnske odbore 

Dodat.!m za otroka ne more do
bilti tisti, ki se sicer nahaja v 
enem •od omeujenih sl~bellih ra.z. 
me;rij., pa razpolaga z več k!ilt 
2 ha obde.loval~ Z!:lmlje, ozirOIIDa 
katerega: dohodek n__a z~mljr, če tudi 
je po p,o,v:ršini roa,nj_ša, zadošča za 
oskrbo otroka. NaQ.alje tisti, ki _ 
opravljajo po~eg reqne zapo,slitv·e 
še posebno1 poklicno delo. Delavec 
ali uslužbenec s<i prido,b,i praVico 
prejemanja dodatka za otrOka .še.- _ 
le •po enem letu rednega službova
·nja, oziroma dvaj13etih mes.ecih 
s}uiJbovanja s pre.sle.dki v r:ruzdobju -
2 let. če se .s~u~beno razmerje pre~ 
kine v.sled bole<Zlli za da:ljšo dobo 
od enega leta .se prl ponovnem na
stopu službe šteje de~ovp.i ,stai, ki 
ga je prebil 'na delu pred bo~e,z

mjo. 
Za petnajst ali večdnevni ne

opravičeni izostanek od dela pre". 
neha V·eljati' pravica do pTejema
nja :otroških 'ddklad. Uživalci .in
va.Iid.n'i:n omronia pokojn'!!Ii: preje
majo dodatek za otroika toliko ča
sa ·1d'okler jim .priilpada. 

Vsak koristnik si mora iPrildobiti 
pravico . do prejemanja dodatka z 

- -bodo v začetku :prihodnjega. leta, 
d111n.es pa stojimo p.re<f volitvami v 
odbore Osvobodilne Fronte. Naša 
naloga je, da bomo izbrali dobre 
kamdidate, kajti. od njihovega de ... 
'la bo .odlvisen ramoj in gospodar". · 
ski dvig ·kraja. Y t~ni povezavi · 
s ;plenumom občinskJh ljudskih 
odlboro:v hoda· z našo ~:močjo 
prip@mogli k uresničitvi oalog, ki 
stojijo pred -nami. 
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StanoYanja . 
bomo 2:ra.dili! 

Uredništvo »Hsnjarja« se je obr. 
nilo na Kraje<vni ljudsk:i odbor 
Vrhm.ika z dvema pe·rečima vpvaša.. 
njema, k•i dan~ vsakogax zani
majo. 

Kaj je s stan~vanjskim v,praša-
njem na V'rlmiki? 

. ,Stanovanjsko ·v1prašanje je v na
šem kraju 2elo problematično. Z 
naraščanjem indU.strije• narasca 
tUJdi stanovanjska kriza. Kljub 
vestnemu in pofuitvov~lnemu delu 
stanovanjske komisije ni bilor do 
oganes možno .rešiti kQrpico prošenj 
ki se !Stalno nabi·rajo mi. Krajevnem 
ljudskem odboru. ' 

z,manjši:tJ.i stanovanJsko ·krizo, . de~ 
Iovnemu ·· čloye'ku . pa omogočili 
udob1,1a ~ta,llovanja.. -

Kaj je z Zdravstvenim domom? 
· -Bolje preprečiti ·nego - aečiti, je. 

star pregovor ·iln: če kje, pri jetiki 
najbolj drži. . P.rav.orčasno odkriva •. 
nje tuberkuloznih obolenj je ena 
najvažnejših nalog zdravstvene 
službe. Zato je \Poverjeništvo ~ 
zdra'\čstvo v LjUJbljani ·nakazaJo 
naš'emu KLO-ju rentgensko apa. 
raturo, s katerO! bomo na Vrhniki 
opr-avljali redne ·preglede, Na ta 

· načhl bomo lahko zatrli to zahrfut
no bolezen.že v samem začetku, od
nosno pričcli s pravočasnim zdrav
ljenjem. S tem, da bomo dobiU 

rentgen:Ski aparat na Vrhniko, se 
bodo na eni. strani zmamjšali pot
ni stroški potujočih v Ljubljano, 
na drugi strani pa se bo v znatni 
ineri prihranil delovni •Čas. 

