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F R O N T N E O R G A N I Z A C I J E 
naj postanejo resnični usmerjevalec javnega mnenja v svojem okraju 

Jesenska in zimska dobe prinašata 
g seboj novo sezono v delo frontnih 
organizacij. Kakor je po tekmovanju za 
10. obletnico ustanovitve OF ter po 
pripravah za počastitev Dneva vstaje 
frontna dejavnost na splošno nekoliko 
popustila, kar je v poletnem času za
radi obilice dela na podeželju razum
ljiv in običajen pojav, tako prinaša je
senski in zimski čas nove pogoje za 
razmah dela frontnih organizacij. 

»Predvsem morajo frontne organi
zacije stremeti za tem., da bodo izva
jale sklepe majskega posvetovanja v 
Beogradu ter postale resnični usmerje
valec javnega mnenja v svojem kraju. 
S tem v zvezi je potrebno, da okrepe 
zlasti borbo proti vsem poskusom oživ-
janja belogardizma ter rovarjenja raz
nih socializmu sovražnih elementov na 
sploh. Bistvo te borbe je v zasledo
vanju vseh takih poizkusov ter v pravo
časnem in odločnem odzivu na vsak tak 
pojav.« 

Tako je med drugim nakazal glavno 
nalogo frontnih organizacij v jesenski 
in zimski sezoni uvodnik v Slovenskem 
poročevalcu letos 2. oktobra. Novi 
ukrepi v našem gospodarstvu, nadalj
nja decentralizacija državne uprave z 
občutnim zmanjšanjem administrativ
nega kadra in prenos oblastnih poslov 
na najširše množice državljanov, vse 
to nujno narekuje tudi nov način dela 
v naših frontnih organizacijah. Dose
danji način kampanjskega dela, sestan-
karstva in reševanja docela gospodar
skih vprašanj na frontnih sestankih, ki 
je bil. pred leti t) prejšnjih pogojih dela 
koristen, je za današnje razmere pre
živel Hitrost našega razvoja je tolikš
na in pot naše socialistične graditve 
tako edinstvena na svetu, da so vse to 
nv;no mora odražati tudi v delu Fron
te, naše vsesplošne politične organiza
cije. 

Lahko trdimo, da je večina osnovnih 
frontnih organizacij v novomeškem 
okraju razumela nove naloge. V mno
gih organizacijah se je delo poživilo, 
odbori s članstvom samostojno rešujejo 
vsa politična vprašanja svojega kraja 
ter pravilno usmerjajo gospodarsko, 
politično in kulturno delovanje. Take 
organizacije Fronte so n. pr. na Dvoru, 
v Zagradu, Dol. Toplicah, St. Jernej J.. 
StopiČah, Podgradu in delno tudi v Su-
šicah in Zburah Nasprotno pa je delo 
organizacij OF opešalo v KLO Bela 
cerkev, kjer se pozna nesložnost med 
člani Partije. Prav tako se nekatere 
organizacije v Skocjanu, Dobravi, Pre
kopi. Smihelu pri Zbk., St. Jurju, Smar-
jeti in Šmarjeških toplicah ne morejo 
otresti starih načinov dela Se vedno 

Od tedna do tedna 
Medtem ko se na Koreji še vedno 

pogajajo oficirji za zvezo obeh vojsku
jočih se strank, boji okoli 38. vzpored
nika pa se nadaljujejo, se Je sprožila 
Stroka »diplomatska vojna«, ki sega od 
Anglije do Egipta, Perzije, Indije, Ma 
roka pa vse tja v Nevv ¥ork, kjer Je 
začel Varnostni svet Organizacije zdru
ženih narodov razpravljati o sporu med 
Anglijo in Perzijo. Daslravno se Je 
predsednik perzijske vlade dr. Mosadik 
podal v Nevv York, da bi osebno branil 
Interese Perzije ln njenih naravnih bo
gastev, pa je perzijska vlada odklonila 
tudi najnovejšo angleško resolucijo ln 
no priznava pristojnosti Varnostnega 
sveta v tem sporu. Iranska delegacija 
ne. namerava zato predložiti nobenega 
novega predloga za rešitev anglo-per-
zijskega petrolejskega spora. 

Skoraj hkrati z razgovori Anglije ln 
Perzije v Ameriki pa Je sprožil Egipt 
novo diplomatsko presenečenje Mini
strski predsednik Nahas paša Je pred
lagal egiptovski skupščini, naj odobri 
odpoved pogodbe z Anglijo glede Sue
škega prekopa in Sudana. Akcija egip
tovske vlade je bila nepričakovana, ker 
je Anglija pripravljala nove ln ugod
nejše pogoje za Egipt v dolgoletnem 
sporu, ki vlada med Egipčani In Angle
ži za prednosti na Sueškem prekopu in 
v Sudanu. Kaj bi rad Egipt? Iznebll bi 
se rad tujih vojakov na svojem ozemlju 
V svoji hiši bi bil rad sam neoviran 
gospodar. Kakor želijo gospodariti Per
zije! sami s svojimi naravnimi bogastvi, 
tako želijo urejevati svoje notranje za. 
deve neodvisni od drugih sil tudi Egip 
čani. Hkrati z Egipčan! pa se dviga ves 
arabski svet z Afabsko ligo na čelu — 
od Arabije do Maroka v severni Afriki. 
Da bo položaj na Bližnjem Vzhodu In 
na Vzhodu sploh še bolj zapleten, pa Je 
preteklo soboto še Indijska socialistična 
stranka prvikrat uradno zahtevala, naj 
Indija Izstopi Iz Britanske skupnosti 
narodov. V manifestu soclal. stranke J* 
rečeno, naj se okrepijo Združen! naro
di, ustvari neodvisen blok držav od In
donezije v Aziji do Egipta v Afriki, ta 
ko da »bi se v močnem sistemu kolek
tivne varnosti zagotovila neodvisnost 
teh držav.« Močan klic po samostojnosti 
ln medsebojni povezanosti za varnost 
veje v teh dneh Iz držav bližnjega In 
daljnega Vzhoda ln obeta zanimive do
godke na diplomatski fronti. 

sklicujejo ponekod sestanke s pisme
nimi pozivi približno take vsebine: 

»Udeležba za člane strogo obvezna. 
Kdor ne pride, bo izključen«. Posledice 
takega »sklicevanja« sestankov so, da 
posamezniki (n. pr. Skocjan) vračajo 
legitimacije OF. 

Letos se je število članstva v Fronti 
povečalo v novomeškem okraju za pri
bližno 1000 novih članov, stanje pa še 
vedno ni zadovoljivo. To velja pred
vsem za območja nedelavnih frontnih 
organizacij. Tako je v Globodolu ko-
manj 10 % vseh volilnih upravičencev 
v članstvu OF, v Dobravi 23.%, v Št. 
Jurju 21, v Šmarjeti 33, v Prekopi 36 
in v Smolenji vasi le 43 %. Nedelavnost 
Fronte izkoriščajo seveda prikriti in 
odkriti nasprotniki naše socialistične 
graditve. Ker frontne organizacije oz. 
člani OF marsikje ne razlagajo mno
žicam današnjih političnih dogodkov in 
posameznih ukrepov ljudske oblasti za 
dvig življenjske ravni, pa tolmačijo 
nasprotniki naše ureditve nove zakone 
in uredbe po svoje, češ, »šele zdaj pri
hajajo ti na vodstvu k pameti, šele 
zdaj se vračamo spet na staro, preizku
šeno pot« itd. Vsak pameten človek pri 
nas pa ve, da poti nazaj ni, da nasprot
no nov čas in razvoj terjata novih poti 
in ukrepov za nadaljnjo demokratiza
cijo, za borbo proti birokraciji, za spro-
ščenje najglobljih ljudskih pobud pri 
ustvarjanju boljše bodočnosti. 

ZDAJ JE CAS 
ZA NAJRAZLIČNEJŠE TEČAJE 
Naloge frontnih organizacij v jesen

skem in zimskem času nikakor niso 
majhne, vendar pa jim bodo organiza
cije kos, če se jih bodo lotile pravilno 
in takoj. Osnovna naloga, ki smo jo že 
nakazali, je: vzgoja ljudskih množic 
in usmerjanje javnega mnenja. Fronta 
ima pravico in dolžnost razlagati nove 
gospodarske ukrepe. Oblik dela za 
frontne organizacije in za vzgojo 
državljanov je veliko. 2e zdaj je treba 
razmisliti, kje ln kako bomo organi
zirali različne gospodarske in druge 
tečaje, ki naj bi bili če2 zimo v vseh 
krajih. Fronta naj daje pobude za iz
obraževalne tečaje, ljudske univerze, 
razna drupa predavanja v društvih, 
organizacijah in pod. Fronta naj po
maga društvom pri iskanju predavate
ljev, pripravi prostorov itd. Fronta naj 
nadzira, kdo in kako poučuje mladino 
v šoli in izven nje. V zadnjem času si 
ponekod lastijo te pravice razni proti-
ljudski duhovniki, ki so ponovno po
kazali svoje sovraštvo do ljudske obla
sti in do našega napredka. To so lju
dje, ki nimajo niti politične niti mo
ralne legitimacije za vzgojo naših 
otrok. Ali naj prepustimo vzgojo naših 
najmlajših vojnim zločincem in izda
jalcem, ki so tudi sicer v zasebnem 
življenju dvoličneži in največji moral
ni izprijene!? Samo v novomeškem 
okraju ima 5 duhovnikov, ki seveda 
niso člani OF niti Cirilmetodijskega 
društva slovenskih duhovnikov, 8 ne
zakonskih otrok. OF v Zagradu je bila 
budna pred škodljivim početjem takih 
duhovnikov. Ljudje v Zagradu so od
ločno odklonili, da bi n. pr. poučeval 
njihove otroke o verouku kaplan, ki 
ima z I8-letnim dekletom nezakonske
ga otroka... 

FRONTA NAJ POMAGA UTRJEVATI 
LJUDSKO OBLAST IN SVOJE VRSTE 

Poleg Številnih novih zakonov in 
uredb, med katerimi so posebno važni 
novi predpisi o načinu planiranja, nov 
finančni sistem itd., pripravlja Zvezna 
vlada vrsto drugih zakonskih predlo
gov. Med temi je posebno važen pred
log zakona o združevanju dosedanjih 
krajevnih ljudskih odborov v večje go
spodarsko močne in zaokrožene celote, 
ki se bodo imenovale občinski ljudski 
odbori. Frontne organizacije naj raz
pravljajo z volilci o teh združitvah, 
kajti povsod se bodo poleg gospodar
skih razlogov upoštevale tudi želje 
prebivalstva. 

Predvidene so volitve v vaške od
bore OF, ki bodo verjetno že v novem
bru in decembru, volitve v občinske 
odbore OF pa bodo po združitvi kra
jevnih ljudskih odborov. Na vse te vo-

GRŠKA „BOGINJA ZMAGE" 
ALI P A R T I Z A N S K I S P O M E N I K ? 

V jubilejnem letu smo. »Desetletje, 
ki se letos zaključuje, pomeni za slo
venski narod in za vse narode Jugosla
vije desetletje velikih zmag. Prav je, da 
pogosto pogledamo nazaj na vzroke ln 
faktorje, ki so nam zagotovili te zmage, 
kajti pred seboj imamo še veliko po
sla . . . « je poudaril v svojem referat« 
na tretjem kongresu OF tovariš Edvard 
Kardelj. In res se pogosteje kakor prej 
oziramo na pretekla leta, ki so nam po 
zaslugi Komunistične partije Jugosla
vije, tov. Tita in delovnega ljudstva Ju
goslavije prinesla veličastne in edinstve
ne pridobitve. Oziramo se na prehojeno 
pot, v njej dobivamo vero In moč za pri
hodnost. Tej svoji bližnji, še vedno pre
malo obdelani, opisani ln razčlenjeni he
rojski polpreteklosti postavljamo tudi 
zunanje vidne znake. Vellčastje naše 
NOB zajema našo notranjost, na zunaj 
pa se kaže v spomenikih pisane, govor
jene in tiskane besede, v spomenikih 
padlim borcem ln žrtvam fašizma, v 

Kmetje so težko Čakali, kdaj se bo vreme obrnilo. Zdaj, ko Je nastopilo lepo Jesen-
ako vreme, ie treba pohiteti: zemlja čaka ln čim prej bol aejal, bolje boš tel. 

litve se je treba pripravljati. V vaške 
in ostale odbore OF naj pridejo naj-
delavnejši, najzavednejši in najugled
nejši člani OF. Opustiti je treba stari 
način sestankarstva, po katerem so 
marsikje imeli sestanek zaradi sestan
ka. Namesto takega dela naj člani OF 
sodelujejo v društvih in organizacijah, 
redni sestanki članov OF pa naj bi bili 
vsaka dva meseca ali po potrebi. Skrat
ka, frontna organizacija naj usmerja 
gospodarsko, politično in kulturno-pro-
svetno delo v vasi. 

Hkrati pa naj se vrste OF tudi no
tranje krepe in utrjujejo. Fronto je 
treba razširiti in vključiti v njo vse, 
ki so se po vojni izkazali z delom, da 
hočejo graditi boljšo bodočnost sebi in 
otrokom. 

O vseh teh nalogah in ostalih vpra
šanjih je razpravljal tudi okrajni od
bor OF, ki se je zbral 14. oktobra v 
Novem mestu. Sklepi, ki so jih člani 
odbora sprejeli, bodo sporočeni vsem 
organizacijam pismeno. 

spominskih ploščah ln ostalih zunanjih 
znamenjih, posvečenih ljudem, krajem 
ln dogodkom Iz narodnoosvobodilne 
vojne. 

Po vsej domovini odkriva hvaležno 
ljudstvo najboljšim sinovom in hčeram 
našega naroda spomenike in spominske 
plošče. Tudi v novomeškem okraju jih 
že stoji nekaj: v Smolenji vasi, v Stra
ži ln Vavtl vasi, v Drganjih sellh, pri 
Sv. Roku, v Gaberjih na Gorjancih, pa 
spominske plošče v Bell cerkvi, Zagra. 
du, pod Banom, v Bršljlnu, Novem me
stu ln še tu ln tam. Na Kamencah pri
pravlja krajevna Zveza borcev odkritje 
velikega spomenika, doslej največjega 
na Dolenjskem. V St. Jerneju imajo pri
pravljalni odbor za krajevni spomenik 
padlim žrtvam NOB, taki odbori pa de
lajo tudi v mnogih drugih krajih po 
Dolenjskem. Le v Novem mestu — sre
dišču Dolenjske — pa o delu kakšnega 
pripravljalnega odbora za postavitev 
partizanskega spomenika ni slišati ali 
videti skoraj ničesar. 

V novem finančnem sistemu bodo 
odločali kakovostni izdelki" pravijo v Mirni peci 

Ce bi sodili Mlrnopečane samo po 
aktivnosti pri gradnji zadružnega do
ma in po tem, koliko se oglašajo v ča
sopisju, potem si ne bi ustvarili pravil
ne slike. Mislili bi, da tam vsi lepo spi
jo, kar pa ni res. V Mirni peči znajo 
dobro gospodariti. 

Krajevno podjetje, ki ima preveč 
naročil. 

Pri ustanavljanju krajevnih podje
tij KLO Mirna peč ni bil zadnji. Imajo 
tri krajevna podjetja: mizarstvo, apne-
ničarstvo in gostinstvo. Gostišče res ne 
izkazuje kakega posebnega dobička, pa 
tudi izgube ne. Prav tako dela podjet
je »Apnenica« predvsem za kritje lo
kalnih potreb, vendar so letos za apno 
dobili tudi okrog 70.000 strešnikov, ka
tere so oddali potrošnikom po nižjih 
cenah. To je vsekakor lep uspeh in ko
ristno za kraj, čeprav ne izkazuje pod
jetje veliko denarnega dobička. K 
.Apnenici« so sedaj priključili še polj
sko opekarno v Globodolu. 

