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O B P I S M U IZ M I K E N S K E D O L I N E 
Dopisnik iz Mokronoga nam je poslal 

pismo, v katerem pravi med drugim 
tudi tole: 

» . . . Precej razgibanosti je povzroči
la vest o nameravani združitvi K L O 
v nove občine in pr ikl juči tev teh k 
okrajema Krško oziroma Novo mesto. 
Povsem razumljiva nam je n. pr. p r i 
kl juči tev K L O St. Lovrenc in Cirnik 
k bodoči občini St. Rupert. Drugačna 
pa je stvar v K L O Bistr ica; del območ
ja tega K L O teži zaradi svoje lege k 
St. Rupertu, del z železniško postajo 
pa k Mokronogu. Na ponovnem sestan
ku v Bistr ic i so se baje ljudje izrekli 
za pr ikl juči tev celotnega področja k 
St. Rupertu, ker da imajo »tamkaj faro, 
hodijo tja v cerkev in imajo tam tudi 
pokopališče . . .« To naj bi b i l i glavni 
vzroki za neživljenjsko delitev seda
njega K L O Bistrica in njegovo p r i 
kl juči tev k St. Rupertu? Poglejmo stvar 
malo bliže: kmet iz vasi Most bo n. pr. 
šel v dobro uro hoda oddaljeni St. R u 
pert po živinski potni list, praš iče in 
odojke pa bo nato peljal na sejmico 
v dvajset minut oddaljeni Mokronog . . . 
Tudi k zdravniku, v lekarno, k živino-
zdravniku in pod. hodijo Bistr ičani v 
Mokronog, na občino pa naj bi — po 
vol j i nekaterih vaških mogotcev mor
da? — hodili v St. Rupert? Zdrava pa
met nam pravi, da tako ne more bit i . 
Nekateri kmetje so se dali v Bis t r ic i 
speljati raznim kričačem, k i s p r ik l ju 
čitvijo k St. Rupertu zasledujejo po 
vsem osebne cilje in nepoštene name
ne. Povejmo kratko in jasno, kakor je 
v resnici ljudska volja: ta del Bistrice 
spada na vsak način k Mokronogu. 

Lepo gospodarsko celoto bodo se
stavljali kraj i K L O češnj ice in Mi rna 
vas, k i se bodo s Trebelnim združili v 

. novo občino Trebelno. 
Krmel jsk i rudarji zahtevajo samo

stojno občino Krmel j in so proti p r i 
kl juči tvi k St. J anžu ali Tržišču. Prav 
tako nasprotujejo rudarji v Krmel ju 
pr ikl juči tv i k okraju Krško. Nasploh je 
delavski razred Mirenske doline za 
pr ik l juči tev cele doline k okraju Novo 
mesto, kamor je gospodarsko povezan 
in ima boljše železniške in cestne zve
ze. Na zborih volilcev smo opazili, da 
so se za pr ikl juči tev k okraju Kr*ko 
izjavljali redki večji kmetje, razni sta-
rokopi tneži in tisti godmjač i , k i so 
glasovali navad.no v črno skrinjico. 

Razni ljudje iz K r š k e g a , k i so 
snubili po dolini za pr ik l juči tev doline 
h k r škemu okraju, zaradi nepoznanja 
razmer pač ne vedo, kdo se je izjavljal 
za pr ikl juči tev k njihovemu okraju, k i 
nam je tako zelo od rok. Tu bi morali 
odločati gospodarsko razgledani ljudje 
in frontni odbori, ki dobro vedo, da je 
gospodarski napredek doline le v p r i 
kl juči tvi k okraju Novo mesto.« 