Zdravstveni dom bo: -bivši iSindi
k~lni dem. Jasno ,je, da so potreb
na rp·reureditvena dela, za kar pa 
nismo dobili potrebnih investicij. 
Največja ·težava je ,bi:la zaradi po·
manjkanja kvalifici~rane delovne 
sHe, vendar pa upamo, dru bomo 
tudi to zapreko kmrulu rešili. Ma
terial, ki je :potreben za prezidave, 
je že nabavljen. Dolžno~t nas vseh 
bi lbila, da p11iskočimo llla pomoč s 
prostovoljno delovno silo, kra,jevna 
podjetja pa naj. prispevajo po svoji 
zmogljivosti :pot~ebna denarna 
sredstva, kajti o nujnosti Zdmv
stvenega doma na Vrhniki je VtSa
ka diskUJsi,ja odveč. 

S skorajšnjo• komasacijo bližnjih 
KLO-jev Vrhniki bomo temeljito 
pregledalli ,stanovanjske prostore 
okoliških k.rajev. Prepričani smo, 
da homo našH ::m:a.rsikakšno1 ne do
volj zasedeno .stanovanje in name
tStili prosi:lce v bližini njihovih de
lovnih mest, medtem .ko bi nepro
d:uktivnliim nak<alZaJi stanovan~iSke 
prostore v bližnji okolici. S samo 
taiko· rešitvijo pa še ne bi bilo do
kon-čno rešeno -Sitaln:ovanjsko vpra
·Šanje. lbrep novih g.radenj. 

Premalo delovne sile ali preveč! . 

· V prihodnjem :J.etu namerava tu
kajšnji' vojaški garrni•zon zg,raditi 
dva stanovanjska bloka: Tudi KLO 
pre1J!videva vključiti v :svoj rpirora
čun kredite za gradnjo enega sta
novanjtSkega bloka. V zadnjem ča
su se je .priglasilo precej de:lavcev 
im uslužbencev ~a gradnjo enosta.. 
novanjs:kih hišic s prošnjo, da bi 
jim KLO preskrbel parcele. lzvrš. 
ni odbor je sklenil, da se vsem tak- · 
šnim iin.ter~entom da na ra2J{)ola.. 
go zeml,ja,: ki je last splošnega 
ftjud:skega premo\Ženja. Na ta na.; 
čjn je· bilo · dodcljenega precej: zem
ljišča bivših konzervrt.ih tovarn . 
»lmpex«, kjer S•O' že začeN Z gradi
l!ljO. ·Tudi Industrija usnja je od
stopila veČ'je število rpaxcel. Pre
pri:čani .smo., da l)omo na ta načtn 

Pregled delovne sile v podjetju 
je rpokazal dva bistvena rezu1tata. 
Vsled ·zmanjšap.ja namoka v zad
njih tedinih se v lužilnici mi čutilo 
pomanjkanje moške delovne sile. 
To v-prašanje pa se je pon~<vno po. 
o.sltrilo, ker imamo možnost poveča. 
ti namok. Jasno je, da bodo v tem 
rprimeru :najprej obremenjene za
četne faze dela, a od teh v naj. 
večji- meri odma!Ščevanje. Prav to 
nas je vodilo k temu, da smo iz- . 
<vedli določene ukrepe za pre
meščanje . moške delovne sile ,iz 
nekatemih faJZ na od.maščevanje, 

o.zWoma, da smo· pričeli s spreje
manjem nio<ve moške delovne .sile 
od ·zunaj.._ Na vasi ljudje že danes 
vidijo, da bo morala odvi.šna de
lovna sila v industrijo. K temu j1ih 
v.o:di ~prehc.Jd ::v~·n(>vi fman·čni sistem. 
Klj·tib. :te:mU.· .pa je za enkrat . z mo- . 
š~o · fteio~o silo še .prOiblem. ž:en
s'!ie · deilOVlne sri:le je za razliko od 
prejšnjih let na ~azpolago .Qigrom
no in povsod. Na tem mestu naj 
omenimo še to značilnost, da gi. · 
banje deloVIn.e sile :v preteklem 