Prav dobro pa posluje krajevno mi
zarsko podjetje. Ob zaključku lanske
ga leta je izkazalo dobrih 40.000 din 
čistega dobička, letos pa ga bo še precej 
več. Podjetje, ki ga vodi tajnik krajev
nega ljudskega odbora, zaposluje šest 
pomočnikov, tri vajence in eno admi
nistrativno moč S solidno in kakovost
no izdelavo si je pridobilo zaupanj" 
naročnikov, katerih je vsak dan več. in 
to ne samo iz domačega kraja, pač pa 
tudi iz Novega mesta in Ljubljane. Ce 
bi hoteli ustreči vsem naročilom, bi 
morali obrat močno povečati, kar pa 

trenutno zaradi pomanjkanja prostorov 
nI mogoče! Ze sedaj imajo naročil za 
Šest mesecev naprej, mnoga pa so mo
rali odkloniti. Iz lastnih sredstev so 
letos začeli z gradnjo nove delavnice 
v izmeri 17 krat 8 metrov. Ta je že 
pod streho in drugo leto se bodo lahko 
preselili v nove prostore, kjer bo mo
goče proizvodnjo povečati in zaposliti 
še več mizarjev. 

Ko so na skupnem sestanku rt 
pravljali O predvidenem novem finanč
nem sistemu, so posamezniki imeli po
misleke, češ, toliko denarja ne bomo 
mogli spraviti skupaj, da bi plačali de
lavce po novem sistemu. Upravnik pod
jetja pa se tega ne boji in pravi: »ka
kor bodo izplačevala druga podjetja 
tako bomo tudi mi«. To je res, kajti 
z dobro organizacijo dela in kakovost
nimi izdelki si bo podjetje ustvarilo 
pogoje za obstoj tudi po uvedbi novega 
finančnega sistema, saj bo vsak delavec 
še bolj kot doslej osebno zainteresiran 
na dobrem poslovanju podjetja. 

Lani 142.000 din izgube — letos 
200.000 din dobička 

Na račun zadružne ekonomije v Mir 
ni peči je bilo v lanskem letu poveda 
no precej ostre kritike, ki je bila ute
meljena, saj je ekonomija izkazala na 
koncu leta 142.000 din izgube. To je 
do neke mere razumljivo, ker se zanjo 
nihče ni dosti brigal. Lanska izguba in 
kritika jih je prisilila, da so se letos 
za ekonomijo bolj zavzeli. Vodstvo eko
nomije so zaupali Izkušenemu uprav
niku Jožetu Z veru. Pod njegovim vod

stvom se je ekonomija dvignila, tako da 
bo letošnji končni obračun po približni 
oceni vsaj 200.000 dobičkal 

Ekonomija Ima 28 hektarov skupne 
površine, od tega 14 hektarov obdelo
valne zemlje in približno pol hektara 
vinograda. Redijo 8 glav goveje živine 
bika in par konj, navzlic temu pa so na 
ekonomiji zaposleni le trije delavci. Pri 
sezonskih delih si pomagajo z najeto 
delovno silo, veliko pa pomagajo pri 
delu na polju in vinogradu tudi vojaki 
novomeške garnizije. Se pionirji osnov
ne šole iz Mirne peči so letos prec ; 
pomagali. Krme so nakosili 32.000 kg. 
torej precej več, kot jo bodo rabili za 
svojo živino. To jesen so že prodali 
1000 kg grozdja, nekaj nad vagon krom
pirja in vagon krme. Poleg žita in 
krompirja so pridelali še okrog 200 kg 
čebulčka, 200 kg fižola, za kakšnih 1000 
metel sirka, 2200 litrov vina, okrog 
400 kg sončničnega semena in pol va
gona zelja, čeprav so letos nakupili 
raznega orodja za približno 100.000 din 
in zgradili dva silosa za kisanje krme 
v velikosti 40 kubičnih metrov, imajo že 
sedaj pred prodajo vseh viškov 76.000 
dinarjev dobička. 

Za drugo leto ima upravnik velike 
načrte. Z belimi žiti so obsejali trikrat 
večje površine kot lani. Prav tako bo
do sadili več krompirja, ker ta tu do
bro uspeva. Treba pa bo zgraditi nov 
hlev in stanovanjsko hišo, kajti po
manjkanje lastnih prostorov močno ovi
ra nadaljnji razvoj ekonomije. 

»Takšna spominska plošča, kakor je 
bila vzidana na stavbi hotela Metropol 
al! na Mramorjevi hiši, bi lahko krasila 
skoraj sleherno novomeško hišo.« Tako 
so ugotovili delegati na nedavni okraj
ni partijski konferenci v Novem rnestu, 
ko so med drugim razpravljali tudi o 
vlogi Novega mesta v NOB. V resnici; 
zavednost NovomešČanov lahko štejemo 
v vrsti slovenskih krajev takoj za Ljub
ljano. Koliko borcev, aktivistov, sode
lavcev, žrtev ln prispevkov je dalo No
vo mesto za svobodo! Ozrite se kamor
koli, povsod partizanske družine, zar 
vednl, predani Slovenci ln Slovenke, ki 
se niso bali žrtev ln naporov, kadar je 
bilo treba pomagati Osvobodilni fronti 
ali ljudski vojski. V Novem mestu, kjer 
je delala Partija že pred vojno dolgo 
vrsto let zelo uspešno, so bila tla oku
patorjem ln domačim Izdajalcem nepre
stano vroč vulkan. To Novo mesto vse
skozi partizansko ln požrtvovalno Novo 
mesto, pa v sedmem letu po končani 
vojni nima niti osnutka spomenika, niti 
ne ve, kje naj bi stal mogočen, nam 
ln poznim rodovom pomemben veliča
sten spomenik, ki bi pričal doma In po 
svetu o vidnem ln skritem junaštvu 
borcev, aktlvsitov, partizanskih mamic 
in očetov, ki so neštetokrat med vojno 
prltrga.ll sebi ln svojim otrokom od ust 
košček kruha, da so z njimi pogostili 
lačnega borca. Partizansko Novo mesto 
nima spomenika, ki bi govoril zdaj ln 
vedno našemu ljudstvu o edinstvenem 
herojstvu partizanske Dolenjske. 

Okrajni ln mestni odbor Zveze bor
cev v Novem mestu sta v zadnjih letih 
zanemarila to nadvse pomembno vpra
šanje. Lepo In prav, da je bila lani pri
rejena v korist velikega spomenika tom
bola. Nadvse pomembna ln nujno potreb
na pa bt bila že zdavnaj postavitev šir
šega ln ožjega delovnega odbora, ki bi 
skrbel za načrt, mesto postavitve, pri
spevke, propagando, ureditev okolice 
spomenika, za zbiranje različnih podat
kov ln dokumentov, ki so za zgraditev 
velikega, umetniškega spomenika nujno 
potrebni ln še za celo vrsto drugih 
opravkov ln del, ki Jih tako veliko delo 
zahteva. Novomeški spomenik žrtvam 
narodnoosvobodilne vojne nikakor no 
sme biti navadna plo&ča ali morda malo 
večji betonski podstavek, na katerem 
bi stal večji al: manjši spominski ka
men. Upravičeno pričakujemo, da bo na 
vidnem mestu postavljen veličasten 
umetniški spomenik, dostojen pridobitev 
NOB ln žrtev, ki jih Je dalo Novo mesto, 
v simboličnem pomenu pa vsa Dolenj
ska za našo svobodo« 

Odločno moramo zato takoj v začet
ku odkloniti govorice ln plehke načrte 
nekaterih posameznikov, ki so namesto 
velikega, partizanov in Fronte vredne
ga spomenika v Novem mestu želijo n. 
pr., da b! se majhen spomeniček stisnil 
na katerega Izmed novomeških obrobnih 
trgov. Odločno moramo odkloniti tudi 
zamisel, naj bi n. pr. namesto spomenika 
postavili na Glavni trg vodnjak, ki bi 
»simbolično« Izražal NOB, da sploh ne 
govorimo o vsega obsojanja vredni ma
lomeščanski fantaziji, po kateri bi bilo 
treba namesto partizanskega spoi nikn 
postaviti grško »boginjo zmage«. H taki 
boginji se partizanska peterokraka zvez
da seveda ne poda ln bl se ji — zvezdi 
ln ostali simboliki NOB — na ta način 
lahko Izognili itd. 

Zveza borcev v Novem mestu naj 
zato poskrbi, da bodo priprave za mo-
numentalen partizanski spomenik čim
prej v pravih kolesnicah. To zahteva od 
nas Jubilejno leto 1951 In spomin na 
žrtve, ki sta jih dala Novo mesto In 
Dolenjska za zmago v ljudski revoluciji. 

Odkup belih žit v Kočevju 
V kočevskem okraju so do 9. okto

bra odkupili 73 % po planu določenih 
količin obvezne prodaje belih žit. Do 
tega dneva sta zaključila obvezno od
dajo samo krajevna odbora Sušje in 
Stari trg. V petih K L O pa so odkupili 
nad 80 % predpisanih količin žitaric. V 
krajevnih ljudskih odborih Koprivnik, 
Kočevska Reka, Mozelj, Livold in Ba
nja loka odkup še vedno šepa zaradi 
skrajne nedelavnosti krajevnih orga
nov ljudske oblasti. 

Zveza borcev na Kočevskem 
v čast 10. obletnice JA 

V tekmovanju na čast 10. obletnice 
ustanovitve Jugoslovanske armade je 
mestna organizacija Zveze borcev v 
Kočevju sprejela v svoje vrste 50 no
vih članov. Na pokopališču pri Kočev
ju, kjer je pokopanih 180 borcev i n 
talcev iz narodnoosvobodilne borbe, bo
do v novembru odkrili spomenik. V 
Sušju pri Ribnici pripravljajo člani 
Zveze borcev spomenik padlim tova
rišem. 

V Stari cerkvi je organizacija ZB 
sprejela 30 novih Članov. Člani organi
zacije sodelujejo pri prostovoljnem de
lu, pri popravljanju ceste v Stari cer
kvi in drugje. Svoje vrste utrjujejo 
tudi krajevne organizacije ZB v Pa
pežih, Travi, Podpreski, Osilnici, Ko
čevski Reki in Kostelju. 

http://prltrga.ll
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0 .potrošniški mrzlici' in repih pred trgovinami 
Po prvih dnevih proste prodaje moke, masti in sladkorja 

Lahko smo pričakoval i — piše »Bor
ba« 10. oktobra —, da bo v prv ih dneh 
proste prodaje masti, moke in nekaterih 
drugih prehrambenih predmetov po
trošnja narasla. Res je, da naši ljudje 
kupujejo predvsem v prvih dnevih v 
mesecu in se navadno že takrat pre
skrbijo za ves mesec. Vmes pa je prišlo 
še nekaj drugega: leta in leta so ljudje 
pri nas kupovali prehrano v omejenih 
količinah. Zdaj, ko smo »poizkusili« s 
prosto prodajo, čeprav še vedno v o k v i 
ru denarnih oz. živilskih bonov, pa so 
se mnogim posameznikom izpolnile 
dolgoletne želje: po lastnem proračunu 
so si nakupil i lahko tega ali onega 
blaga več kot pa prej na karte. Pone
kod v državi se je pojavila prava »po
trošniška mrzlica«. 

To n i medtem nič novega. K o so 
pred nekaj leti v Francij i uk in i l i živil
ske nakaznice in prešl i na prosti trg 
preskrbovanja, je prodaja moke v 
prvem hipu narasla za 25 %. K o se je 
»mrzlica« polegla, je nakupovanje hitro 
upadalo. K a r pa je najznačilnejše, je 
dejstvo, da je potrošnja moke končno 
padla za 30 % v primeri s količinami, 
k i so bile razdeljene prej na karte. A l i 
ni jasno potemtakem, da ustvarja »po
trošniško mrzlico« že sam po sebi način 
zajamčene preskrbe? To bi lahko po
trdile mnoge gospodinje: če bi razde
ljevali na posebne kupone dosedanjih 
živilskih nakaznic vsak mesec n. pr. 
zavitek zobotrebcev, b i j ih skoraj vsa
ka gospodinja prav gotovo vzela. Po
doben primer je b i l pred leti v Novem 
mestu, ko je trgovska mreža ponudila 
v prosto prodajo več tisoč kilogramov 
graha. Nihče ga n i kupi l . C im pa je 
bila' »razpisana prodaja graha« na neki 
odrezek živilske nakaznice, so grah v 
dveh tednih razprodali. 

Sadjarstvo, vinarstvo 
in vrtnarstvo 

Te dni je izšla oktobrska Številka 
naše sadjarske in vinarske revije, k i jo 
izdaja »Kmečka knjiga« v Ljubljani. Pe
stra vsebina priča, da se sodelavci re
vije dobro zavedajo potreb naših gospo
darjev, vinogradnikov in gospodinj. Pro
fesor Priol j . iz Maribora piše v zanimi
vem članku o dveh uspešnih načinih cep
ljenja orehov in poudarja, da bomo 
dvignili proizvodnjo in donos naših ore
hov le s požlahtnjevanjem. O sadjarstvu 
danes in v bodoče razpravlja Zorčič Sta
ne, k i navaja podatke o številu sadnih 
dreves in hkrati načenja važna vpraša
nja 8 področja obnove sadjarstva. O sad
jarstvu v mestih piše Vlado Koprivni-
kar, o jonatanu, ki predstavlja eno naj
boljših jablanovih sort pri nas, pa raz
pravlja Ado Darian iz Kamnika. Načrtno 
obnovo vinogradov je podprl s števil
kami in grafikoni inž. Veselic. Zanimiv 
članek se bo nadaljeval v prihodnji Šte
v i lk i . O sortni čistoči v novih vinograd
niških nasadih govori članek Stanka 
Matekoviča, rubrika- »Šolski vrt« pa nudi 
nekaj misli o ureditvi in oskrbovanju 
šolskih vrtov. 

Revijo lahko naročite pri »Kmečki 
knjigi« v Ljubljani, Gajeva ul. 6. 

»Borba« pr i š teva potrošnike v Slo
veniji med najbolj preudarne in mirne 
kupovalce. Po 1. oktobru ni bilo pred 
našimi trgovinami nikjer repov. Kaže, 
da se je trgovska mreža dobro pr ipra
vila na prehod v prosto prodajo. Novo
meške gospodinje so se seveda upra
vičeno razburjale, ko so j im v poslo
valnicah okrajnega magazina in zadrug 
vsiljevali prve dni poleg bele moke tu
di temnejšo enotno, medtem ko si n. pr. 
v M i r n i peči lahko kupi l tudi 20 in več 
kilogramov najlepše bele moke. M e d 
tem se je zadeva z dobavo boljših vrst 
moke tudi v Novem mestu že uredila. 
Po podatkih okr. pover jeniš tva za trgo
vino so prebivalci Novega mesta v 
prvih 10 dneh oktobra pokupili skoraj 
prav take količine moke, masti in slad
korja, kakor v vseh prejšnj ih mesecih 
na živilske nakaznice. Ta vsekakor 
zdrav pojav prepričl j ivo govori o tem, 
da Ima dopisnik »Borbe« prav, ko piše. 
da ljudje ponekod pravilno, drugje pn 
spet ponolnoma neenakomerno razde
ljujejo svoj »domači proračun«. 

V raznih predelih države so se v 
prvih dneh oktobra pojavil i »lovci« na 
mast, moko in sladkor. Tako so n. pr. 
v Novem mestu kupovali ljudje 3. okto
bra po 15 kg masti, v Pančevem, K o 
sovski Mi t rovic i in drugje po 10 kg, v 
Beogradu pa celo po 20 kg masti. K a 
kor kuga se je razšir i la vest, češ, »ma
sti ne bo«. Posledica: repi pred trgo
vinami . . . Ta strah pa je neuprav ičen! 
Ce država ne bi imela pripravljenih 
zadostnih zalog masti, moke in slad
korja, s prosto prodajo teh živil ne bi 
začela! 