Tako naš dopisnik. Dasiravno so 
sestanki z razpravljanji o mejah bo
dočih občin v glavnem mini l i , je treba 
o združi tvah K L O v občine ter o p r i 
k l juč i tvah nekaterih K L O oz. občin s 
področja trebanjskega okraja Novo 
mesto, Ljubljana-okolica in Krško še 
spregovoriti. Prav posebej je važno to 
v takih primerih, kjer partijske in 
frontne organizacije niso storile tega, 
kar bi bile dolžne storiti: povsod tam 
je stopalo v ospredje mnenje posamez
nikov, k i iščejo tudi tokrat svoje ko
rist i in bi radi ustvaril i ugodne pogoje 
za ribarjenje v kalnem. Ljudska volja, 
želje prebivalcev posameznih krajev 
pa so ob pojavih in ob govorniških 
zmožnost ih raznih starih županov in 
njihovih namestnikov v takih krajih 
utonile v nekakšnih »predvolilnih go-
lažih« meglenih obljub in namigovanj, 
češ da bo boljše v mejah starih občin 
in nodobno. Zmedo in nejasnost pa so 
pomagali v takih primerih ustvarjati 
tudi nekateri lokalni aktivistici , k i se 

še vedno niso naučili gledati čez plot 
domačega vrta in ne morejo — pone
kod pa tudi nočejo — videti resničnega 
gospodarskega stališča skupnosti. 

RESNIČNA L J U D S K A D E M O K R A C I J A 
— NAJVEČJI S T R A H R E A K C I J E 

Poglejmo nekaj primerov slabe »pro
pagande« in politično škodljivega dela 
aktivistov, k i so imeli na sestankih z 
vol i lc i pred očmi samo ozke interese 
svojih krajev oz. k i so po naročilu 
agitirali za neživljenjske pr ik l juči tve 
nekaterih krajev novim občinam ozir. 
okrajem. 

Misl imo, da je dopisnik iz Mokro
noga zadel, ko je »aktiviziranje terena« 
v Mirenski dolini, kamor so prišli akt i 
visti iz Krškega, ocenil kot »snubitev«. 
Ne vemo, iz kakšnih vzrokov so krški 
aktivisti snubili prebivalce v okolici 
Krmel ja , Tržišča, Mokronoga, Prekope 
itd. za pr ikl juči tev h k r škemu okraju, 
vemo pa, da so se pr i tem posluževali 
raznih obljub, k i se ne razlikujejo 
mnogo od »predvolilnih golažev* stare 
Jugoslavije. K o so v Prekopi agitirali 
za pr ikl juči tev h Kostanjevici, so krški 
aktivisti govorili ljudem, da »bodo 
imeli tako bližje na občino, v vino
grade, gozdove, v trgovino in k maši...« 

mu mestu, kjer imajo okrajno in okrož
no sodišče, sedež O L O , bolnišnico itd., 
čemu torej agitacija za nenaravno raz
šir janje že tako obsežnega področja 
krškega okraja? Odkod nezdrava agita
cija trebanjskih okrajnih aktivistov v 
Vel. Gabru, k i naj bi po njihovem pred
logu spadal pod okraj Ljubljano-okoli-
co, K L O Sela-Sumberk, sosed Vel . G a 
bra, pa naj bi pr iše l k novomeškemu 
okraju? Iz okraja Ljubljana-okolica bi 
potem takem hodili ljudje čez novo
meški okraj v Ljubljano! 

»Ce ne gre dolina, tudi hribov no
čemo . . .« so nekako užaljeno pristav
ljal i krški aktivisti , ko so menda le 
spoznali, da prebivalci Mirenske doline 
v resnici ne želijo pr ik l juči tve h k r š k e 
mu okraju. Ne gre i:a hribe in doline 
— gre za gospodarsko zaokroženo ce 
loto, gre za zdravo gledanje na naše 
gospodarstvo kot celoto! 