.· lzpQlnili so petletni plan 
· V preteklem. mesecu so izpobilli 

petletni plMt: · 'l1ova.rna usnja šo
štanj, Tovarna UJSnja SlO!Veilj Gra.. 
dec in Tov.Wna obutve Triglav. T-r~ 
žič. 0}>. tej . priliki pošilja .del9;vni 
kolektiv Industrije usnja Vrhriika 
sledečo čestitko: 

.. : Drage _to:vwrišice, dragi tova.riši! 
~ .".Ob izpolnitvi Vašega petletnega 

plana V am kolektiv Industrije us-

nja Vrhnika is·kreno čestita. Z Va;. 
mi se radnjemo Vašega delowega 
uspeha v že}jii, d~ tudi .· v bodoče 
prav tako kakor qoslej častno iz
polnj,ujet·e svoje nalorge. žal nam 
je, ]{er se nismo mogli judeleži.ti 
pro~ve Vaše delovne zmage, :ria 
katero· ste lllQ.S p()Vabili, vedi.te pa, 
da · smo bili v mislih z. Vami. 

Industrija usnja Vrhnika. 

mesecu izkazuje enkrat večji v.stop 
v rprimeru ·z i~to:p:om, česar v pod
je~ju v prejšnjih mesecih ni bilo. 

če čutimo pri nas ;pomanjkanje 
moške delovne sile, pa je z; žensko 
del~vno s ilo .situa-cija popolnrorrp.a 
tllrug:ačna .. . 'Vsaedi veJ!ikega .šrteVila 
!Zifl!POSilenih žJensk ,smo prisiljeni 
vršiti -premetStitve na faze, •kjer je 
predvidena moška delovna sila. 
Vodstvo podjetja .je istorčasno !·z
vršilo tuid:i preg.led m.ad žensko d~
lovno silo ter odnusti1o tova·riffice, 
katerih delovna dis.ciplina •ni na 
mestu ali pa .SCI bi[e za;poslene na 
fazah, kjer !Se čuti izrazito pomanj
k8Jnje dela. 

Ti pregle::hl se bodo sistematič
no opravljali tudi naprej. 

Omenimo naj še ;problem bole. 
zenskih izostankov. V mesecu ::;ep
tembru je jzostalo od dela 66 de
lavcev. ·Njih število ·se Je v oktobru 
dvignilo na- 70 ; ··~Bri ·tein· rniso ypo
števaili tisti; · ki· ,so od dela: odsot
ni že več kot 2 meseca, katerih je 
skupno devet. že sama ta št~vj.la 
nam pavedo, da .se med ·» bolnj:š\t.i
mk skriva vr.s.ta ljudi, ki svoj po
ložaj v podjetju izkoriščajo na ra
čun države. če bomo na eni str~i 
storili vse, da bcmo tovariše, ki 
so ·v podjetju dalje časa za posl~ 
ter :svoje delo rtudi v redu oprav. 
ljajo, omogočili rednro ·in. uspešno 
zdTavlj'enje kakor tudi prejemanje 
soc:. dajate·v;· pa ne ·.bomo smeli v 
bodoče dopuščati., da· se posa:mez~ · 
niki popolnoma neopravičeno oko. 
riščajo . z ugodnostmi, ki jih nudi , 
zakon o ~ocialnem zavaroovanju. 



P:rihodn.je leto moram.o dobiti pr~hodno 
zastavico maršala Tita -:-' · · , 
TD Vrhnili:a -je zasedla "il Sarajevu četrto mesto 
s ?f09.20 točli:ami - Milena G:romova na tretjem mestu 

V soboto 13. in v nedeljo dne 14. oli:.t1>bra je bilo v Swraj•a_. 
vru državno prven8tvo telov@.(}nih društev v mnogoboju. V ostri kon. 
kurenci 70 tekmovalnih ekiJp s p_ribli.žnro 600 te'luml'Va.lci je vrsta 
vr.Jmiških mladink hio.t ·PifVak ljubljanskega olNožja zasedla četrto 
mesto s 409.20 točkllJI.li. Najboljša clanica t()V. Milena Gromova, ki 
je največ dolprin,esla. k telllU uspehu je !kot .poedinka. zasedla. -tretje 
mest() s 60.4 točkami. Uredništvu našega lista je Milena IPripove. 
dovaJa: 

Kaiko Vas je zanesla po•t v 
Sarajevo? 