Vel ike dirke so ponekod tudi zaradi 
moke. V Pančevu so kupovali posamez
nik i tudi po 100 kg moke! V Požarevcu 
kupci s 50 kg moke niso b i l i redki. V 
Prišt ini so ljudje kupovali po 50 kg 
moke hkrati, v Kosovski Mi t rovic i pa 
celo po 400 kg . . . 

Prodaja kruha pada povsod tam, 
kjer so se ljudje prepričal i , da moke 

in kruha v resnici ne manjka. V Subo-
tici so n. pr. 4. septembra prodali 
I9.921.kg kruha, 4. oktobra pa v prosti 
prodaji skupno le 11.657 kg. V Celju in 
Ljubl jani teče prodaja kruha normalno. 
V Novem mestu kruha sicer ne manj
ka, urediti pa bi bilo treba sodobnejšo 
in hi trejšo prodajo. V Zrenjaninu, kjer 
dobivajo ljudje moko in kruh pravo
časno, je prodaja moke in močnat ih i z 
delkov v primerjavi s prejšnj imi me
seci v prvih 15 dnevih oktobra že znat
no padla. Vse to dovolj jasno kaže na 
to, da bodo razmere na trgu toliko 
prej normalne in zadovoljive, kolikor 
manj bo vzrokov za razne nepotrebne 
zastoje v dobavah blaga. Ko l iko r bodo 
ljudje vsak dan bolj prepr ičani , da je 
strah pred pomanjkanjem blaga neute
meljen, toliko redneje in v normalnih 
količinah bodo kupovali tudi potrebno 
prehrano. 

Z eno besedo: vse je v rokah naše 
trgovske mreže! Zadovoljstvo oz. jeza 
gospodinj in družin sta odvisna zdaj le 
od sposobnosti in vestnosti uslužbencev 
in delavcev naših državnih i n zadruž
nih trgovin. Ce se bo kjer koli pojav
ljala »potrošniška mrzlica«, jo bodo 
morali zdraviti predvsem naši trgovci 
sami! (Po »Borbi«.) 

Odborniki KLO Suhor 
so le na papirju ljudski odborniki... 

Z »delom« odbornikov krajevnega 
ljudskega odbora Suhor p r i Met l ik i 
vol i lc i in ljudska oblast ne morejo bi t i 
zadovoljni. Ta, po obsegu eden največ
j ih krajevnih ljudskih odborov v Bel i 
krajini, k i obsega 14 raztresenih vasi 
z več kot 1400 prebivalci, ima 24 od
bornikov, toda 22 j ih je le na papirju. 
Dejansko delata samo tajnik in pred
sednik. Isto velja za člane izvršnega 
odbora, k i so enako samo na spisku, 
za delo pa se slabo ali nič ne zanimajo. 

Rednih sej in sestankov se ti od
borniki sploh ne udeležujejo ali pa v 
tako majhnem številu, da seja ne more 
biti sklepčna. Med najslabšimi odbor
n ik i je Mart in Videtič iz Bereče vasi 
št. 17, k i ne pride na sejo nit i toliko, 
da bi ga lahko razrešil i dolžnosti. N i 
se hotel potruditi, da bi v svoji vol i ln i 
enoti napravil spisek bolnih i n starih 
ljudi za dodelitev sladkorja in so t i po 
njegovi k r ivd i ostali delj časa brez 
sladkorja. Je tudi eden najslabših dav
koplačevalcev, čeprav ima poleg svo
jega srednje velikega posestva še lepe 
dohodke od rezanja (skopljenja) bikcev 
in praš ičkov. 

K a k o l e s k m e t i j s k o z a d r u g o D r a š i č i ? 
Med revne (po kreditu, prometu in 

zalogi blaga) splošne kmetijske zadru
ge v črnomal jskem okraju spada na 
prvo mesto zadruga v Drašičih. Obrat
nega kredita ima malo, pa še tega je 
skoraj ena tretjina »zamrznjenega« v 
neidočem blagu. Promet v trgovini je 
slab, saj tudi nimajo kaj prodajati, od
kupov pa nima zadruga nobenih. 
Upravni odbor se razen predsednika za 
zadrugo kaj malo briga. Namesto, da 
bi se na občnem zboru pogovorili k a 
ko povečati promet v trgovini in raz
širiti zadrugo še na druge gospodar
ske panoge, se posamezni odborniki 
kregajo, ker včasih niso dobili v trgo
v in i za pet dinarjev kvasa. Poslovod-

KOTIČEK Z A GOSPOD1N1E 
Madeže od barve za StampHJke namaže

mo z glicerinom, nato pa j ih izperemo z 
močno telano vodo, aLi j i h pa operemo s špi
ritom. Umazan© roke pa operemo a špi r i tom 
in potem umijemo z miiom. 

Bencina ne smemo nikdar gasiti s vodo. 
ampak vedno a peakom. z odejo a l i pa z de
belo preprogo. 

Če se črno blago «vetl, ga denemo sa 
24 ur v vodo, pomešano a kisom (pol kiaa 
pol vode), nato ga lahno atisnemo. na senč
nem kraju posušimo ln če napol vlažno % 
narobne atrani zlikamo. 

Madeže od caja spravimo i« blaga, ce 
ga položimo čez skledo ln polivamo madež 
z vrelo vodo. Če je tak madež v platnu, 
zmešamo rumemjak in glicerin ter ga a to 
mešanico namažemo, potem na počakamo, da 
ae popolnoma posuši, nakar ga šele izpe
remo z mrzlo vodo 

Ce nas je pičila čebela, akušajmo najprej 
potegniti iz rane želo, nato pa denimo na 
rano vlažne prsti, ilovice, medu a l i pa zmeč
kane čebule. Bolečino ublažimo tudi, če ka
nemo na rano kapljico salmiakovega cveta 
al i pa sla ne vode. 

Bele usnjene čevlje naj lepše osnažimo, 
če j ih zdrgnrmo s platneno krpo in z magne-
zljo, namočeno v bencinu. 

Ce čevlji Ikrlpljejo, namažemo podplate 
in stranske robove z lanenim oljem alt z 
ribjo mastjo. 

» K E R A M I K A « D O B R O NAPREDUJE 
Na gospodarskem sejmu v Novem mestu 

so zbujali med obiskovalci precej zanimanja 
izdelki tovarne Keramike. Po osvoboditvi 
tovarna n i izde.ovaia keramičnih izdelkov, 
ker je morala vsa le 'a izdelovati le pečnlce. 
Za material .le bilo težko, zlasti za barve, 
ki j ih uvažamo. Prejšnj i direktorji tovarno 
so se vse premalo zanimali za proizvodnjo 
keramičnih izdelkov, s katerimi bi podjetje 
lahko lepo zaslužilo Pred meseci je b i l po
stavljen za direktorja 24-kratni udarnik 
Marko Povse. k i se je na pobudo poverje
n iš tva za lokalno industrijo pri Okrajnem 
ljudskem odboru kmalu lot i l tudi reševanja 
tftga problema. V tovarni so našl i nekaj 
barv© £e iz prejšnih let in so kmalu začeli 
s proizvodnjo keramičnih izdelkov, po kate
r ih je veliko povpraševanje . Do sedaj so 
izdelali največ raznih servisov za kavo. čaj 
in sadje, razl ične kinoe, vaze za rože. pe
pelnike, krožnike in drugo. Izdelki 60 prvo
vrstni in so šli na sejmu prav dobro v pro
dajo, tovarna pa je dobila tudi že precej 
naroči l . 

Pred nekai meseci je tovarna začela iz
delovati samotne vložke za e lekt r ične ku
halnike. Te bo izdelovala le po naročil ih 
in kaže, da bodo precejšna, saj je za nje 
veliko povpraševanje . 

Polletni plan proizvodnje pečnic je de

lovni kolektiv Izpolnil že 20 juni ja s 101%, 
do konca meseca juni ja pa s 106"/». Razen 
planske izdelave pečnic je tovarna izdelala 
izven plana precej obloženih ploščic za šte
di lnike in »tehne ploščice« za oblaganje pe
kovskih parnih peči. Precej nadplanskega 
dela je bilo tudi izven tovarne. Samo v bol
nišnici Kandtja so s ploščicami obložili 107 
kvadratnih metrov stene, v zadružnem domu 
Gor. Sušice pa so postavili osem peči. Peči 
in š ted i ln ike so postavljali Še po raznih 
krajih, tako da je bi l uspeh polletnega pla
na še večji. 

Lani zaradi pomanjkanja kur iva tovarna 
14 dni sploh nI obratovala Leto« pa j ih 
imajo dovoli za vse leto. tako da v proiz
vodnji no bo zastoja. Tudi z drugimi suro
vinami so dobro založeni. V bližini Kera
mike ima tovarna iz L ibo i glinokop Pred 
časom jo Keramika z dovoljenjem vodstva 
te tovarne pričela kopati glino in ko so jo 
delavci odkr i l i , so Liboje same začele izko
riščati glinokop. Tovarna Liboje je sicer 
hila pripravljena odstopiti 1 glinokop Kera-
mki . če bi j i ta dajala vsak meseo določeno 
količino gline, vendar pa so b i l i pogoji težko 
izvedlj ivi in Keramika na nje ni pristala. 
Verjetno pa ie, da j i bo uspelo glinokop od
kupit i ln bo gline dovolj v neposredni b l i 
žini tovarne. M V . 

čevlji se ne preuueUo, če namažemo 
podplat in zgornje usnje z glicerinom aH 
pa * rioinovim oljem, podplat pa mažemo 
tako dolgo s toplim lanenim oljem, dokler 
ga več ne vpija. Škornje in okovanke na
mažemo i mešanico, narejeno iz enakih de
lov loja, svinjske masti in voska, k i j i pri-
denemo 3a vsak par čevljev po eno žlico 
terpentina. Preden obuvalo namažemo, ga 
moramo dobro osnažiti in ogreti. 

kinja v trgovini n i čarodej , da bi lahko 
razdelila 5 kg kvasa na vseh 96 gospo
darstev, upravni odbor pa bi se moral 
najprej pobrigati, da bi prišlo v trgovi
no več blaga in potem šele nadzirati 
pravilno delitev. 

Mnoge kmetijske zadruge si bodo 
j letos ustvarile lep dohodek z odkupom 
j zdravilnih zelišč. Tudi v Drašičah sta 
; poslovodkinja in učiteljica skušali or

ganizirati nabiranje zelišč, pa ni šlo, 
ker med prebivalci ni zanimanja za ta 
zaslužek. »Raje grem na delo v vino
grad, kjer zaslužim poleg dobre hrane 
in pijače pr i kopanju vsaj 400 din na 
dan, pr i škropljenju pa celo do 600 din 
na dan«, tako pravijo. 

Potrebno je, da okrajna zveza kme
tijskih zadrug prouči razmere v kate
rih životari splošna kmetijska zadruga 
v Drašrčih. Samo zgovornost poslovod-
kinje i n dobrohotno razumevanje pred
sednika nista dovolj za obstoj zadruge. 
Pogovoriti se je treba z vsemi zadruž
niki , ali ne b i kazalo trgovini p r ik l j u 
čiti še kakšen drug odsek, kajti pod 
takimi pogoji zadruga brez izgub ne bo 
mogla poslovati. R. 

Najboljši dokaz o nedelavnosti ve
čine odbornikov je, da se na pismeni 
poziv tajnika in predsednika na sejo 
ni nobeden odzval, prav tako tudi ne 
na drugi poziv. Ce v krajevnem odboru 
ne gre delo tako kot bi bilo želeti, je 
to krivda predvsem teh nedelavnih od
bornikov, za katere je nujno, da j i h 
vol i lc i odpokličejo. Obe krajevni pod
jetji (čevljarji in šivilje) izkazujeta f i 
nančno izgubo in to še precejšnjo. O d 
kup mesa in prašičev še ni končan, 
davki se le s težavo izterjavajo, odkup 
masti se ne premakne nikamor. Ce bi 
vsak odbornik v svoji vol i ln i enoti vsaj 
z mezincem mignil , bi šlo to brez te
žav, ker vsakdo ve, da je treba obvez
nosti do skupnosti izpolniti v celoti. 
Tako pa so prav odborniki tisti, k i s 
svojim slabim zgledom odvračajo še 
druge od izpolnjevanja obveznosti. 

Zdi se, da je odbornike na Suhorju 
zmešala ukinitev nekaterih predmetov 
obvezne oddaje in decentralizacija drž. 
uprave. Misl i jo, da sedaj, ko kmalu ne 
bo več obveznih odkupov, tudi krajev
nih odborov ne bo več treba, tako se 
je že slišalo med njimi. To je dokaj 
slabo spričevalo za polit ično zaveden 
kraj kot je b i l ves čas Suhor z okolico. 
Prav z decentralizacijo d ržavne uprave 
pridejo do pravega izraza krajevni od
bori s svojimi sveti državl janov in zbo
r i volilcev. Dosedaj so se vse stvari po 
večini reševale po navodilih višjih 
organov, z decentralizacijo pa prihaja 
to vsak dan v večji meri na krajevne 
organe oblasti. Predvsem od dela i n 
sposobnosti krajevnih izvoljenih orga
nov je odvisno, kako se bo razvijalo' 
gospodarstvo kraja i n vasi. 

Delo množičnih organizacij (OF, Z B , 
L M S in predvojaške vzgoje) je na Su 
horju prav dobro, kar je dokaz, da po
litična zrelost Suhbrčanov .n i nič manj
ša kot je bila med vojno in po vojni. 
Prav zato pa je mlačnost odbornikov 
krajevnega ljudskega odbora toliko 
bolj obsojanja vredna, ker bi ob sode
lovanju z množičnimi organizacijami 
lahko b i l i na prvem mestu v okraju. 

Vol i l c i krajevnega odbora Suhor 
imajo dovolj razlogov, da pokličejo na 
odgovornost ljudi, k i so j im na voli tvah 
zaupali vodstvo svojega okraja ter ne
vredne odbornike razrešijo in zame
njajo. P. R. 

OGLAŠUJTE 
V»DOLENJSKEM LISTU«! 

i l i res ne hi moli priti do svojega doma? 
V 189. Številki »81ov poročevalca« smo 

brali , kako s i obrtniki v Murski Soboti gra
dijo svoj obrtni dom. kako s pridnostjo in 
vztrajnostjo delajo takorekč čudeže. Ta pri
mer, k i je menda edinstven med obrtni
štvom, daje misl i t i mnogim obr tn i šk im orga
nizacijam širom Slovenije, posebnoga še 
novomeškim, sa.1 v Novem mestu misel n« 
gradnjo reprezentančnega obrtnega doma 
nikakor n i nova, marveč že kar zgodovinska 
resnica. 2e davno pred vojno so pričeli no
vomeški obrtniki mis l i t i na gradnjo obrtne
ga doma, ko bi bil po vsej verjetnosti stal 
za starim pokopališčem, pokopališče samo pa 
bi bilo spremenjeno v ličen park. Obrtniki 
so med seboj že pričeJi pobirati prispevke. 
A g i l n i tov. Buk Ferdo »t. je b i l duša vsega 
gibanja in je spravil stvar že tako daleč, 
da je b i l za obrtni dom zagotovljen že ves 
gradbeni material, pa tudi za takratne čase 
čedna vsota 70.000 dinarjev je bila že na
ložena v Mestni hranilnici v Novem mestu. 
Obrtniki sami so obljubil i prispevati tudi s 
prostovoljnim delom, ter s zadali razne po
sebne obveznosti pri gradnji (n. pr. obveza 
tov Windischerja, popolnoma opremiti eno 
soho v domu na s w i e s t roške i . p.). 

Kazalo je, da bo Novo mesto dobilo res 
lepo stavbo, toda druga svetovna vojna ;je 
prekr iža la vse lepe nač r te . Po vojni si je 
obr tn i š tvo le počasi opomoglo od udarcev, 
k i j ih je pretrpelo, zato ni t i n i bilo misl i t i 
na kaj drugega. 