Marsikje sestanki o združi tvah K L O 
v občine niso b i l i tako živahni kot so 
zdaj živahna razpravljanja, kaj in kako 
bi bilo boljše. Tu nai se pokažejo par
tijske in frontne o/ganizacije: jasno 
naj spregovorijo ljudem o bistvu bo
dočih občin, o vlogi predsednika občine, 
o nalogah, k i -čaka jo odbore novih ob
čin. Kaj delajo ponekod osnovne 
organizacije Partije in Fronte? Mi rno-

Pred volitvami v obCinshc odbore Of 
Se nismo pravzaprav dobro končali 

volitev v vaške v odbore OF, že stoji 
pred organizacijami O F nova pomemb
na naloga: volitve občinskih odborov 
OF, k i morajo biti zakl jučene do 15. fe
bruarja. 

Z nadaljnjo decentralizacijo oblasti 
in p renašan jem oblastvenih poslov na 
nižje upravne organe, postaja vloga 
frontnih odborov čedalje pomembnejša . 
Dejstvo je, da so l judski odbori zrasli 
iz frontnih odborov in se prav tako 
razvijali in krepi l i ob njihovi izdatni 
pomoči. Pomoč Fronte l judskim od
borom in oblastvenim organom sploh 
bo sedaj prav tako in še bolj potrebna. 
Nič več ne bodo vseh vprašan j kraja 
do podrobnosti reševali okrajni ljudski 
odbori, ker bodo večji del njihovih 
dosedanjih poslov prevzeli občinski 
ljudski odbori, prav tako pa tudi ne 
bodo za vsak polit ični sestanek ali 
drugo podobno nalogo v vasi prišli 
aktivisti okrajnega odbora OF . Vse to 
bo paloga novih občinskih frontnih od
borov. Na okrajnem odboru O F ne bo 
oziroma ni več nobenega profesional
nega osebja, to je ljudi, k i bi b i l i p la
čani samo za politično delo. 

Prav zato je potrebno, da v občin
ske frontne odbore izvolimo najboljše 
frontovce iz vsega okoliša! Območje 
občinskega frontnega odbora je tako 

Dolsro smo čakal i , da Je doline prekr i la tanka plast snera. N a planinah pa Jo bela odeja tudi dober meter visoka 

kot območje bodočega občinskega l jud
skega odbora. Osnovne frontne organi
zacije na območju nove združene ob
čine izvolijo zato občinski froritni od
bor, k i naj šteje 7 do 15 članov, kakor 
pač to narekujejo krajevne pri l ike in 
velikost občine. Kol iko odbornikov bo 
v občinski frontni odbor voli la ena ali 
druga osnovna organizacija, je stvar 
medsebojnega dogovora, lahko pa se 
določi, tudi po številu članstva. Zaže
leno je, da bi vsaka osnovna organi
zacija imela vsaj po enega zastopnika 
v občinskem odboru OF . 

Voli tve odbornikov za občinski 
frontni odbor se bodo izvršile na po
doben način kot za odbornike vaških 
odborov OF, to je na množičnih sestan
kih vseh članov. Imenovani so že po
sebni iniciativni odbori, k i j ih sestav
ljajo krajevni aktivisti, k i bodo p r i 
pravi l i in izpeljali volitve odbornikov 
za občinski odbor OF. Vse osnovne 
organizacije naj takoj izberejo kandi
date za bodoči odbor, za sekretarja in 
predsednika občinskega odbora OF , k i 
morata bit i prav tako voljena nepo
sredno od članov, pa naj se organiza
cije dogovorijo in postavijo skupne 
kandidate za vse organizacije. Tam, 
kjer to želijo člani Fronte, je treba 
postaviti v vsaki organizaciji več kan
didatov kot j i h bo izvoljenih, kakor 
tudi več skupnih kandidatov za pred
sednika in sekretarja odbora. 