Popolnoma preprosto. Res, da 
smo začele .s smotrnim in resnim 
del•ovanjem v telov.adnici ;p~av za 
prav šele ·pred dobrim mesecem, 
res ,pa je tudi, da smo v tem ča,su 

,vložile v;s:e si:le v sis-tematično: vež.. 
banje 2l že.ljo, da se bomo udeleži
le okrožnega tekmo:vanja Telovad
nih društev Slovenije, ki je bilo 
Tazpisanol za 7. !o'Mober v Ljub
•ljani. Upale smo, da bomo doseg
le dober rezultat in če:prav nismo 
pričakovale osvojli.tve prvega mesta 
ter tako posta;le kot ekipa pn·ak 
ljubljanskega .oikr·oi'6a, smo se 
vendar zave±ale, da · .smo tudi za 
najbolJše mestJol resne kandl:ldat
ke. Kvaliteta iz.va,janja 1vaj in 
uspehi v la;h~i atletiki, · ki smo jih 
dosegle na oktrožnem prvenstvu, so 
potvdile naJše upanje in prepriča
ujte, da bomo častno zasto:pale 
~judstko .reiYubliko Slovenijo na 
državnem p·rvens.tvu za 1osvojitev 
prehodne ·zastave maršala Tita. 
In 11. okt>Obra smo .se odpeljali v 
Sarajevo: vodja ekipe to·v. žgaj
na.r Iko in iSlanice Demšar Meta, 
Kestner Slavka, Nagode Minka, 
Novak Ne:ia, Reven Mici in jaz. 

Kako je ;potekalo državno 
prvenstvo1? 

P() 25 urni vožnji .smo v petek 
opoldne utruj•ene :prišle v Saraj:e
vo. Namestili .so nas v prostor.ih 
neke . gimnazije, kjer :so nam po.
stlali s ~lamo. Razumlji·v:o1 je, da 
tak odpočitek ;p:o naporni · polti •in 
P·red tako važnim rtekmovanjem, 
kako~r je državno prvenstvo, · ni
kako~ ni z81dov.o~jiv. 

Prvi dan je deževalo, v ned.eljo 
pa nam je biio vreme naklonj·eno. 

. Ra:zen nas, ki smo :priMe ·že v pe
tek v Sarajevo :so se ostale sloven
ske ekipe pripeljil.J.e šele v ,soboto 
popoldne. Ktr.ivdo za zakasnitev 
slov. tekmovalcev, ki ,so neposred
no s kolodMora brez počitka po• ce
lonočni vožnji p•rikorakali na sta
dion zadene Telovadno zvezo• Slo-

venije. Takšna to:rg~izacija .v ve
liki meri škoduje f:izični kondici
ji nasto;pajoči.h in se v bodoče mo

. ra nujno .cd praviti mo•žnost, da za
radi prepoznega prjhoda tekmoval
cev izpadejro iz tekmovanja dru
štva cele re:pU:blike·. 

Vrhn.ičanke, ki ~mo prišle brez 
rezerve, :smo pa bile edina ekipa 
izpostavljena nevarno.sti, da bi za
radi možne pošk.otdJbe ·ene ,izmed 
na:s i1z_gubHe nekaj dragocenih. 
točk. V bodoče moramo jemati s 
seboj še dve do tri tekmovalke, da 
bi v slučaju odstC!pa ene od tekmo
vanja lahko \čskočila rezerva. 

Konkurenca je bi•la izredno· moč
na. Sedemdese:t vrst z llft!tt 600 
tekmovalci jz cele •d1ržave in to ve
činoma takih, ki :so vztrajno vadili 
že nekaj mesecev ceh več let. 