Danes, ko ie z novim obrtnim zakonom 
rešeno marsikatero sporno obr tn iško vpraša
nje in so si obrtniki po večini žo obnovili 
ln uredili svoje delavnice, stopa vprašan je 
obr tn i škega doma v Novem mestu ponovno 
v ospredje. Obrtniki načenjajo to vprašanje 
pri svojih sejah, sestankih in zborih Še bolj 
pa se načenja vprašan je prevzema hiše, ki 
bi pravzaprav morala bit i last ohrtniš tva, 
To je bivši Rokodelski, sedaj Sindikalni 
dom. Rokodelski dom Je bil kupljen, prezi-
dan ln vzdrževan v p rv i vrsti za obrtne po
močnike in mojstre, včlanjene v tedanjem 
kat. d ruš tvu rokodelskih pomočnikov, k i je 
v Novem mestu obstojalo blizu 70 let. tako 
je bila ta hiša res obr tniška . V tem domu 
je bi la dvorana z odrom, popolno opremlje

nim s kullserijo, garderobo in knjižnico. 
Rokodelski dom je bi l torej izključna last 
ohr tniš tva . bil pa je tudi strokovni in kul
turni obrtniški hram. kjer so se zlasti po
močniki vzgajali strokovno z raznimi tečaji, 
prosvetno-kulturno z dramatiko, petjem, z 
godbo, učenjem jezikov itd. Rokodelski dom 
je ves čas svojeira obstoja 6lužil svojemu 
namenu, to je, vzgoji mladega obr tn iškega 
naraščala 

Med vojno je to delo popolnoma prene
halo in so imeli I tali jani dom delno zaBe-
den. Po vojni je bi l dom dalj časa brez 
lastnika, kasneje pa je prešel v la*.t OSfi, 
ker je bilo vodstvo sindikatov hi t re jše od 
obrtnikov, kar je razumljivo, če poudarimo 
ponovno, da so imeli obrtniki no vojni pre
več dela sami s seboj. 

Tako se je Rokodelski dom za enkrat 
izmuznil obr tn i š tvu iz rok. rečeno pa ni s 
tem, da bi ga obr tniki po vsej pravici ne 
mnffli spet dohiti nazaj. Dom, ki se danes 
imenuje Sindikalni dom, ima v upravljanju 
organizacija delavstva, ki ga pa dejansko 
posehno zadnja leta zelo malo uporablja. V 
njem ni nikakih strokovnih, še mani kultur 
nnp*osvetnih prireditev. Oder, ki je b i l dolga 
desetletja znan po svojih igrah je podrt, 
garderoha, v kolikor ni hila uničena med 
vojno, je prešla v last D L P , o knjižnici , v 
katpri so bile tndi nekatere prav dohre 
knjige, p a ni nit i sledu. Vem le. da so kn.ii 
ge dolgo ležale pod nekim podstrešnim 
oknom, iz-ostavlj&ne vsem nepril ikam Prav 
tako se tudi za zastavo tega druš tva , k i bi 
mocla danes služiti seveda le v zgodovinske 
namene, ni nihče pobrigal. Videl sem jo 
nekoč vso prašno na podstrešju In opozoril 
nanjo tedanjega predsednika OSS; kje je 
danes, ne vem. 

Dom danes ne služi več svojemu namenu, 
kur nikakor ni inav. Na vsak način bi ga 
bilo treba dati. ne dati, vrniti obr tn iš tvu , 
č igar last. pravzaprav je. Dom zelo polagoma 
in s kora i nevidno propada. Manjše in večje 
okvare, ki se vedno izraziteje kažejo, po
stajajo nevarne in bo treba nekoč mnogo 
denarja, da bodo popravljene Ne gre tu za 
razpravo, kdo bi dom bolje vzdrževal, če
prav je dandanes tudi to zelo važno, gre pa 

za vprašanje , pod čtg"avim lastniš tvom M 
dom holje služil javnosti, čo naj bi dom 
postal spet obr tn iški , kar bi bilo najpravič-
neje ne le zato, ker je bi l postavljen z 
obrtniškim denarjem, temveč mnogo bolj 
zato, ker je daleč nad pol stoletja združeval 
v sebi samo obr tniš tvo, bi si ga novomeško 
obr tn iš tvo moglo ureditj vsem potrebam 
primerno. S pametno prezidavo in zazidavo 
ogromnih, sedal praznih podstreši j , event. 
pri zidavo itd., bi bilo mogoče hišo preure
diti zlasti v stanovanja vajencem in po
močnikom. V dvorani bi hi.li razni nujno 
potrebni obrtniški tečaji, za katere danes 
skoraj ni mogoče dobiti primernih prosto
rov. Tam bi se opravljal i mojstrski in po
močniški izpi t i , katere ima na skrbi obrtna 
zbornica. Zbornica bi mogla imeti v hiš i 
svoje dovolj reprezentančne pisarniške pro
store, poživilo pa bi se med obr tniš tvom spet 
kulturnoprosvetno delo, k i bi utegnilo dovesti 
do tega, da bi si tudi novomeški obrtniki 
ustanovili svoje kulturno umetniško dru
štvo. 

Donet je sindikalni dom zaseden po treh 
strankah, v njem je nameščena menza, ljud
ska tehnika in pisarna OSS, to je vse. 
Obrtbiitvo pa se prav zaradi tega, ker nima 
svojega osrednjega foruma — doma, ne more 
razvijati tako. kot bi se sicer moglo. Zidat i 
nov dom v današnj ih časih je težko. To so 
poizkusili že sindikati , pa je vse delo ob
stalo, in stoji danes velikanska, komaj do 
kleti zgrajena stavba, brez vsakega haska. 
Zato bi bilo najbolje dati Rokodelski dom 
v trajno last obr tn iš tvu , k i bi edino moglo 
dom pravilno uporabiti. Za zgled lahko na
vedemo Ljubljano Tudi tam je obr tn i š tvo 
prevzelo bivši Rokodelski dom. Ka j pomeni 
la dom za ljubljanske obrtnike, samo v 
Novem mestu lahko videli ob pr i l ik i kon
certa ljubljanskih pevcev v Novem mestu. 
Zakaj bi torej tudi novomeško obr tniš tvo nn 
moglo uveljaviti svojih pravic in dohiti 
Rokodelski dom v las tniš tvo oziroma v 
upravljanje! Obrtniki , stvar ie premisleka 
vredna 1 — r— 

(Članek objavljamo na željo novomeških 
obrtnikov ln pr ičakujemo odgovora s strani 
sinikatov v Novem mpstu.) 

Jesen je dahnila nad Žlebino. Z raz
košno paleto je poslikala plašč zelenih 
host in vinogradov. Jesensko deževje je 
za hip prenehalo, kot bi hotelo ustreči 
nestrpnim vinogradnikom in jim dati to
liko časa, da spravijo svoj pridelek. 
Vode derć v doline, hrupno pojč svojo 
pesem, k i jo zdaj pa zdaj prereže vesel 
vrisk iz mladega grla. Gorice so oživele. 
Zidanice so odprte na steza}, kakor bi 
čakale veselega svata Vinogradniki na
bijajo obroče na sodih, da odmeva iz go
rice do hoste v sosednjem hribu in 
nazaj. 

Tudi Zlebina Je oživela. Polni vino
gradi trgačev se glasno pogovarjajo, pijd 
in pojč — v Žlebini je vsako jesen 
vriska in petja dovolj. 

Včeraj je trgala Briška, trgali so 
Andrčevi in danes trgajo Grbčevi, Puč-
kovi in kaj vem kdo še. Mladi Grbec . 
skače okoli oglov kot objedeno živinče, 
pregleduje zdaj posodo, zdaj hiti spet v 
vinograd in nazaj. J)va brentača mu no
sita v zidanico polni brenti, nadremšani, 
da se zliva za vrat. Grbec jima toči sli-
vovke in Boris. Grbčev brat, vrti malin, 
da vse teče od njega. Babe pa vpijejo 
in vrešče, da odmeva do Sevnice, Rač
jega sela in še dalje, tja v Trebanjsko 
in Mirensko dolino. 

Ob osmih so začeli. Zdaričkova mali 
so b i l i prvi v vinogradu. Kmalu 60 prišli 
trije Anžičkovi, nato Rorčeva mati, T i -
čerjevi in nazadnje Se LaŠčenova. Br i 
ška tudi n i bila med zadnjimi, čeprav 

rj.v,.««- i . v n j i . 

L A D O S M R E K A R : Trgatev v Ž l e b i n i 
3? 

dela, na kmetih vse rodbinske vezi po
puste. 

Žensk je bilo dovolj in kjer so le te, 
se brž razprede pogovor. To pot je za
čela Briška. Najprej je vprašala, koliko 
je ura. Grbec se Je hotel ponorčevati, 
pa ji je brž rekel poldesetih. Zdaj je bil 
pri Briški ogenj v strehi. 

»Kaaaj?« — se je začudila — >PoI 
desetih in naš smrkavce šele zdajle v 
šolo menca? In ta duša je imela zidan 
čas i t i pred eno uro od doma?! Ti ze
lenika -ti, ne boš šel hitro, kaj se pa 
vlečeš kot megla, da boš šolo zamudil. 
Ne boš tekel, ka.i pa gledaš nazaj. Le 
poraUnj zvečer, boš videl, kako bo pa
dalo. Heee, počakaj, si vzel ,škrnicel' za 
jajca?« 

»Ne, sem pozabil!« 
»Tako je! Kaj si pa vendar delal do

ma? Ne boš tekel, pa po Karo karto 
pojdi na odbor.« Skočila je do ograje in 
razjarjena začela lomiti late in žugati 
za njim. Fant jo je ubral, kar so ga 
nesle noge. Tedaj pa se Grbec zasmeje 
in z njim vsi trgači. Zapeli so: 

» . . . Stara baba pa remeljne lom". . .< 
»Briška, um še devet ni in fant ima 

šele ob desetih sodo, kam se mu pa 
mudi!« In spet so aapeli starodavno pe-

ški Tonček na Mirno, da ne bi zamudil 
šole. 

Oblaki so se začeli pomikati proti 
vzhodu in nato proti severu, tako da je 
sonce posijalo v strmino 

»Hej, Briška, še nevihto si razgnala 
s svojim vpitjem!« — i i je rekla Zda
ričkova. 

»To pa že ni res; na babjo ,štimo' se 
pa ne ozirajo oblaki, če bi se, bi bila v 
Žlebini vse leto suša. Sinoči so se tako 
kregali, da so cunje letale.« 

»Ježeš, Marija, kaj takega pa še ne!« 
— je rekla Rjavčeva mati, ki je prav
kar prišla po meji. V isti sapi je nada
ljevala: 

»Ti hudiči nočejo elektrike napeljati 
Malinki, češ da je dala premalo denarja. 
Eh, kar naj jo imajo, pa naj po Treb
njem pometajo z njo!« 

»Plačati je pa le treba. Mina, pla
čati!« — j i je ugovarjal brentač Božo. 

»Kje naj pa solde dobijo, saj vidiš, 
kako je težko za vsak dinar.« 

»I, malo bi pa že lahko počakali, da 
bj kje preslepila tista dva jurja in Ma-
linka po vrhu vsega še slaba babnira 
ni!« — je rekla Anžičkova. 

»Kaj? Slaba? kdo pa pravi, da je 
slaba? Ko so mi Talijani v Sajenicah 
požgali, se me je ona prva spomnile! In 
• H i i \a r« ,"> m r t r n l r , p o ^ n o t ; f i r i i B V n r>r'»H 

hišo. vse za.-adi tistih dveh špag. k i jim 
elektrika pravite. <""e bi iaz bila name
sto e'.eklričarjev, bi kar počakala, saj se 
ne bo strgala in zbezljala \z žlebine. 
Kaj voda gori. da je taka vjnta?1 Pa ti 
pravijo: ,takoj, iz rok v roke, čez četrt 
u re . . . ' Kaj se pa to pravi? Kdaj pa 
smo pokojnino dobili petindvajsetega v 
mesecu? Počakajo naj!« 

Tako je Mina zagovarjala in zagovo
rila Malinko, kajtj vsj so bili mnenja, 
da ni prav, če električar po bajti stene 
razbrska in pusti delo rekoč: 

»Cez četrt ure bomo pa naprej de
lali , če prinesete tista dva jurja.« 

»Potlej so se zato tako kregali?< — 
je vprašal brenta? Ivan. 

»I, lej ga hudiča, babnica je vendar 
bel kruh spekla in kuro zaklala!« — se 
je zadrla Mina, očividno užaljena, da 
spričo tako imenitne razlage še vedno 
sprašuje. 

»A lako, nisem vedel, jaz bi na nje
nem mestu kuro in vso peko kruha sam 
pojedel, drogove pa z voli populil!« — 
je reke! Božo. 

»Tako Irapasta pa spet ni Malinka, 
da bi po svoji glavi mlatila! Obračaj se 
kakor te je volja, zadnjico boš imel 
vedno odzad!« 

Vsi so se zasmejali besedam Rjav-
čeve Mine, prvovrstne Žlebinske družab-
nice. Pogovor je tekel naprej. 

»Prosenikovim njivam se pa pozna, 
da se doma ženijo!* — je rekla Lašče-
nova, — »Druga leta so bile tako obde
lane, kot nikjer drugje. Peter in ona sta 
vedno nosila gnojnico na repo in vsako 
konjsko figo sta prestregla po poteh.« 

»Kaj pa pri vas mati, kdaj se bo pa 
pri vas kaj poznalo?« — jo je podražil 
brentač Ivan. 

Vsi so se zasmejali Briška je videla 
njeno zadrego, zato je ona prevzela be
sedo. 

»Res je, njihove njive so kar žalostne 
letos, ne vem kako to;?< 

>Jaz pa vem, je rekel Božo — ona je 
imela zlomljeno roko, pa ni mogla. Vse 
strniščno korenje je reva z eno samo 
roko podmulila.« 

»Poglej, poglej zeleniko pijano, kako 
jo zagovarja. Kaj le ni Micka prav nič 
izučila, ko ti je iz gnezda ušla?« — je 
zahrumela Mina. 

Babnice so planile v smeh, Božo pa 
jim je zaripel od jeze odgovoril: 

»Kaj bi me izučilo revšče! Nič. še 
elektriko ji bom priključil za poroko, 
čeprav jim ni zanjo.« 

»Le poskusi, te bomo obrcale, da 
veš!« - so zavpile vsevprek. 

»Kaj? Mene bo kdo brcal in še kikle 
povrhu? Jaz sem jih že več premlati! 
kot ste jih vi videli!* — je rekel raz-
ifj-rio-n? Rr,*n m T , A * : n i *-vr< 't""" t>nn 
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12 nASlH KfcAJfiV 
ZA UDAREC S »ŠTEFANOM« 1500 DIN 

NAGRADE 
»Oh, zakaj, je gostilna v vasi,« godrnjajo 

večkrat naše gospodinje. One že vedo zakaj. 
Zima prihaja v deželo S strahom Jo priča-
kujemo vsi, katerih kurivo se stoji na Čvr
stih nogah v Gorjancih. 

Prav kurivo je menda bilo vzrok nepri
mernih hesed, ki Jih Je sladko glnjr.nl sta
rejši možakar zabrusil mlajšemu v obraz v 
Zagarjevl gostilni. Pravijo, da če rasteš 
f revtsoko v oblake, te rad zadene blisk. 

ii pa nI bilo ne bliska ne groma, pač pa 
Je od nekod prlfrčal »Štefan« ln ae posebno 
nežno pobožal Izzivalno prlvihan nos strica 
Janeza. 