Obenem z voli tvami občinskih od
borov O F se volijo tudi odbori sekcije 
žena. Te odbore je treba izvoli t i tudi 
p r i vsaki osnovni organizaciji; povsod 
tam, kjer j ih dosedaj še ni bilo, j ih 
je treba na novo izvoli t i , kjer pa so, 
je treba izvolit i odbor. Najlaže bo to 
napraviti na skupnem množičnem se
stanku istočasno, ko se bodo vol i l i od
borniki za občinski frontni odbor. 
Odbori A F 2 , to je sekcije žena v sklo
pu OF, so odigrali dosedaj v našem 
poli t ičnem in gospodarskem življenju 
tako pomembno vlogo, kot malokatera 
druga organizacija. Zato je dolžnost 
vseh članov Fronte, da pomagajo pr i 
organizaciji sekcije žena, k i naj bo pr i 
vsaki osnovni frontni organizaciji, 
prav tako pa tudi pr i voli tvah odborov 
in vkl jučevanja žena v sekcijo, katera 
naj zajame vse žene. 

Med najvažnejšimi nalogami občin
skih odborov OF, k i bodo izvoljeni do 
15. februarja, bo takojšnja priprava za 
volitve občinskih ljudskih odborov. To 
bo nadvse važna naloga naših poli t ič
nih organizacij. Ne sme nam bit i vse
eno, kdo bo prišel v bodoči občinski 
ljudski odbor, kajti od ljudi, k i j ih 
bomo izvol i l i , bo odvisno, kakšno bo 
poslovanje občine. Ne smemo podce
njevati podtalne agitacije sovražno 
razpoloženih l judi , k i si želijo starih 
županskih stolčkov in seveda neome
jene oblasti za sebe in svojo žlahto. 
Od budnosti frontnih organizacij in 
vseh članov je odvisno, ali bodo novi 
občinski l judski odbori v polni meri 
izpolnjevali svojo nalogo nadaljnje 
demokratizacije in socializacije na vasi, 
ali pa bodo postali zbirališč«* starih 
stremuhov in coklja napr^^^^ i šega 
gospodarstva v škodo vseh ljudi. 

Namesto da b i se z vol i lc i pogovorili | dušno prepuščajo razpravljanje o ob 
o njihovem mnenju, njihovih željah in 
potrebah ter skupno z nj imi pretresli 
vprašanje gospodarske moči posamez
nih bodočih občin, pa so s takim »de
lom« dejansko stopili na linijo reakci
je. Ta seveda ne bo ničesar bolj vesela, 
kot raznih bližnjic k maši in podobnih 
xugodnosti«, k i se volilcem posameznih 
krajev obetajo. . . 

č e želijo imeti krmeljski rudarji 
svojo, občino, čemu j im ne bi ugodili? 
Ce želijo prebivalci Mokronoga, njego
ve okolice in vse Mirenske doline po 
ukini tv i trebanjskega okraja k Nove-

ST.JANZ TEKMUJE Z VSEMI ORGANI
ZACIJAMI V TREBANJSKEM OKRAJU 
Množične organizacije, kmetijska 

zadruga in kulturno-umetniško društvo 
v St. Janžu na Dolenjskem so napove
dali vsem organizacijam v okraju Treb
nje tekmovanje za uresničitev gesla: 

V VSAKO HIŠO DOLENJSKI LIST! 
Tozdravljamo pobudo in privlačen 

vzgled organizacij v St. Janžu ter upa
mo, da bo s pomočjo vseh starih na
ročnikov, naših bralcev in celokupnega 
partijskega in frontnega aktiva mogoče 
v kratkem času občutno dvigniti na
klado našega tednika ter razširiti front
ni tisk v vsako hišo na Dolenjskem. 
O uspehih pridobivanja novih naroč
nikov v Št. Janžu in okolici bomo po
ročali, vabimo pa k tekmovanju vse 
množične organizacije, društva in kme-

SAMO ŠE 3 DNI 
do žrebanja, ki bo 21. januarja 
v upravi Dolenjskega lista — 
zato obnovite naročnino! Ti
sočak ali ena izmed 19 knjig 

čaka morda prav na vas! . 

tijske zadruge v okrajih Črnomelj, 
Trebnje, Kočevje in Novo mesto, da 
se odločijo za sodelovanje v tem tek
movanju. Uredništvo in uprava 