Bo· svečani otv01ritvi se je ZJačelo 
v soboto popo-ldne •tekmovanje. Na 
programu je· bil ·tek na 60 metrov, 
:p1'cste .in redovne vaje, preskok 
koze, vaje· na dr.ogu, taina: gimna
stika in met bombe. Naslednjega 
dne je bil ,sk-ok · v daljino, kjer je 
K;estnerjeva dobHa 10 točk, v teku 
na 500 metvoJV pa smo kljub izčr
panosti Demšarjeve .in Novakove 
·zgolj · zaradi p:clŽlrtvova:lnosti uspe
le·, .saj. smo se zavedale pomena 
dobrega rezultata IV tej zadnji di
scipUni. 

Povej mi o sv·o1ih osebnih vti,sih? 
O tekmovanju .samem Iahko re~ 

čem, da je-bilo kljub malenkostnim 
p.omanjkijiv>Ostim, upoštevajoč ve
:l.'iko udeležbo, dloibro organizirano. 
Res so bili tehnični medostatki, ka
kor na .pr. nep:ra;vočasno in prema-· 
lo glas:n·O' <Ybjavljanje rezultatov. 
Priznati pa moramo; da večkrat 
niso bili ,sodniki objektivni jn· to 
v naš.o• šlmd1o·. Enotnost kr~ja, ki 
je že sam po sebi v.zbudH zanima
,nje: sive trenerke, beli dresi, Ja
zonov gib in pa disci.plina naših 
tekmovalk je vsem ugajala. Celo 
Radio Beograd nas j'e pohvalil, 
film >'ka ekitpa pa je po.snela nekaj 

prizomrv. če ne bi bile preutruje
ne ·zaradi dolge potti in imele ne
prHike z za naše želodce preostro 
hrailo, bi brez dvoma dosegle 'bolj
še uspehe. 

Gledalci so naše :rezultate sprem
ljaLi z odlkritim ·odobravanjem. Vr
nile sn:w se zadovoijne .in ponosne, 
da smo. v p.rvem gostovanju izven 
V.rhnike in Slovenije pokazale naše 
spoStobnosti, istočasno pa .sklenile, 
da .bomo •naše delo> v · bodoče še 
poglobile. P1rihodnje leto moramo 
dobiti prehodno zastavico maršala 
'I~ita. 

trhnilut : Irit!lilt 
1: O (1: O) 

V nedeljo dne 21. X. ob 15. uri 
popoldne je bi1a odigrana prven
stvena nogo.m.etna tekma med NK 
Vrhniko in »TriglaJVom« iz Kočev
ja. Rezultat tekme je bil 3:0 (1 :O) 
v 'kori:s.t NK Vrhnike. 

Naspwtnik .sicer ni bil močan, 
vendar je to· uspeh .našega moštva. 
Najbo•ljši ig;ralec na terenu :je bil 
·vsekakor sre·dnj•i krilec Mohar 
Leon, ki ima vse pogoje, da se raz
vije v dobrega; nogometaša. Z de
litvijo ž.Ctg je koristno zalagal na
padalno peto.rico. ln tudi v kritič
nih trenotkih je bil vedno na me
.stu :ter uspešno odvračal nasprot
nikove napadalce, ka je bila s:tua
cija neva:rna za_ dosego· gola. Tudi 
ostali igralci so izpolni'li svojo 
dolžnost. 

Z ma:lo večjo discitplino ter red
nimi ·treningi se lahko prihodnje 
leto pričakuj•e vidnejše uspehe v 
prven~tvenem tekmovanju. Vsak 
igralec :s.e mora zavedati stroškov, 
ki jih ima nogometna sekcija v ve
·zi s tekmovanji, za1to naj ho dolž
nost vsakega,· da 2l ·borbenostjo ua 
itekmo\čan;ju ter :pokoravanjem di
.sci:p-Lini ·č·im več doprinese k uspe
hu svojega kluba. Le uspehi v tek
movanju bodo privedli na igrišče 
večje število gledalc.ev, v vrste 
kluba pa pritegnili ostalo mladino, 
ki ima veselje do n ogometa. 
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Torv. Moškon Vinko je postav

ljen za .preddelavca pri .slovenskJh 
odmaščevalcih, na njegovo doseda
nje mesto pa pride torv. ffilciper 
Franc. 

Upravni odbor je sklenil odpu
stiti iz službe tov. Ketiša Ernesta 
zruradi stalnih izgredov v javnih 
lokalih. 