Uganite, kaj se Je zgodilo natot Niči 
Pač, nekaj Je še bilo potem. Na Dolnji Težki 
vodi so uganili, da Drago zalepi s petnaj
stimi stotakl razbiti nos brez sitnih potov 
v Novo mesto. Pra 'jo, da si Je ranjenec za 
ta obl ž ogrel srce in želodec s pristno 
Malenškovo kapljico, junak večera pa Je a 
tem dohil možnost, da se v svojem športu 
Se bolj Izpopolni. 

Z DOLENJSKIH TOPLIC i 
Trgatev v okoliških vinogradih Je kon

čana navzlic slabemu ln neugodnemu vre
menu, ki je oviralo delo. Vinski pridelek 
Je količinsko sicer precej dober ln bogat, 
saj bo marsikateremu vinogradniku primanj
kovalo posode, slabši pa Je po kakovosti, ker 
Je bilo skozi vse leto premalo toplote ln 
preveč dežja. Žlahtno grozdje Je precej gnilo, 
samorodnice pa so se zelo uslpale, kar Je 
zelo zaviralo delo. ker so trgačl morali po

birati jagode po tleh Vendar vse to dobro-
voljneg« vinogradnika ne ovira, da ne bi 
kazal veselega ln zadovoljnega obraza. 

Slabo vreme ovira Pa jesenska dela 
Mnogo krompirja je še v zemlji, ajda še ni 
vsa požeta, p« poljih je še mnogo koruze, 
pa tudi jesenska setev še nI zaključena. Tudi 
s kurivom so ljudje premalo preskrbljeni, 
mraz pa je že kar občuten. Zato si vsi žele 
vsaj še nekaj lepih, toplejših ln sončnih dni. 

DIVJAŠKI KOLESAR V SMIHELU 
V četrtek, 11. oktobra, popoldne je šla 

učenka IV razreda osnovne šole v Smlhelu 
iz šole domov. Blizu šole pa jo je podrl na 
tla In zavozll čez njo 17-letnl Vesel J Iz 
Vel. Skrjanč. Ponesrečenka je ohležala na 
cesti, od koder jo je učiteljica odnesla v šolo 
ln poklicala rešilni avto. Na klrurglčncm od
delku v novi mcski bolnišnici so ugotovili, 
da ima učenka Kanci zlomljeno levo nogo 
nad kolenom. 

Brezvestni kolesar Jo Po svojem dejanju 
urno odpeljal mimo šole ln se je ponesre-
čenki škodoželjno smejal. Vozil Je T. V S O 
naglico In brez zvonca, pred seboj pa je 
peljal na kolesu še svojega desetletnega bra
ta. Učenka Fančl je hodila pravilno po desni 
strani ceste, Vesel pa Je križari! s kolesom 
po cesti in nalašč zavozll v njo, kar so po-
vedall souccncl-očivldcl Zc pri pošti v Sml
helu Je zavozll v gručo šolarjev In se mu je 
učenka Podbevškova komaj umaknila Vesel 
sploh zelo rad straši šolsko mladino s tem, 
da zavozl s kolesom proti njej Med vožnjo 
pa rad Izvaja turll razne umetnlje: žvižga, 
se češče vozi brez drže Itd. ln Je pravi strah 
za otroke. 

Tovarišu Francu Gutmanu v spomin 
V petek 12. oktobra so pokopali v 

Dolenjskih Toplicah tovar iša Franca 
Gutmana, mat ičar ja K L O in načelnika 
gasilskega druš tva , starega partizana in 
aktivista O F . Tovar iš Gutman je b i l 
zaradi svoje znane nesebične delavno
sti v korist naše skupnosti pril jubljen 
pr i ljudeh v bližnji in daljni okolici. 
2e v mladih letih se je vključil v na
predna druš tva , b i l je dober pevec in 
član igralske družine, k i je b i l s svojim 
humorjem dobrodošel v vsaki družbi. 
Dolga leta je aktivno pomagal topl i-
škemu gasilstvu. 

V času italijanske okupacije se je 
že leta 1941 udeleževal š tevilnih akcij, 
k i so bile naperjene proti okupatorju. 
Leta 1942 so ga Italijani z drugimi To-
pličani vred zaprli in odgnali na Rab, 
kjer je preživel vse strahote i tal i jan
skega mučenja . Z Raba so ga odpeljali 
v Padovo, kjer je dočakal kapitulacijo 
fašizma in takoj odšel v partizane na 
Primorsko, kjer se je udeležil mnogih 

bojev. Zaradi poškodovane noge je b i l 
kasneje poslan v partizanske delavnice 
na Kočevsko, kjer je ostal do osvobo
ditve. — 2e leta 1944 je Partija spre
jela v svoje vrste tudi pokojnega F r a n 
ceta, k i je z delom in požrtvovalnost jo 
dokazal, da l jubi svobodo in pravico 
čez vse na svetu. Pred leti se ga je lo
tila nevarna bolezen, katere kal i je do
b i l še v času italijanske internacije. Po 
večmesečnem hudem trpljenju je v pre
teklem tednu umrl in zapustil ženo in 
triletnega sinčka. 

Ve l ika udeležba p r i pogrebu, kamor 
so prihitel i prijatelji in znanci od blizu 
in daleč, je potrdila njegovo pr i l jub
ljenost. V imenu Dol . Toplic se je po
slovil od pokojnika tov. Jože Pelko, k i 
je podčr ta l nesebično delo Franceta 
Gutmana za boljšo bodočnost našega 
ljudstva. 

Naj mu bo lahko slovenska zemlja, 
za katero se je boril . 

S takimi suroveži pred ljudsko sodišče 
Obsojanja vredna surovost šoferja novomeškega »OKAP« 

V soboto 13. oktobra okoli 16.25 je 
stal pred hotelom Kandi ja tovorni av
tomobil okrajnega avtopodjetja Novo 
mesto z evidenčno številko št. 2907. Po 

, cesti sta prišla v mesto dva šolarja. 
Eden izmed njiju je s šibo podrezal 
pod zadnja kolesa kamiona. Nenadoma 
je pritekel od nekod šofer, pograbil z 
eno roko fantka, z drugo pa kos po
lena ter začel z njim udrihati po otro
k u ; tolkel ga je po glavi, rokah in po 
hrbtu, potem pa ga je sunil s težkim 
čevljem tako, da se je otrok zakotalil 
dobre t r i metre po cesti. 

Ne bomo trdi l i , da otroci ne morejo 
narediti škode pr i avtomobilu, toda sa
mo s šibo prav gotovo ne. Vsekakor pa 
nihče nima pravice otroka pretepati na 
tako surov, nečloveški način, pa četudi 
b i naredil komurkol i kakšno škodo 
K d o bi nosil posledice, če b i surovež-
šofer poškodoval otroka za vse življe
nje? Res je, da je tolkel otroka z jelo
v im polenom, to je z lato, dolgo k a k š 
nih 35 cm, široko pa 8 krat 5 cm, ven
dar pa je to dovolj, da bi otroka lahko 
trajno onesrečil . Na pripombo ljudi, k i 
so prizor gledali, češ, da ni lepo otroka 

J26u> 
KINO NOVO MESTO PREDVAJA: 

Od 19. do 22 oktobra: Ameriški film »Morja 
š i roka c e s t a . . . « Predfi lm: Filmske no
vosti 6t 8.V 

Od 23. do 24. oktobra: Itali janski fi lm »Ri-
goletto«. Predfilm: Mesečnik J A š t . 21. 
Od 25. do 29 oktobra- Ameriški fi lm »Še
herezada«. Predfi lm: Obzornik 49-11. 

pretepati in da za to sploh ni bilo do
volj povoda, je šofer jeznorito izjavil , 
da b i »ga tudi ubil , pa če je to komu 
prav a l i ne«. 

Upamo, da bo javno tožilstvo pok l i 
calo divjaškega šoferja na zagovor. V 
imenu ljudske pravičnost i pa mislimo, 
da je treba taka in podobna samovoljna 
obračunavan ja prav tako občutno k a 
znovati kot vse ostale pretepe. Toliko 
bolj vpije po prav ičnem kaznovanju 
gornji primer, ko se je odrasel možak-
surovina znesel s polenom nad deset
letnim otrokom! 

Organi Ljudske milice, ki so se za stvar 
resno zavzeli In so krivca že zaprli, naj 
upoštevajo vse to ln naj jra strogo kaznujejo 
v opozorilo vsem ostalim kolesarjem, ki dir
kajo brez zvonca skozi vas 

IZ PREGRADA OB KOLPI 
Dober streljaj južno od Pregrada ae ce

pita dve državni cesti — brez kažipota! Leva 
cesta pelje od Starega trga preko Vinice ln 
Črnomlja, desna pa v Dol In se nato obrne 
južno po obrežju Kolpe čez vasi Prelesje 
In Kot ter se konča pri tako Imenovanem 
Blalevskem Ladlšču. Vas BlažcvcI je na 
hrvaški strani Kolpe. Pred več leti so Imeli 
Blaževčant na Kolpi svoj brod, na katerem 
«o prevažali preko Kolpe tudi težke vozove 
Sedal pa tegn nimajo že več let Blaževčanl 
pravijo, da ga sami niso zmožni napraviti. 
Brod na Ladlšču je bil velikega gospodar
skega pomena zlasti med sosedno hrvatsko 
In Poljansko dolino Važen Je bil tudi zato, 
ker Je hila z njim najkrajša pot na Vrbov
sko ln v Gorski Kotor. 

Dokler je bil na Kolpi brod, je bil pro
met zelo živahen, saj so na njem prevažali 
vozove in živino. Sedaj je vse to minilo; 
zato bi bilo nujno potrebno, da se spet 
zgradi nov hrod, ker se bo s tem začel spet 
živahen promet na obeh straneh reke Kolpe. 

S. J . 
NOVO MESTO 

V nove lastne prostore se bo v kratkem 
preselilo podjetje »Cegrad« v Novem mestu. 
Stavbo na Ljubljanski cesti, kjer Ima me
hanično delavnico, so razširili in dozidali, 
tako da so dobili devet pisarniških prostorov. 
Nameravajo dozidati še prostor za rdeči ko
tiček Novo dozidani prostori bodo popolno
ma zadostovali za potrebe podjetja. Njiho
vemu zgledu bi morala slediti ša druga pod
jetja, pa bi se stanovanjska kriza kmalu 
ublažila. R. 

Lovci na Sinjem vrhu so ustrelili volkuljo 
Pred kra tkim so se pr ik la t i l i v okolico Sinjega vrha volkovi in v enem 

dnevu poklal i v Damlju in na Sinjem vrhu 5 ovac. Precej škode so naredili 
tudi med domačimi psi in divjačino v gozdovih. Lovc i s Sinjega vrha, k i so 
priredil i pogon na volkove, so imeli nekaj uspeha. Ivan Snelar je ustrelil 
40 kg težko volkuljo, drugega volka pa je obstrelil, da je močno k rvaveč 
zbežal v gozd. 

N a s l i k i (od leve proti desni): lovec Ivan Snelar, Ivan Medved, tovariš , 
kateremu je volk odnesel ovco in je sodeloval v lovu kot gonjač, ter lovec 
Peter Banič, vsi s Sinjega vrha v Be l i kraj ini . 

Po tednu Rdečega križa 
V N o v e m m e s t u sta priredila 

okrajni i n mestni odbor R K za zakl ju
ček tedna svečano akademijo v Domu 
ljudske prosvete. O cil j ih i n pomenu 
organizacij R K je govorila tov. Milena 
Bučarjeva, s pestrim sporedom pa so 
sodelovali: mladinski orkester z g im
nazije pod vodstvom dirigenta D. Spro-
ca, orkester S K U D »Dušan Jereb« pod 
taktirko J . Mikoliča, pevski zbor novo
meških učiteljišnic pod vodstvom pevo-
vodje T. Mark l j a ter učenci osnovne 
šole ln gimnazije z l jubkimi nastopi 
ter plesi. 

Športne vesti 
NOGOMET 

»Rudar« (Črnomelj) : »Triglav« (Kočevje) 
3:2 (2:2) 

Mir.ulo nedeljo je gostovalo nogometno 
druš tvo »Rudar« iz Črnomlja v Kočevju s 
prijateljsko povratno tokmo pri tamkajšnjem 
»Triglavu«. Po prvem polčasu sta bi l i obe 
moštvi precej enaki, o čemer govori tudi 
neodločen rezultat, v drugem polčasu pa 
so pokazali premoč gostje, k i pa vendar niso 
znali izkorist i t i Igre v večjo korist. Igra v 
Kočevju ni bi la tako živahna kot minulo 
nedeljo v Črnomlju GledaJcov je bilo zelo 
malo 

ODRO.IKA V N O V E M MESTU 
V nerazgibani, precej mlačni igri sta se 

v nedeljo pomerili na Loki moštvi zvozue 
odbojkarske lipe: 8D Železničar iz Ljubl ja
ne ln SD K r k a iz Novega mosta. Zmagali 
so gostje z rezultatom 3:1 (15:3. 15:fi. 12:15 
in 16:14). SodiJ jo Podbevšek Iz Ljubljane, 
glodalcev blizu 100. 

SPORT V GRADACU 
V nedeljo so se gradaški pionir j i k i 

Imajo moštvo »Svoboda«, pomerili v prija
teljski nogometni tekmi s pionir j i »Rudar
ja* iz Črnomlja. Zasluženo so zmagali gra
daški pionir j i z rezultatom 3:2. P- F. 

NARAVNO GIDANIE PHEDiVAlSTVA 
V O K R A J U KOČEVJE 

V mesecu septembru 1951 se je rodilo 
v kočevskem okraiu 32 otrok, od teh 15 deč
kov in 17 deklic Umrlo je 11 oseb, porok 
pa je bilo 23. 

P o r o č i l i so se : 
Šofer Boje Jože iz Vas Faro in delavka 

Krullč Slava iz Kočevja; gozdni delavec 
Corel Franc iz Kočevske reke in poljedelka 
Klepac Ivanka iz Kočevja; jjozdni delavec 
Dellft Jovo iz Kočevja in kuharica Golnlč 
Ana iz Kočevja, poljedeleo Gojzer Franc iz 
Kočevja in poljedelka Kruc Jožefa iz Ko-
pr ivnika; mehanik Hofnian Edvard \v. Ko
čevja in frizerska pomočnica Rtchen Vilma 
iz Kočevja; tesarski delavec Elozjan Jožef 
iz Ribnice in delavka Rus Rozallja iz Rib
nice; mizar Jančič Jože iz Celja in pletilja 
Mavrovlč Marija iz Kočevja; mesar Janež 
Franc iz Globeli in šivi l ja Panto Marija iz 
Kočevja; delavec Korošec Stanko iz Kočev
ja in t ovarn i ška delavka Strojncr rojena 
Lovšin Alojzija iz Kočevja: tovarniški dela
vec Kordlš Ivan Iz Konca vasi In poljedel
ska delavka Plntarlč Veronika Iz Konca 
vasi; voznik Likar Štefan iz Kočevja in po-

splezal, saj Imam plezalke, pa me br
cajte, če me morete!< 

>Sakrament, bomo pa kamenje vate 
metali in drog podžagali. Se z burklami 
te bomo dol zbežali J Zdaj bi se vsak 
plazil po drogovih, pozimi pa ni nihče 
videl, kako smo žlebinske babe jame 
kopale zanje. Devet vdov je bilo ~- kje 
ste bil i pa takrat, hločmani, kaj?< Tako 
so vreščale vsevprek. Božo jim je ko
maj dopovedal, da so dedci pa vozili iz 
hoet. Nobena ni hotela slišati tega. Lo 
ščenova se je zadrta: 

>Kaj pa zijaš, kaj ni morda tako, 
brento nesi, Če ne, bomo j>a še tisto sa
me začele. Me smo pridne in država 
nam ni zaslonj elektrike nnklonilaU 

Dan se je hitro prebesil če Z poldne, 
tako da so se trgači sami čudili, kako 
more čas tako hitro naprej Ob treh so 
bil i na vrhu strmine, ob štirih p a 9 o 
bile že vse brajde obrane. Grboc jr- bil 
vesel dobre letine, čeprav je trepetal 
pred izidom, kajti videlo se je, da se v 
vinogradu na moč kazi. 