DOLENJSKEGA LISTA 

činah nerazgledanim ljudem in reak
cionarnim krogom — in čakajo na na
vodila »od zgoraj«. Navodila pa so 
jasna: najširša politična aktivizacija 
vsega prebivalstva, nenehno razlaganje 
splošnih gospodarskih in d ružbeno-po-
litičnih vprašan j , k i prav v tem času 
živo zanimajo prebivalca mesta in vasi 
P r i združevanju K L O v občine, usta
navljanju novih občin in pr ikl juči tvah 
nekaterih krajev k drugim okrajem pa 
mora biti vodilno načelo: 

zdrav gospodarski razvoj, naravno 
zaokrožena področja in dejanske po
trebe, združene seveda vedno in povsod 
z željami ljudstva. 

Gornje dolžnosti nam nalaga borba 
za resnično ljudsko demokracijo. Res
nične ljudske demokracije pa se reak
cija najbolj boji. Zato se bomo tudi pr i 
reševanju opisanih in vseh ostalih na
log verno držali preizkušenega načina 
— vse naše delo bo izviralo in uspe
valo v naj tesnejšem sodelovanju vsega 
l j u d s t v a . 

Od tedna do tedna 

K r a t k e v e s t i 
L O N D O N . — Svetovna banka je 

dala v preteklem letu posojilo 17 drža
vam v skupnem znesku 208 milijonov 
dolarjev. Od tega je dobila Jugosla
vija 28 milijonov dolarjev posojila. 

RIO D E J A N E I R O . — V brazilski 
državni banki so odkr i l i velike pone
verbe. Brazi lski državni predsednik je 
omenil, da so te poneverbe menda naj
večje v človeški zgodovini. Vsota po
neverbe presega 800 milijonov dolarjev. 

P A R I Z . — Predstavniki skoraj vseh 
francoskih strank so že poskusili se
staviti novo francosko vlado, a še 
doslej noben mandator ni imel uspeha. 
Polit ični opazovalci sodijo, da bo težko 
sestaviti tako vlado, k i bi odgovarjala 
današn jemu pol i t ičnemu, položaju. 

O T T A W A . — Na obisku v Amer ik i 
se je angleški ministrski predsednik 
Winston Churchi l l ustavil za nekaj dni 
v Ottawi, kanadskem glavnem mestu, 
kjer se je razgovarjal g kanadskimi 
državniki. 

P A N M U N J O M . — Pogajanja za 
premirje na Korej i so spet obstala na 
mrtvi točki. Medtem ko diplomati mla
tijo prazno slamo, pa so se razplam
tele na bojiščih bitke večjega obsega. 

T E H E R A N . — Perzijska vlada je 
zahtevala, naj Angli ja zapre konzulate 
v raznih perzijskih krajih. Bri tanski 
poslanik je obiskal Mosadeka in skušal 
doseči, da b i perzijska vlada ta sklep 
razveljavila, toda njegova misija je 
bila brezuspešna. Zato je britansko 
veleposlaništvo začelo pripravljati vse 
potrebrio za odhod osebja britanskih 
konzulatov in njihovih družin iz Per
zije. 

K A I R O . — V Egiptu vlada vse večja 
napetost zaradi anglo - egiptovskega 
spora. Skoraj na dnevnem redu so 
manjše bitke in praske med egiptov
skimi prostovoljci in britanskimi če
tami, ki patruljirajo ob Sueškem pre
kopu. 

Na Francoskem, kjer je po vojni 
padlo že sedemnajst vlad, si razni po
litiki zapovrstjo prizadevajo zopet se
staviti novo. Edgar Faure, radikalni 
socialist (ki pa ni posebno socialističen), 
je. že peti politik, ki se trudi najti 
sporazum med strankami in bodočimi 
ministri. Francija je sredi hudih gospo
darskih težav, zaradi njih je zadnja 
Plevenova vlada tudi padla. Najbrž pa 
tudi Faure ne bo mogel tako vladati, 
da bi državna blagajna dajala visoke 
dotacije, pobirala pa nizke davke. Po
doben je položaj tudi v Belgiji, kjer 
je morala odstopiti prejšnji teden vlada 
prav tako zaradi gospodarskih težav, 
sestavili pa so medtem že novo. 