Promovirran je bil na Medicinski 
'VU>oki š01li v Ljubljani za doktorja 
vsega 2ldravil.stva vrhn_i.ški rojak 
tov. Kogoj Slavko. Mlademu zdrav
niku iskreno čeBttitamo! 

Gibanje iPrebivalstva. V oktobru 
je bilo 6 ;rojstev. 

. Poročili so se Cimerman I,.adi
slav, nameščenec in Voljč Ana, 
nameščenka; Kuzmič Anton, dela
vec in Jereb Marij-a, gospodinjska 
pomocniCa, GregUJrka Matija in 
Troha Frančiška; žbožar Alojz in 
~ermavner Ivana. čestiltamo! 

UJW~la sta v oktobru Košir .Pe
ter, Sitar 75. let iz Velike Ligojne 

Na filmskem platnu 
bomo videli 

V petek 26., v soboto 27. in v ne
deljo 28: oktohra: francoski film 
>>Tone in Tončka«. 

V sredo 31. oktobra in v čeJtrtek 
1. novembra: italijanski film 
»Seviljski brivec«. 

V petek 2., v soboto 3. in v nede
Ljo 4. no!Vembra: amer1ški film: 
»Mildxed Pierce«. 

\\ sredo 7. in v četrtek 8. novem
bra: ameriški film »Jane Eyre«. 

V petek 9., v soboto 10. in v 
nedeljo 11. novemlbra: ameriški 
film »MorS'ki volk«. \ 
Bredstave ob delavnikih ob 20. 

uri. - Predstave .olb nedeljah in 
praznikih ob 15., 17. in · 20. uri. 

'Moderni neorrulistični f·rancoski 
film »Tone in 'rončka« o'brruvnava 
f.ilmsko zgodbo o mladem dekletu, 
ki se prvič poda v glavn'01 mesto 
Pariz iskaj.oč ~reče. , 

Rossinijev »Seviljski brivec« je 
mojstrovina komaj 24 letnega 
skilada•telja, ki je pokazal, da ·po
polnoma obvlada oder. Prvič je 
za•živela (!~pera na odru 5. IT. 181(). 
v Rimu. Operno \besedilo je po• ko
mediji Beaumarchaisa :prevedel Ce-

in. Ogr.in Jak01b, star 73 let iz Sta
re Vrhnike. lalujoč:im svojcem iz
rekamo sožalj~. 

Dne 13. oktobra so na konferen
ci Industrijskih štabov podjetij za 
OLO Ljublj•ana okolica P'regleda1i 
rezultate tekmm'anja. Naša qrga
nizacija PLZ je csvojila p;rvo me
sto okTa.ja z 49 točkami, medtem 
ko je drugo mesto dosegJlo neko 
podjetje s komaj 28 točkamL 

Industrijski štab D.alprQša rvse 
moške vojne neobve•znike in žen
ske, da se prijavljajo v organiz_a
cijo .P.UZ. Vse enolte so nepopolne, 
posebno še gasilska. Bodimo za
vedn:i državljani in stopajmo v 
PL'Z! Prijave sprejema Industrij
ski štab in vo::lje ekip v.sak dan 
in ob vsakem času. 

Na Močil~u gradi Slo\renija
ceste soddbno urejeno zaklonišče 
za JUV. Pripravljalna dela so · se 
pred nedavnim pričela. 

S ,prehodom na prosto trgovanje 
postaja ekonomija podjetju nepo
trebna. Upravni odbOT j·e sklenil, 
da jo odda KLO-ju, obdrži pa le 
tisti del, ki je predviden za grad
njiO stan:orvanjskih hiš. 

sare Sterbini. Občin,swa opera pr.i 
prvi predstavi ni niti malo navld.u
šila, šele pri drugi predstavi je 
~agala ustvarjalna Rossdnijeva 
moč in opera je od takrat .stalno 
na v.seh odrih in njen{)! besedilo je 
že prevedena v vse kulturme jezi
ke. V filmu je opera še lho'lj do
stopna jav.nosti, .poleg tega pa v 
njem igrajo in pojejo :najodličnej
ši· iltalijaJnski pevci kot .so: Titto 
Gobbi v vlogi brivca Figrura, Fer
·ruccio Tagliavini kot grof Alma::vi
va, Nel.ly Corradi kot Rozina, Vito 
de Truranto kot dr. Bart•Qilo in Halo 
Taja kot don Ba~i:lio. Opero izva
jata zbor in orkester rimske. opere 
pod vodstvom Giuseppa Morellia. 
Režija Mario Costa. 