Iz tiirenskih lin sosedne vasi se je 
Oglflfiifo zvonjenje: Bila |e robota, Babe 
so nekaj časa poslušale zvonove, ki so 
peli: 

>... Mina hit*. Mina hit'. Mina hit', 
mama sej bom, mama sel bom . . .< 

Poznalo se jim je, da \\m je Grbčeva 
žganjica udarila v glavo. Brenta? Bozo 
pa je kljub žgan i in opozarjal bobe na 
melodijo in vsebino /.vonjenja. Trgači so 
•e smejali, saj so poznali mežnarico 

Mino in njeno priletno mamo, s katero 
sla skupaj zvonili. Zdaj sta za hip pre
nehali in začeli novo pesem. Poslušalci, 
ki so ju poslušali soboto za soboto, so jo 
lakoj spoznali. Bila je tista: 

>• •. Mina dej, Mina dej, Mina dej, 
je že dabr' mama, je že dabr' mama...« 

Zvonovi so peli, njih srebrni glas se 
je razlival daleč po okolici in odmeval 
visoko pod nebo. Trgači so ukajoč odšli 
v zidanico, kjer jih je čakala zajetna 
orohova potica in izvrstno vino iz La-
ščenove zidanice, kjer imajo vedno naj
boljšega. 

Grbec, ki je Že prej nosil trgačem 
pijače, je bil vesel take korajže in pe
strega pogovora. Brentač Ivan je bil 
okajen, da je sprva le godrnjal, tako da 
ga ni nihče razumel. Cez Čas je vstal in 
odjadral k Laščenovi mami na kolena. 
Začela sta se objemati in poljubljati kot 
stara prijatelja. Trgači so se na vse grlo 
smejali. I, k«J P a J e t o takega, ljudje 
božji, če se poljubljata dvaindvajsetletni 
fant in petinšestdesetletna babnica! La-
ščenova mama ni kar tako. kjer je ona, 
je vedno smeh, veselje in živahen po
govori 

Taka je bila letošnja trgatev v Žle
bini. Elektrika, za katero so žlebinske 
vdove sredi najostrejše zime same ko
pale jame, je" bila glavni predmet raz
govora v vseh žlebinskih vinogradih ter 
zidanicah in Rjavčeva Mina je na vsa 
usta trdila, da se tudi kurnice pogovar
jajo o njej. 

ljedelka Poper Justina iz Novega mesta; 
kmetijski tehnik Lešnik Zvonko ix Cvi&lar-
jov in nameščenka Marš Marija iz Oneka; 
poljedelec Motjošec Ivan iz Mahovnika in 
poljedelka Gabar Marija iz Mahovnika. 

Pek Novakovlč MIlan iz Ribnice in ku
harica Lunra Ljudmila iz Ribnice; poljede
lec Pelcar Ladislav iz Mahovnika in polje
delka Donko Elizabeta Iz Mahovnika; usluž
benec Poje Jakob iz Novega K o l a in polje; 
delka Gerčman Olga iz Kopr ivn ika ; gozdni 
delavec Resman Vjekoslav iz Novih Laz i u 
poljedelka Poje Ana iz Novih Laz; gozdna 
delavec Rus Anton iz Travnika in polje
delka Lavrlč Ivana iz Travn ika ; delavec 
Saliarncr Stanislav iz Mengša in delavka 
Cainpa Marija iz Sodražioe; delavec TImpe 
Karel Iz Koblerjev in nameščenka ZemljIČ 
Marija iz Koblerjev; rudar Turk Feliks iz 
Kočevja in kuharska pomočnica Smodila 
Ivanka iz Kočevja: šofer Vršnlk Ivan iz K o 
čevja in kmetica Majetlč Marija iz Vas -
Fare; poljedelec Zallk Jožef iz Rajhonova 
in poljedelka Horvat Marija iz Rajhonova. 
— Čestitamo! 

U m r l i s o : 
Gospodinja Bencina roj Lavrlč Jera iz 

Črnega potoka, stara 82 let; otrok Cerne 
Stanislava iz Suhega potoka, star 5 mesecev; 
kmet Drobnlč Janez iz Gorice vasi, star 64 
let; otrok Gor Jožef iz Stare cerkve, star 
6 mesecev; p revž i tkar Klun Anton iz Rakit-
nice, star 88 lot; otrok Pahulje Ludvik iz 
Rakitnice. star 2 meseea; gospodinja Pucelj 
roj. Beram Terezija iz Ribnice, stara 70 let; 
Kmetic* Sereej roj. Žagar Marija iz Bez-
gajev. stara 76 let; delavec Seruga Franc iz 
Kopr ivnikn, star 28 let; gospodinja Turk 
Iva Iz Osilnice, stara 74 let. in delavec 
Zunk Jože iz K o p r h nika. star 52 let. 

V O K R A J U ČRNOMELJ 
V č rnomal jskem okraju je bilo 

tomhru 36 rojstev, od teh 23 dečkov 
deklic. 

U m r l o j e s e d e m l j u d i : 
Cestnik roj. Spellč Katarina, kmetica iz 

Vinice, stara 72 let; Jerman roj. Kmetic 
Marija, gospodinja iz Črnomlja, stara 30 
let; Mllek Jožef, sin posestnika iz Adlešič, 
star 16 let; Starec Anton, uslužbenec iz Ro
sa I ni c. star 40 let; K as tel ec Banja, otrok iz 
Starega trga, star eno leto Kamblč Stanl-
Blav, otrok iz Crcšnjovca, star 6 mesecev; 
Butala roj. Tkalčlč Katarina, posestnica iz 
Doblič, stara 67 let. 

P o r o č i l o ee je š e s t p a r o v : 
Kastellc Jakob, upokojenec, V i n j i V r h . 

in Geršlč. roj. Ivanšek Ana, posestnica. Stran
ska vas; Krizi Mirko, čevljar , Črnomelj , in 
Cerne Ana, delavka. Črnomelj ; Ban Anton, 
oficir J A , Drašiči , in Dravec Marija, gospo
dinja, Ljubljana; Nemanlč Martin, železni
čar. Rosalnice. In Ivanetlč Štefanija, polje
delka, Rosalnice; Majerle Janez, poljedelski 
delavec, Prcdgrad. in Majerle Darinka, po 
Ijedelska delavka, Predgrad; Potokar Jožef, 
tesar, Kočevje, in Malnarlč Danica, usluž
benka. Semič. — Čestitamo! 

Ureja uredniški odbor — Odgovorni urednik 
Tone Oošnik — Naslov u redn i š tva In uprave: 
Novo mesto. Ljubljanska cesta 25 telefon 
št. 127 — Poštni predal 33 — TekočI račun 
pri Komunalni banki v Novem mestu stov 
616-1-90322-1 - Četrt letna naročnina 75 din 
polletna 150 din, celoletna 300 din — Nnroč 
nina se plačuje vnaprej — Tiska tiskarna 

Ljudske pravice v LJubljani 

sep-
a 13 

V D o l . T o p l i c a h so si odrasli in 
šolska mladina ogledali zdravstvene 
filme potujoče ekipe okrajnega odbora 
R K o tuberkulozi, o delu sanatorijev 
za tuberkulozne bolnike in zdravljenju 
v Topolščici in Golniku ter o poteku 
bolezni novotvorb-raka. Popoldne so si 
f i lm ogledali tudi šola j i iz Vavte vasi, 
Soteske, Poljan in Gor. Sušic. — Filme 
lezni, k i se pojavljajo pri šoloobveznih 
so predvajali tudi v mnogih ostalih 
krajih. 

V S t o p i č a h so Podgorci doka
zali, da se zavedajo pomena človeko
ljubne organizacije R K . Z udeležbo na 
proslavi R K so dokazali, da so željni 
pametnih navodil in pouka, ne pa samo 
paketov, k i so tako razburi l i njihovo 
faro. Cez 100 j ih je prišlo v šolo, kjer 
je govorila priljubljena tov. Milena 
Bučar , referent za zaščito mater in 
otrok. Potem, ko je razložila zgodovino 
Rdečega kr iža in njegovo delavnost v 
miru in vojni, je razložila navzočim 
materam primere na jnavadne jš ih bo-

» Morja široka cesta 
F i l m , k i bo na7dufii.l mlado in staro, hodo 

predvajali v Novem mestu od 19. do 22. ok
tobra. Občudovanja vredne naravne foto
grafije z lova na kite, borbe človeka s to 
ogromno živaljo, napetost In posrečena re
žija f i lma »Morja š i rokn cesta , - .«, vse to 
daje fiJmu trajno vrednost. Leta 18H7. se je 
vrn i l stari kapitan Berl ing, znan kot iz
vrsten pomorščak, v pr is tanišče New Bed-
ford. Vs i pr ičakujejo , da ho šel v pokoj, 
stari pa si želi še enkrat na kite Obvelja 
njegova želja, s seboj pn vzame vnuka .leda 
in mladega pomorskega oficirja. Med Danom 
in malim Jedom se razvije trdno prijatelj
stvo, Jed je dober učenec. Trda šola na 
morju mu koris t i . Nekega dneva se pojavijo 
k i t i , mornarji j ih gredo lovit, čoln z malim 
Jedom se izgubi v megli, Dane, prvi oficir 
pa pozabi na vsa pravi la In gre reševat po
grešane. Stari kapitan, k i leži bolan v ka-
jut i , se ob novi nesreči prikaže na krov 
Ladja je zadela ob ledeno goro. Nekaj dni 
za tem je zapisal ladijski kronist v dnevnik: 
»Danes je umrl kapitan .Tov Berl in. Rodil 
se je ln umrl na tej ladji«. 

Starega kapitana igra znani ameriški 
igralec Lionel Bnrrvmore, k i jo v tem filmu 
ustvaril mojstrsko podobo. Prvega oficirja 
Igra Richard Widmark,, mladega vnuka 
Jeda pa Dean Stockwell. 

Odvetnik DR. OROS DAVORIN 
v Novem mestu — je preselil 
svojo pisarno na Ljubljansko ce 
sto št. 20 — v bivšo notarsko 

pisarno (poleg gostilne Per), 

otrocih. Matere so v ž ivahnem razprav
ljanju, k i je sledilo govoru, dokazale, 
da se hvaležne za taka predavanja. Na 
sestanku je bila tudi tov. Prijatljeva, 
k i je tudi dobro poznana v tamkajšn j ih 
krajih. — Zal n i bilo na sestanku za
stopnikov ljudske oblasti, k i b i že samo 
s svojo navzočnostjo na prireditvi in 
na roditeljskem posvetu, k i se je p r i 
ključil proslavi R K , lahko veliko ko
ris t i l i . Nekateri s tarši so se na sestan
ku n a m r e č jezil i zaradi obveznega 
osemletnega šolanja. Neka huda mama 
je izjavila, da ne bo poslala otroka v 
šolo, »čeprav gre grnt u lf t . . . « No, k 
sreči takih »gruntar jev« n i veliko v 
Stopičah. — Skoda, da je izostal zdrav
stveni f i lm za otroke, č a k a l o je nad 
20T otrok, častno pa je rešil večer ne
mi f i lm svojo nalogo pred 200 odrasli
mi obiskovalci. 

Delo Rdečega kr iža se je poživiL). 
Pristopajo novi člani. Posebno delavni 
pa so podmladkarji. F. N. 

Uredništvo ln uprava DOLENJ
SKEGA LISTA sta se preselila 
v nove prostore na Ljubljansko 
cesto št. 25 (v hišo dr. OIobev< 
nika). — Naslov za pisemsko in 
ostalo pošto: Novo mesto, poštni 

predal 33. 

I N D U S T R I J A ČEVLJEV M L O Novo me 
sto sprejme takoj večje število dobrih čev
ljarskih pomočnikov. Plača po uredbi. — 
Stanovanje za samce bi se po dogovoru 
lahko dobilo tudi v podjetju. 97 

P O Z I V . Vse najemnike stanovanj loka 
lov v zgradbah, k i so last M L O Novo me 
sto. in najemnike vseh zemljišč M L O (vštev 
ši ustanove in podjetja., ki Imajo v najemu 
zemljo, last MLO) pozivamo, da takoj, naj
kasneje pa do 27. oktobra 1951 poravnajo 
najemnino za mesec oktober in vse zaostan
ke. — Uprava mestnih nepremičnin M L O 
Novo mrsto. 95 

V I N O O R A D na Trški gori. 26 arov, pro
dam. Urobovšok Franjo, Novo mesto. Glav
ni trg 23. 

Z A H V A L A 
Oh prerani smrti nepozabnega moža ln 

brata F R A N C A G U T M A N A izrekamo zahvn-
lo vsem. k i ste nam na kakršen kol i način 
izkazali svoje sočutje, mu darovali cvetje 
in vence, mu zapeli in ga spremili na zadnji 
poti. Posebno zahvalo zastopnikom ()K K l ' S . 
OLO. K L O Dol Toplice, gasilcem iz Toplic 
In Novega mesta topliškim lovcem in vsem 
ostalim. — Anica Gutman, žena; A lb in in 
Nande Gutman, brata in ostalo sorodstvo. 

SMLADINA. VČLANJENA V PODMLADKU 

"RDEČEGA KRIŽA, KREPI ENOTNOST 

MLADINE VSEGA SVETA 

D R Ž H V N O 
TRGOVSKO 
PODJETJE 
Novo mesto EN OROS 

NA DEBELO 

Uprava: Glavni trg 3, tel. 158 
Skladišče: Kapucinski trg 3 

(pri pošti), tel. 128 

nudi trgovski mreži 

državnega in zadružne

ga sektorja vsakovrstno 

blago, ž i v i l a , tekstil, 

galanterijo, železnino, 

papir in ostalo — po 

ugodnih dnevnih cenah. 

Blago dostavljamo po 

možnosti franko lokal 

kupca, sicer pa do na

membne postaje kupca 

P r i p o r o č a se 

Uprava D R Ž A V N E G A TRGOVSKEGA PODJETJA en gros 
N o v o m e s t o 
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V koroški zemlji utriplje slovensko srce 
Po obisku bratov iz Pliberka in Šmihela 

Prisrčen sprejem koroških pevcev v Novem mestu 

»Nmav čez izaro, nmav čez gmajni-
co, čjer je dragi dom z mojo zibelko«. 
Kdo ne pozna te pr i s rčne in ganljive 
koroške pesmi, k i jo pojo naši dragi 
bratje onkraj Karavank. Pesmi, k i tudi 
nas tukaj spremlja že od detinskih let: 
»čjer je dragi dom z n a š o zibelko« 
lahko pojemo vsi, kajti tam na koro
ških tleh je imel naš rod svoj p rv i 
dom v novi domovini, ko se je priselil 
iz daljnjega Zakarpatja. 

»Tam, čjer teče bistra Žila« je prvič 
na novi slovenski zemlji pela mehka in 
sočna beseda naših davnih prednikov. 
In kakor srebrni odmev nam zazveni 
iz davnine staro ime Koroške — K o -
rotan! Od tam je naš rod prestopil K a 
ravanke in Dravo, se razl i l do morja 
in h rvašk ih meja. Tam so pred stoletji 
ustoličevali slovenske vojvode, tam, v 
Korotanu je jutro naše zgodovine, pa 
ne le jutro, tudi velike opoldanske ure. 

»Čjer mi zibel tekla je, tega kraja 
jaz pozabim n e . . . « Tudi mi ga nismo 
pozabili, Korotana, zibelke slovenskega 
naroda. 