To, da padajo na zahodu vlade in 
sestavljajo zopet nove, pa ne pomeni 
sredi drugih zelo važnih dogodkov na 
svetu nič izrednega. Te polit ične krize 
zasenčujejo druge, mnogo večje. 

Največja bo menda kriza v ruski 
propagandi. Potrjuje jo zadnji korak 
Višinskega na zasedanju Združenih 
narodov v Parizu. Po raznih napovedo
vanjih naprej, da se bo zgodilo nekaj 
»izrednega« — to napovedovanje je bilo 
Višinskemu potrebno, da je vnaprej 
stopnjeval radovednost in pričakova
nje, da bi pač svet pozorneje prisluhnil 
— je ruski delegat pred tednom dni na 
zasedanju predložil novo resolucijo in 
hkrati zopet na dolgo govoril. V tej 
resoluciji je pristala Sovjetska zveza 
na to, da bi Združeni narodi nadzoro
vali tudi zmanjšanje klasičnega orožja. 
To je orožjet ki so ga doslej običajno 
uporabljali v vojnah. Rusija je namreč 
vse dosedaj zahtevala samo odpravo 
atomskega orožja (ker v tem še ni kos 
Zahodu), vztrajala pa je pri tem, da 
razorožitev na področju navadnega 
orožja ni pomembna (ker ga je imela 
mnogo več kot ves Z"hod skuvaj) Vi
šinski je mislil, dn ho zdaj ves svet 
strme ploskal novemu predlogu. Pa mu 
niso nič kaj posebno ploskali, čeprav 
je bila galerija za gledalce v sejni dvo
rani OZN nabito polna. Višinski je 
namreč predlagal hkrati, naj bi vsi 

zmanjšali moč v vsem orožju za tretji
no. To pa seveda pomeni, da bi konec 
koncev bili po taki razorožitvi prav
zaprav zopet pri starem: Največ orož
ja bi imeli še vedno Rusi in nikdo se 
jim ne bi mogel odločilno upreti, če bi 
hoteli »ponesti proletarsko revolucijo« 
tja na zahodne obale Evrope. 

Da pa je Višinski pristal vsaj na 
tako obliko razoroževanja, so tudi po
sebni vzroki. V kratkem bo začela iz
delovati »navadno« orožje Japonska, ki 
je vključena v vrsto zahodnih sil, ista 
bodočnost pa je predvidena tudi Za
hodni Nemčiji in rtaliji . Zato se mu 
zdijo sedaj razgovori tudi o »navad
nem« orožju potrebni. Pa morda še za
radi nečesa: vse bolj pogoste so vesti, 
da zbirajo Kitajci močne čete na jugu 
svoje države, to je ob indokineški meji, 
kjer se že dolgo bijejo Ho Si Minhovi 
gverilci in francoske čete. Zahodni po
litiki so ob raznih prilikah izrekli že 
resno opozorilo, naj si Kitajska ne do
voli pošiljati svojih prostovoljcev po 
korejskem vzorcu tudi v to deželo. Te 
dni so se v Ameriki sestali tudi na 
strogo tajna posr>etovanja. vojaški ko
mandanti enot ZDA, Anglije in Fran
cije za azijski jugovzhod. Razpravljali 
so o ukrepih, ki bi bili potrebni v pri
meru, če bi Mao Ce Tungove enote 
posegle v boje v Indokini. Po doseda
njih izkušnjah z moskovsko politiko bi 
bilo kaj naravno, da je Višinski spro
žil mirovni propagandni aparat prav 
zato, ker snuje Kremelj nove načrte, 
škodljwe za svetovni mir. Poglejmo 
samo kominformoT'sko obnašanje do 
nas. Ko najbolj govorijo o miru, so 
Madžari zasedli naše ozemlje — otok 
na Muri, pred nekaj dnevi pa so ob
sodili v Bolgariji jugoslovanske držav
ljane z očitnim namenom izzivati našo 
državo. 