Ameriški film »Mildred Pierce« 
je tragedija o ženi, ki je ogolju~ 
fana za ,svoje premoženje ubila 
lastnega moža. V naslovni vlogi 
nastopajo Joan Crawfo11d, ena naj
lboljši.h karaiDternih ig~alk Ameri
ke, ki je prrejela za ta film naj
višjo, t. j. Oskarjevo nagrado za 
1dobro igm, dalje Jack Carson jn 
Zachari Scott. Film je zrežiral Mi
chael Curtiz. 

Ameriški film »Jane Eyre« je 
i:llpnved' sirote, ·Človeška povest 
živ:ljenja nesrečnega ·otroka. Siro-

Na zadnj[ seji Upravnega odbo
ra ,sindikalne podružnice JUV je 
bilo sklenjeno, da bosta s 1. no
vembrom dalje dobila dva najbolj
ša pOIVerjenika sindiikalnih grup za 
enomesečno uporabo vsak ;po 1 
rad:io apilirat sindikata. 

Sindikalna podružnica JUV bo v 
zimskih me::;ecih priredila strokcrv
na p;redavanja s praktičnimi vaja
mi za one tovariše, ki že opravljajo 
delo kvalifici1:-anih delavcev, pa ni
majo potrebne strokovne kvalifi-

. kacije. I.stočasno pa bodo tudi pre. 
druvanja za one, ki že timajo naziv 
priučenega in samostojnega delav
ca in se želijo usposobiti za višjo 
,skupino. 

S skorajšnjo uveljavitvijo no
vega finan·čne~a plačilnega .siste
ma so ta predavanja pri.poročlj.i
va vsem zainteresiranim, ker bo
do dobili strokovno .izobrazbo in na 
1Jsnovi te boljšo plačilno skupino. 

PI".iJpTavlja se qsnovanje kluba 
usnjarskih pomočnikov in poziva
mo vse interesente, da se do 1. 
no!Vembra tpriglasijo .i,ndjativnemu 
odbo;ru kluba, ki ga sestavljajo 
torv. Be11berich Rudi, Parti Alojz 
in Mezek Rudi. 

ta Jane je ~i.vela v prvi polovici 19. 
stoletja v času ostrih družbenih 
sprememb, ko sta :imela veljavo le 
denar in položaj. Dobrotljivosti ni 
bilo, ·vera pa je biola le krinka ·po
božnjakarstvu in okrutnosti. Filmu 
ne moremo odrekati visokih kva
litet umetniške in tehnične izdela
ve, žal pa udarja .pO' d:avni pretek
losti brez haska. V prvr polovici 
filma je močno poudarjena pre
:tresljiva resničnost usode sirote 
Jane pri teti Reed in v licemernem 
internatu, zbledi pa v drugem d:e
lu filma v nežno ljubavno zgodbo. 
V gla,;vnih vloga;h nastopata Orson 
Weeles in Joan Fontaine, režija 
Robert .Stewenson. 

Ameriški film »Morski volk« 
nam opisuje galerijO! tipov pomor
ščakov, ki jih je dolgotrajna osam
ljenost po širnih morjih napravila 
n.asilneže 'in :Olazneže. Jack London 
je v svojem !l'omanu, po1 katerem 
je posnet film, realistično prikazal 
živ:ljenje in konec krutega kapilta
na Larsena, ki se .skupaj z ladjo in 
boječim ·pisatelj·em v·ogrezne na 
·dno morja. 

V glavnih v;logah nastopata 
John Garfielid in Edward G. Ro
binson. 

Urejuje uredniški odbor ' Odrrovorni urednik Milan Kojc 
Uredništvo in uprava: Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, telefon 40, 16 Tiska tiskarna Umetniškega zavoda 
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