Korotan, naša ljubljena, neosvoboje-
na zemlja! Pesem slovenskega rodu, 
pesem Žile in Osoj in Gosposvetskega 
polja, pesem vetrov s Karavank, tega 
okamenelega vzdiha med Savo in Žilo. 
Pesem žlahtnih slovenskih src, koro
ških src, k i so v kleščah tujih gospo
darjev, zatiralcev, skozi stoletja ohra
nila svojo slovensko besedo in zavest, 
svojo in našo pesem. Src, k i so koprne
la in koprnijo po združi tvi s svojo 
materino domovino tokraj Karavank, 
src, k i so se borila in se borijo za ve
l i k i dan, ko bomo vsi pod eno streho, 
ko .bo sproščena slovenska misel in be
seda vladala pod Dobračem in ob V r b -
skem jezeru in v Trstu in v Benečiji. 
Vel ik dan bo to za slovenski narod in 
celik kres bo takrat zagorel na ve l ik i 
slovenski zemlji, kres iz dveh milijonov 
src! 

Toda, če je b i l Korotan odtrgan svo
j i materi Sloveniji pred tridesetimi leti 
s kr iv ičnim in potvorjenim plebiscitom, 
če je b i l pred tremi leti judeževsko 
prodan od naših vzhodnih »prijateljev« 
za 150 milijonov dolarjev, to še ne po
meni, da Koroška ni več naša. Naša je 
njeno zemlja in naše je njeno ljudstvo. 
Res, naše prelepe Karavanke morajo 
igrati vlogo zidu med nami in Koroško, 
naše Karavanke morajo trpeti na sebi 
sramotni tovor 150 milijonov dolarjev, 
toda mi vemo, da je ta pregraja samo 
umetna, vsiljena od mogočnih branjev
cev, in samo časovna. In vemo tudi, da 
ima narod svoje silnice, k i predero še 
taka mejna obzidja — silnice narodne 
zavesti, ljubezni do rodnega jezika, do 
skupne domovine, do vel ik ih narodnih 
in svobodoljubnih idealov, in še do na
še neumrljive pesmi. Silnice svobodnih 
ljudi za svobodni dom! Borba za K o 
rotan traja in bo trajala, na naši in ko
roški strani. Slava vsem, k i so vzdržali 
vihar in strele, prežet i boja za svobodo 
in ljubezni do domovine. 

Naš narod star je težkih tisoč let, 
poje pesnik. In težkih tesoč let je gnal 
svoje korenine v draga slovenska tla, 
zato je danes trdno zakoreninjen tudi 
onkraj kramarskih meja. In ko je v 
naši pretežki , pa veličastni in zmagoviti 
osvobodilni vojni vstal narod v boj za 
svobodo svojih tal, v boj za svobodno 
ljudi ter novi, pravičnejši i n lepši svet, 

OBVESTILO NAROČNIKOM 

Te dni smo razposlali vsem 
naročnikom Dolenjskega lista, ki 
še niso poravnali naročnine za le
to 1951, opominske položnice. — 
Prosimo jih, da dolžne zneske ta
koj poravnajo in si tako zagoto
vijo redno prejemanje tednika, 
hkrati pa se bodo s tem izognili 
nadaljnjim nepotrebnim visokim 
opomin j p valnim stroškom. 

Vsem naročnikom, ki so med
tem prejeli opomine našega prav
nega zastopnika, pa smo Dolenj. 
skl list ustavili. 

Uprava Dolenjskega lista 

je vstalo tudi koroško ljudstvo. Tudi 
Korotan je hotel vreči raz sebe jarem 
in sužnost. In tudi na njegovem čelu je 
zažarel demant krv i , prelite za svobodo 
zemlje in človeka. Tudi tam so padali 
borci in koliko koroških src obiskuje 
grobove svojih sinov in hčera ter 
šepeta : 

»Tam, čjer moj ljubi je pokopan« . . . 
Ljubi , k i je za praporom svobode in 
s poveličano slovensko zastavo šel tudi 
v smrt. Žlahtna, za svobodo prelita k r i 
žari na čelu koroškega ljudstva; ta kr i 
priča in kliče in čaka svoj dan, kajti 
za svobodo prelita k r i ne umrje, kakor 
ne more umreti ljudstvo, k i jo je pre
lilo. Korotan dalje zori v sebi svoj sen 

pa je izročil pevcem Jakčevo Grafiko 
in šopek nageljnov z rožmarinom. V 
imenu gostov se je zahvali l za iskren 
sprejem in darila tajnik Prosvetne zve
ze tovariš Singer, k i je podaril M L O 
knjigo »Koroška v borbi«. Nato je za-
donela v dvorano koroška slovenska 
pesem, čista kakor biser, mehka, sanja
va . i n polna toplote. Pod vodstvom 
Zdravka Hartmana-Folteja je oktet, k i 
je pel po vojni tudi že v Trstu, Gorici , 
na Dunaju in še marsikje, pel iz srca 
in tako ubrano, da s priznanji nismo 
mogli ponehati. Nadvse uspel večer so 
nadaljevali gostje med znanci in p r i 
jatelji v hotelu Metropol, naslednji dan 
pa so si ogledali posestvo na Grmu. 
Dopoldne so zapeli več pesmi v novo
meški razglasni postaji, popoldne pa 
j im je zaigrala mladina grmske šole 
in novomeška vojaška godba. V p r i 
jetnih pogovorih z učitelji, predstavniki 

Prelep Je slovenski svet onkraj Karavank 
germanizator.lt — a Je vendar ostal živ del 

znano Ziljsko dolino 

o svobodi, in svobodna domovina to
kraj Karavank je z njim! 

In česa moremo biti bolj veseli, ka 
kor obiska naših dragih in zvestih ne-
osvobojenih bratov! Prišli so med nas, 
da potrdijo svojo ljubezen in zvestobo 
do skupne slovenske domovine in do 
vzorov nove Jugoslavije. Prišl i so, da 
izpričajo, kako koroški zemlji utriplje 
slovensko srce. S pesmijo so prišli . Saj 
je pesem tisto, kar dolga stoletja tako 
močno vre iz slovenskih src v vseh ra
dostnih in br idkih urah. In pesem K o 
rotana nam je danes dvakrat bolj dra
gocena. Ka j t i pesem ne poveže samo 
skupne misli in hotenja, pesem spoji 
in objame srca. Srce ustvarja družino, 
srce najmočneje brani zvestobo, srce 
premaguje ovire in briše meje. 

• 
Nadvse pr is rčno in s toplo dobro

došlico je pozdravilo Novo mesto pre
teklo soboto 22 mož in fantov iz Slo
venske Koroške, k i so po dolgih letih 
prišli obiskat kmetijsko šolo na Grmu, 
na kateri so pred desetletji dobivali 
nauke za umno gospodarstvo, pa še vse 
kaj več kot le nasvete za kmetijstvo. V 
srce se j im je vtisnila zavest, da so 
v resnici eno z ljudstvom tostran K a 
ravank. Lepe vtise so odnašali s seboj 
na Koroško, ko so zapuščali G r m in 
prijazno Novo mesto. To je povedal 
tudi najstarejš i izmed tovarišev, k i so 
prišli na obisk, sivolasi Lojze Milač iz 
Blata pr i Pl iberku, k i je obiskoval 
grmsko šolo v letih 1906/1907. Drugi, 
mlajši, so b i l i v šoli leta 1936 in 1937, 
pa tudi prej — vsi pa so se vračali 
bogati v svoje kraje. 

V soboto zvečer so se po kratkem 
oddihu na Grmu predstavili dragi 
gostje v nabito polni dvorani Doma 
ljudske prosvete. Oktet moškega pev
skega zbora iz Pl iberka je prišel na 
oder ob navdušenem ploskanju Novo-
meščanov. P r v i je spregovoril podpred
sednik S K U D »Dušan Jereb« Severin 
9ali, k i je v zanosnih besedah pozdra
v i l Korotan in zveste brate od Žile in 
Drave. Za njim je spregovoril o starih 
vezeh Dolenjske s Koroško predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo pri M L O 
Bogo Komelj , k i je v imenu Novega 
mesta podaril Korošcem umetniško s l i 
ko B . Jakca, tajnik S K U D Polde Cigler 

ln klen je rod, ki ga stoletja stiskajo 
slovenske narodne skupnosti. Na sliki vidimo 
z Dobračem v ozadju. 

ljudske oblasti in s starimi znanci j im 
je min i l dan, v ponedeljek zjutraj pa 
so se v rn i l i na svoje domove. 

Za slovensko pesem, za obisk, za 
vse, kar so nam povedali o sebi in 
svojem delu za slovensko Koroško — 
za vse smo j im hvaležni in j im sporo
čamo, da smo z njimi vsi kot en mož, 
zakaj v koroški zemlji utriplje zvesto 
slovensko srce! 

t o v a r i š u pod Gorjanci 
»Dragi tovariš, danes sem se spom

nila, da Ti dolgujem odgovor. Danes je 
moj ve l ik i praznik. Ne začudi se zato, 
če bo moje pismo daljše od Tvojega. 
Pisal si mi o sebi; glej, tudi jaz bi Ti 
rada povedala o tistih dneh, na katere 
se spominjava oba in katerim pravimo 
— preteklost. 

Danes je poteklo deset let, odkar me 
je Partija sprejela v svoje vrste. Z vso 
silo je oživelo danes teh deset let pred 
menoj. Tako mi je, kot da živim zares 
šele od takrat, ko sem spoznala cilje 
naše Partije in Osvobodilne fronte. Spo
min mi sega v leta pred vojno. Deset 
let sem živela v velik&m mestu. Komaj 
šestnajst let mi je bilo, ko sem odšla z 
doma; bila sem pravi otrok. Moj dobri 
oče mi je takrat naročal: glej, da ne 
boš hodila po slabih poteh. Njegovih 
besed tedaj nisem razumela. In vendar 
mi nihče vsa tista dolga, mučna leta 
ni mogel reči, da sem hodila po slabih 
poteh. Spominjaš se pa, da je bila ta
krat čast cenejša kot vsakdanji kruh. 
Pred očmi mi vstajajo dnevi, ko sem v 
ranih urah in pozimi vsa omotična od 
lakote iskala po mestu dela. Burja je 
rezala do kosti in metala v obraz le
dene snežinke. Mesto je bilo mračno in 
megleno, brezdomcev, ki smo i skal i za
služek in se zaletavali po ulicah, je bilo 
na stotine in tisoče vsak dan. Zvečer 
pa so bile ulice in ceste bajno razsvet
ljene, v izložbah se je lesketalo boga
stvo. Koliko kruha, belega kruha, je 
bilo povsod! Ali me lahko razumeš, ali 
razumeš lakoto dolgih dnevov in noči, 
ko ni bilo dela in nisi imel kaj jesti, 
tam pa je bil kruh in ga nisi mogel 
vzeti. Kruh me je spremljal v prividih 
in v sanjah. 

V tistih letih so bili v mestu večji 
delavski štrajki. Bile so demonstracije 
in prvomajske parade. To je bilo pred 
začetkom zadnje vojne. Videla sem de
lavske matere z lačnimi otroki; njihov 
jok me še danes peče v srcu. Policija 
je razganjala demonstrante in stavku-
joče delavce. Gledala sem, kako je poli
cija pretepala demonstrante; nihče ni 
gledal, če je padalo po ženah ali otro
cih. Nekoč je delavec na cesti iztrgal 
policistu gumijevko in ga z njo prete
pel. Med demonstranti je zavladalo ve
selje; sama sem se smehljala na robu 
ceste. Po pretepih je na cesti navadno 
obležal težko ranjen ali mrtev kakšen 
delavec. Na zidovih modemih palač pa 
so kričale krvavo rdeče črke: »Dajte 
nam kruha!« 

Takrat sem pri naprednih delavcih 

spoznala cilje Partije. Vsak dan bolj 
se mi je svitalo. Pred začetkom naše 
velike borbe mi je padla zadnja ten-
čica izpred oči. Kaj naj Ti pišem izza 
dni naših bojev, ko vendar vse veš in 
si bil moj najboljši svetovalec in pri
jatelj? Veš tudi, da sem med vojno iz
gubila očeta, dom in da je nevarna bo
lezen pustila kal smrti v meni. Glej, 
in vendar je navzlic težavam danes 
življenje tako lepo. Čisto drugače kot 
nekdaj se spominjam preteklosti, la
kote in zaničevanja, ko je bil delavec 
manj vreden kot pes. Psu so z dobro 
voljo vrgli kost od mize, nam pa niso 
privoščili nit i tega. 

Pisal si mi, da bil meni na ljubo 
pripravljen kaj storiti zame. Ne čudi 
se torej, da Ti danes opisujem vse to. 
Povedala bi Ti rada le to, da bi vse, 
kar bi naredil zame, naredil za tisoče, 
nekdaj zaničevane brezpravne ljudi v 
naši domovini in za milijone drugih iz
ven meja naše države, ki se jim še da
nes godi tako kakor se je nekoč nam. 

Deset let je tega, kar sva se spo
znala v našem velikem delu za svobo
do, pravico in srečno domovino. Oba 
se spominjava preteklih let. In Če Ti 
je kdo v teh letih nevede storil krivico, 
ne misli več na to! Za to, kar smo 
ustvarjali in še gradimo, je vredno ži
veti in žrtvovati! 

18. oktobra 1951. 
Prisrčno Te pozdravlja INA* 

Prosvetni delavci 
novomeškega okraja 

so ustanovili orofesorsko 
in učiteljsko društvo 

Izremembe v oblikah dela v namera 
družbenem življenju zahtevajo tudi izpro-
membe v druš tvenem in organizacijskem, 
delu. Med organizacije, k i so zarad; svojih 
notranjih nalog dolžne izpremeniti dose
danji sistem dela, spada tudi sindikat pro
svetnih delavcev Jugo9l avije. k i se deli po 
sklepih III . kogresa ZSJ PD v strokovna 
društva. Tako so prosvetni delavci novome
škega okraja v soboto 13. oktobra v Novem 
mestu l i k v i d i r a l i dosedanji s indikalni po
družnici prosvetnih delavcev na srednjih in 
osnovnih Šolah in ustanovili Učiteljsko ter 
Profesorsko druš tvo s sedežema obeh orga
nizacij v Novem mestu. Pred ustanovitvijo 
novih d ruš tev so funkcionarji o! -h podruž
nic poročali o dosedanjem delu in poslušali 
referate o I I I . kongresu prosvetnih delav
cev, kj je b i l v Zagrebu, kakor tudi*o kon
ferenci republ, odbora sindikata prosvetnih 
delavcev k i je bi la v Ljubl jani . Ob usta
novitvi obeh društev sta govorila delegat 
RO SPD tov. Melihar in sekretar OK K P S 
tov. Zugelj, ki sta podčrtala vrsto nalog, 
k i stoje pred prosvetnimi delavci v tem 
eolskem letu. X. M. 

Zbiraimo iaodoiinshe zahlade in tih vtMmo Dozabi'enia 
Po Dolenjskem, slasti v grr&l okolici 

Mokronoga, sem imel pri ložnost videti ln 
slišati marsikaj zgodovinsko zanimivega o 
svojem rojstnem kraju. Stari upokojeni sod
ni uradnik Janez Makuc je b i l dober kram-
ljač, kadar se je lo t i l dogodkov minulih 
stoletij. B i l sem še šolar in se spominjam 
njegovega pripovedovanja o krutosti gra-
Sčakov, ki so mučili slovenskega kmeta. 
Najhujši mučitel j i so b i l i lastniki graščine 
na Čretežu Skozi odprtino pred več stoletij 
zgrajenega visokega stolpa so metali svoje 
podložnike in j ih pustil i umirat i od gladu. 
Od sledov čreteške* grašč ine je še dobro 
ohranjeno zidovje, tega stolpa, zgrajenega 
iz geometrično ravnih kamenitih kvadrov. 
Pokojni Makuc je omenjal tudi hodnike, ki 
so globoko pod zemljo nekaj sto metrov da
leč vezali drugo grašč ino na gr iču blizu 
Dolenškovega milna P r i Dolnjem Lakencu. 
Sledovi te druge grašč ine so še v idni . Makuc 
je b i l zelo bogaboječ starček, a mi je kot 
dijaku naprednega mišl jenja vseeno izustil 
besedo o Čretežu, da je bi l to hudičev grad 
in da so stolpu rekl i stari ljudje »Tajfturn«. 