Tako se je v zadnjem tednu pletla 
politika, ne da bi omenili ostre spo-
nade v Egiptu, kjer Churchill uveljav
lja »močno roko«. O tem in drugih 
vprašanjih pa morda prihodnji teden 
kaj več. 

http://navad.no


NOVI USPEHI dolenjskih tekstilcev 
Za zagrebški vzorčni velesejem so pripravili 
novomeški tekstilci 50 kolekcij s 3000 vzorci 

Oh 10. obletnici Jugoslovanske ljudske 
armade Je delovni kolektiv tekstilne tovar
ne Novo mesto poslal marša lu Ti tu umetni
ško izdelan album, v katerem Je bilo 6-uie-
tečno tekmovalno poročilo. Vsaka panoga 
tekmovanja je b i la v albumu opremljena s 
talil-ii ii i m i risbami. Tovar i š Tito se je za 
darilo lepo zahvali l In želel kolektivu se 
veliko nsiiehov p r i nadaljnjem delu. 

Tekstilna tovarna se lahko postavi s svo
j imi doslej doseženimi uspehi, k i so res 
pomembni. Že meseca novembra si Je ko
lektiv pr ibor i l v 6-meseenem tekmovanju 
prehodno puško, k i Jo je obdržala mesec 
dni. 11. decembra Je ob zakl jučku tekmova
nja dobil v stalno last novo puško, nov 
radiO »»»rat znamke R T A in e lekt r ični In
štalaci jski material za novo stanovanjsko 
hišo. Poleg tega so dobili diplomo za II. me
sto v republiki | i r l 6 mesečnem tekmovanju, 
diplomo za doseženo III . mesto v avgustu, 
priznanje ln pohvalo za prvo mesto v no
vembru In diplomo za tretje mesto v de
cembru. Hkra t i so dobili tudi naslov: »Za
s l in i l i kolektiv LRS« In z nJim drugo pre
hodno zastavico resornega ministrstva ln 
pohvalo Centralnega odbora Z S J . Sedaj Je 
kolektiv resen kandidat za prvo mesto v 
tekstilni stroki v Jugoslavi j i , za kar se 
tudi z vsemi silami bori. 

Da Jim prvo mesto a l i v skrajnem slučaju 
rinilo v Jugoslavij i m . ho ušlo, so porok 
ogromni uspehi, k i so j ih dosegli In k i se 
vsak dan skopim Jejo. Pojjlejmo si samo ne
kaj rezultatov dela novomeške tovarne. 
Letno po?i reeje doseganja plana Je v letu 
1951 znaSalo 101.81. Vel iko je bilo nareje
nega za znižanje proizvodnih s t roškov. Po 
I,sini zantsl i je kolektiv Izdelal dva so
dobna aparata za barvanje proste (nespre-
dene) volne In dve avtomatski s t ika l i , s 
čemer le bilo tovarni prihranjenih okrog 
M tlfOC deviznih dinarjev. Z odpravo grla 
v suknlnlci. kjer so renovirali ln montirali 
»likalni stroj, so pr ihrani l i 80.000 dinarjev. 
Pred kratkim so Izdelali nov stroj za bar
vanje blaga v kosih Iz »nlox« pločevine. Do
v r š i l i MI ga s tem, da so ga pokri l i delno 
s pločevino delno pa s stekleno streho. S 
lein prihranijo na pari ln olajšajo delo. ker 
naprava ne lzhlapeva kemikal i j , razen tega 
pa so lahko tudi uk in i l i druco Izmeno v bar
varni in kotlarni ln porabijo 120 ton manj 
premoga kot prej. Prihranek na delovni s i l i 
/ n a ša 96 tisoč, dinarjev. Postavil i so nov 
oddelek — laboratorij. Iz katerega lahko 
signalizirajo napako pri vseh fazah dela. Z 
zmanjšanjem odpadkov to znižali ve* teh

nološki proces v proizvodnji, s čemer pr i 
hranijo mesečno do 150 tisoč dinarjev. Z 
večkra tno uporabo papirnatih cevk na ael-
faktorjlh. sukalnlh in prevljalnlh strojih so 
v polletju p r ih ran i l i 165.000 dinarjev. 