Čreteški graščak je bi l velik babjek ln 
je zahajal na veseljačenje v bližnjo mok.ro-
noško grašč ino. Makuc mi je tudi pripove
doval v nastanku krajevnega imena Šmen-
tovšče To je pet minut od Mokronoga na 
bregu majhna planota, skozd katero polje 
glavna cesta proti Skocjanu ln Novemu me
stu; tam se odcepi n * l e v o občinska cesta, 
ki vodi na vinorodni Malkovec. Jeperjek 
(Herberge) in na Tele*. Na tej planotiri so 
je. po pripovedovanju Makuca, nekoč pri
kazal g r a š č a k u iz č re teža sam hudič, ko se 
je ta peljal v kočiji proti Mokronogu. In ta 
šment je b i l preoblečen v prek rasno žensko; 
ravno v trenutku, ko Jo' je pohotni graščak 
hotel p r iv i t i k sebi, pa so se j i prekrasne 
nožice spremenile v ostudne parklje in na 
čelu sta se j i pr ikazala dva žareča rogova. 
In je mogočni graščak zavpi l : »Jezus, to je 
vendar š m e n t h Takdi je zasmrdelo po žve
plu in hudič jo je ucvrl proti Zapečarju in 
izgini l v Ajdovskih jamah. 

Tudi nad gornjim delom Mokronoga, 
imenovanim Frenga (frangero), kjer so ne
koč Franc.>z\ streljali tiste tatove, k i so 
ukradli nad deset frankov vrednosti, so 
ostale pod zemljo še n» odkrite zgodovinske 
vrednosti. Tam pod vinorodno Pričo so še 
danes sledovi, kjer je stala grašč ina na 
ljubkem zatišju s prelestnim razgledom proti 

šent ruperški okol ici . Tukaj, je pripovedoval 
Makuc, je našel že zdavnaj pokojni Pečnik 
nešteto zgodovinskik zakladov, od katerih 
so najlepšj romali takrat na Dunaj Tam bi 
utegnil biti tudi rezervat srednjeveškega 
vodovoda, na čiger ostanke sem naletel pred 
nekako dvajsetimi leta, ko so delali temelje 
za gozdarsko poslopje pri pokojnem Francu 
Kolencu. tik sokolskega doma. K o sem sa 
takrat ogledal prostor, so delavci previdno 
izvlekl i cevasti hrastov hlod v premeru 
pribl ižno 30 cm. Zaradj mokrote je hlod po
stal tekom več stoletaj popolnoma črn in 
Je na zraku razpadal- Pa tudi mokronoški 
rodoljub, duhovnik in pesnik Sašelj je imel 
srečno roko in je v trgu,' kakor tudi v ne
posredni bližini Mokronoga, odkr i l poleg 
drugih zgodovinskih predmetov, loncev, že-
lezja Itd., tudi pri l ično količino starega de
narja od starinskih do srednjeveških kovan
cev v bronu in srebru. Najdražje vrednosti 
iz keltske dobe je pa okoli pred polsto-
letjem odnaša la vojvodinja Meklenburška. 
Marsikatera zgodovinska redkost je zginila 
iz trga in njegove okolice izza Časa pred 
vojno, ko je bival v Mokronogu nekaj let 
upokojeni tajnik glavarstva Ludvik Schi-
wltzhofen; le-te stvari so š le večinoma v 
tujino Spominjam se še tudi na dobro ohra
njen srebrnik v velikosti tolarjev izsa časa 
Ernesta Železnega, k i ga je skrbno Čuval 
mokronoški klepar, pokojni Anton Koračin 
s tarejš i , ki ga je našel v okolici trga 

Strokovnjaki naj bi posvetili pozornost 
tudi srednjeveški cesti, ki je peljala skozi 
Losče mimo Mevželjnovh njiv do Sv. Flor
jana. Tam so še vidni ostanki zidu. ki je 
obrobljal to cesto. 

Ljudstvo na i pa posveča pozornost pri 
vsaki gradnji ob kopanju temeljev in vodo
vodnih jarkov, p r i kopanju jam za sadno 
drevje in pri rigolanju vinogradov. Sam sem 
naletel ravno ob taki priložnosti v bližini 
Škocjana na razne zgodovinske vrednosti, 
na več bronastih kovancev izza časa staro
rimskega cesarja Vespazijana in celo na 
dobro ohranjen srebrnik cesarice Faustine 
Divinae, ki sem ga izročil pred petindvaj
setimi leti numizmatiku inž. Červinki iz 
Krmelja Kmet se je s starorimsko opeko 
okoristil pri gradnji svinjakov. Vselej sem 
naletel pred vojno za zanimanje in vzpodbu
do pri muzeju v Ljubljani. 

Tudi novomeški okolici je treh a posvetiti 
več pozornosti, č loveka k a r srce boli, ko 

vidi pred očmi uničevanje zgodovinskih do
brin. Zadnji čas je že, da se reši . kar se še 
reeiti da, v med vojno uničeni cerkvici 
Sv. Roka, en in pol kilometra oddaljeni od 
Novega mesta, ki ima ohranjeno l 6 tn i i s « na 
portalu 1661, Lansko poletje se je s lučajno 
zadrževal v Regerči vasi sin slovenskega 
kulturnega delavca in zgodovinarja Josipa 
Brinarja Tovar iš Miran B . iz Ljubljano, 
Prešernova u l . 1, je bil toliko požrtvovalen, 
da je fotografiral cerkev tudi v notranjosti. 
Posnel je tudi zgodovinsko in propadajočo 
kapelico v Gotni vasi s freskami iz leta 
1771. 

Lani v jeseni, ko je kopal delavec Go-
milsek temelje za hišo Staneta Kosa ob 
Trdinovi cesti, sem našel na kupu prsti is 
vodovodnega jarka manjšo in nenavadno ši
roko podkev. Delavec mi je povedal, da je 
že zasul v bližini daljši kovinast predmet — 
opozoril sem ga na previdnost. Podkev sem 
oddal Narodnemu muzeju, kjer je bi l stro
kovnjak enakega mnenja, da je starinskega 
izvora- Slučajno sem prišel letos devetega 
februarja na zgradbo v stike s tov Stane-
tom Kosom, ki mi je oh Trdinovi cesti po
kazal kraj, kjer je tudi on našel enako 
podkev Ln je obžaloval, da so jo otroci za
vrgl i . Zatrdil mi je, da se bo v bodoče za 
to bolj zanimal. Že 21. februarja letos pa 
me je tov. Kos opozoril ob navzočnosti tov. 
Virščka, ki si tudi tam gradi hišo, na sle
dove kamenja. Plast je razodevala, da M 
izviralo kamenje od kakega cestišča al i po
dobno Tov. Kos se je nato še bolj potrudil 
ter kmalu našel oster kovinast predmet. 
Ugotovljeno ie bilo, da je kovinasti predmet 
de-1 sulice starorimskega izvora in da je 
bilo tamkaj grobišče. 

Navedel sem te vrstive zato. da bi ljud
stvo vztrajno sodelovalo Dri odkrivanju zgo
dovinskih zakladov, ki j ih hrani slovenska 
zemlja v svojih nedrih in da .le marsikateri, 
na videz brezpomemben predmet, lahko ne
precenljive vrednosti za narodno premože
nje. Že pri odkritju navedene podkve sem 
moral od strani zavistnega hudobnega jeoik« 
slišati marsikatero pikro in zaničlj ivo opaz
ko, češ da je »od crknjene laške mule«, toda 
nisem klonil in bom še z večjim veseljem 
po svojih močeh pomagal za korist, skup
nosti, kakor je dolžnost slehernega Dolenjca. 
Tako bo na novo ustanovljeni muzei zgled 
resničnega domoljubja z bogato zbirko. 

Henrik Sbll 

454 let staro knjigo 
hram novomeška študijska knjižnica 

Na prošnjo urednika Dolenjskega l i 
sta, da bi kaj napisal za naš lokalni 
Časnik o novomeški študijski knjižni
ci ob 400-letnici slovenske knjige me
nim, da ne bi opisoval, da ima naša 
knjižnica 25823 inventariziranih knjig, 
da stalno narašča število obiskovalcev, 
da so knjižnični prostori neprimerni 
itd., ampak bi rajši povedal, kaj hrani 
naša ustanova; morda bo to marsikoga 
zanimalo. 

Naša knjižnica ni stara, saj je p r i 
dobitev N O B in se zato ne more po
hvaliti , da hrani , dragocene srednjeve
ške rokopise, inkunabule (prvi tiski do 
1. 1500) ali pa kakšne druge dragocene 
tiske, da ima dragocene grafične zbir
ke itd. Toda kljub temu hrani marsi
katero redko knjigo in ima inkunabulo 
Psalterium beati Brunonis episeopt her-
bipolensis iz leta 1497. To je tudi naša 
najstarejša knjiga v knjižnici. Izmed 
slovenskih knjig 16. stoletja imajo sa
mo Dalmatinovo Bibli jo, zato pa nam 
je N U K v Ljubljani poslala foto kopije 
naslovnih strani protestantskih sloven
skih knjig, k i j ih bomo prvič uporabili 
na razstavi meseca novembra za poča

stitev 400-letnice slovenske knjige. V 
zvezi z Dalmatinovo Bibl i jo bi lahko 
omenil, da imamo zelo lepo ohranjeno 
Lutrovo Bibl i jo iz leta 1585. Knjižnica 
hrani še marsikatero dragoceno nemško 
knjigo iz 16. stoletja, tako n. pr. znano 
knjigo Frančiška Petrarche iz 1. 1532 
in še kako drugo, še več pa iz 17. sto
letja. 

Ne bi se mudil pr i nemških ali l a 
tinskih delih, poglejmo rajši, kaj ima
mo slovenskega vsaj do leta 1847. Naše 
police so prazne od Dalmatina naprej. 
Prva knjiga po Dalmatinu v naši knjiž
nici so Schbuebnovi Evangeliji i n pa 
Bratovske bukvice ter Navuk kristjan-
s k i . . . Matije Kastelca. Nujno bo, da 
si preskrbimo vsa tiskana dela Matije 
Kastelca, ker je živel v Novem mestu 
in je pr i frančiškanih pokopan. Novo-
meščanom je b i l znan;relief, k i je bil 
vzidan na Kastelčevi hiši (sedaj poru
šen Kokličev hotel). Odlitek reliefa bo
ste lahko videli na razstavi v novem
bru 1951. Tudi kapucinec Janez Sveto-
kriški je deloval v Novem mestu in 
imamo vseh pet knjig njegovih Sacrum 
promptuarium (1691—1707), k i pa so ze

lo slabo ohranjene. Od novomeščana 
očeta Hipoli ta nima naša ustanova no
bene knjige, hranimo pa oba zvezka Ro-
gerijevih govorov Palmarium empy-
reum (1731—1743), Basarjeve Pridige 
(1734) ter nekaj izdaj Mihe Paglovca. 

Oče Marko Pohlin, k i je b i l učenec 
novomeške gimnazije, je zastopan v na
ši biblioteki le s petimi knjigami; med 
njimi naj omenimo Kranjsko grama
tiko (1768) ter Tu malu besediše treh 
jesikov (1781). Imamo primerke Gor-
.mpa, Ožbalda Gutsmana, Juri ja Japla, 
Kumerdeja, Linharta in več knjig V a 
lentina Vodnika, med njimi zlasti Pe-
sme za pokušino (1806). Hranimo tudi 
slovnice Kopitarja, Danjka, Metelka in 
Murka . Iz obdobja Franceta Prešerna 
imamo Cigler j evo Srečo v nesreči, 
(1836), Kranjsko Čbelico (1830—1848), 
Smoletove izdaje, Krs t pr i Savici (1836) 
ter Prešernove Poezije (1847). Ne bi se 
dalje mudil p r i naš tevanju važnejših 
knjižnih izdaj po letu 1847. Omenil bi 
le, da imamo prve izdaje slovenskih 
klasikov, da smo precej bogati v časo
pisih, revni pa v časnikih in da imamo 
velike vrzeli v beletristiki, zlasti pre
vodni med obema vojnama. Po letu 
1945 pa smo na tekočem, ker prejema
mo dolžnostne izvode. 

Poleg tiskanega gradiva mora knjiž
nica hraniti tudi pisano in slikano gra
divo za določen o lo l i š . Do jul i ja 1951 

je knjižnica hranila razne urbarje in 
listine, to gradivo pa je izročila Dolenj
skemu muzeju, prav tako tudi slikano 
gradivo v kolikor bo služilo kot raz
stavni material kot n. pr. znameniti 
akvarel Novega mesta p. Otona Skole. 
Rokopisna zbirka naše knjižnice je šele 
v razvoju, a kljub temu nam je uspelo 
pridobiti korespondenco in pa rokopis 
(vsaj v primerkih) naših kulturnih de
lavcev kot n. pr. Jerneja Levičnika, 
Frana Levstika, Frana Detele, Ivana 
Hribarja, Lujize Pesjakove, Janeza Ev 
Kreka , Antona Jegliča, Ferda Seidla, 
Engelberta Gangla, Lampeta, Frana Go-
vekarja, Antona Aškerca, Dragotina 
Ketteja, Milana Puglja, Jožeta Cvelbar-
ja itd. Obljubljeno imamo tudi Levs t i 
kovo korespondenco, katero bomo ver
jetno prejeli še letos. 

Naša knjižnica se prav posebno tru
di, da bi zbrala ves tisk novomeške t i 
skarne. To delo pa je zelo otežkočeno 
zlasti za zbiranje drobnega tiska, n. pr 
raznih podobic, letakov in lepakov 
Delo bo zaradi kontrole zelo olajšano, 
kadar bom našli sedaj založeno delov
no knjigo Krajčeve tiskarne. V kn j i 
žici Alb ina A r k a : Tristoletnica tiskar
stva v Ljubljani , Ljubljana 1875., piše 
Arko, da je Konst. Tandler ustanovil 
tiskarno v Novem mestu menda leta 
1840 ter da je prenehala 1. 1850; dalje 
da jo je ponovno leta 1873 ustanovil 

Vincencij Boben leta 1873 ter da jo vo
di še sedaj (1875). Naša knjižnica pa 
hrani izvestje novomeške gimnazije, k i 
je bilo tiskano v Novem mestu že leta 
1821 in je torej bila tiskarna že tedaj, 
če ne že prej. Ohranjenega imamo zelo 
mnogo novomeškega tiska, menjka pa 
nam drobni in priložnostni tisk. 

Omeniti moramo tudi našo bogato 
partizansko literaturo, katero zbira na
ša knjižnica že od svojega začetka. Ze
lo Yfliko že imamo raznih brošuric in 
knjižic, manjka nam pa še vedno vsaj 
dve tretjini vsega, kar je izšlo v raz
dobju 1941—1945. Ce bi se vsakdo za
vedal, da se imamo le knjižnicam za
hvaliti za vse, kar vemo o naši kul tur i 
in da knjižnice že več kot 4800 let vest
no zbirajo in hranijo knjige, bi bi la 
marsikatera knjižnica bolj popolna i n 
marsikatera knjiga, k i je izgubljena, 
odnosno ni v evidenci, bi služila v 
knjižnici svojemu namenu. 

Marsikaj nisem omenil, skušali pa 
bomo čimveč pokazali na novembrski 
razstavi, ki jo bosta priredila Dolenj
ski muzej in Študijska knjižnica za pro
slavo 40*letnice slovenske knjige. Na j 
lepšo in najbolj dostojno proslavo tega 
jubileja pa bomo doživeli takrat — 
upajmo da kmalu — ko bo dobila S tu
dijska knjižnica svoje prostore v ob
novljeni Križatiji , k i je grajena v času 
i/.ida prve slovenske knjige. 

Bof/o Komelj. 
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