Pred leti je tovarna izdelovala le še malo 
In preprostih vzorcev, v drugem polletju 
1951 pa so izdelali že pribl ižno 600 novih 
vzorcev za Široko potrošnjo. Za vzorčni ve
lesejem. k! bo v Zagrebu letos 25. januarja, 
pr ipravl ja tovarna .50 novih kolekcij z okrog 
t r i tisoč vzorci. 

Znaten uspeh v proizvodnji je bi l do
sežen z uvedbo akordnega načina dela. po 
katerem dela 17 proizvodnih brigad. Pre
di lnica je pri tem dosegla v polletju po
vprečno 105,1%, tkalnica 102.37o in »pre tu ra 
100,1%. 

Da bi mreži potrošnikov čim bolj ustregli, 
se Je tovarna povezala z raznimi podjetji 
v Inozemstvu, k i jI pošiljajo revije, vzorce 
barv, strokovne članke Itd. 

0 
Lepi so uspehi, k i j ih Je delovni kolektiv 

dosegel v proizvodnji. Nič slabši niso tudi 

uspehi v sindikalnem delu, predvojaškl 
vzgoji, f izkul tur l Itd. Sindikalna podružni
ca, v kateri Je vkl jučenih 99.87« vseh članov 
kolektiva, uspešno rešuje stanovanjski pro
blem. V Bršl j inu je zgrajena stanovanjska 
stavba, poleg tovarne pa služI svojemu 
namenu provizorij za samce. Sedaj gradijo 
stavbo za sindikalne prostore, menzo in sam
ska stanovanja. 

Zelo delavna je organizacija Proti letal
ske zaščite -v podjetju. V svojem skiopu Ima 
tehnične, specialno tehnične, protlkemljskej 
sanitetne ln gasilske enote ln službo V R V . 
P L Z je Imela doslej že 32 študi jev. 96 učnih 
ur ln šest p rak t ičn ih vaj na terenu. Za 
svojo aktivnost je bila pohvaljena od Sveta 
za predelovalno Industrijo T,RS, oddelek 
P L Z . od šefa uprave L M Novo mest<;, od 
gasilskega referenta ln referenta Pl-Z pri 
Glavni direkcij i . 

V C-mesečned tekmovanju je b i la ustanov
ljena tudi strelska druž ina ; 22. decembra so 
Ji pri slovesni Izročitvi puške podelil i ime 
»Niko Sllth«. 

Da Je delo tekstilne tovarne v Novem 
mestu tako uspešno, je zasluga vseh delav
cev ln nameščencev, saj sodelujejo preko 
upravnega odbora, delavskega sveta ln sin
dikalne podružnice pod vodstvom dobre par
tijske organizacije pri upravljanju podjetja 
vsi člani delovnega kolektiva. M . 

O vinu, „Vinu" in gospodarskem računu 
Leta 1947 je bilo ustanovljeno v 

Novem mestu okrajno podjetje »Vino«. 
Kasneje se je preimenovalo v »Vino-
Sadje-<, nato je postalo »Vino in pol j 
ski pridelki«, nato se je prelevilo v 
splošno okrajno odkupno podjetje, iz 
katerega je nato zraslo okrajno pod
jetje za prosti odkup, nato pa se je 
združilo z Okrajno zvezo kmetijskih 
zadrug in postalo »oddelek za odkupe«. 
Proti kraju leta 1951 je to okrajno pod
jetje postalo podružnica republ iškega 
podjetja »Vino-sadje« v Brežicah. 

Prav gotovo so bile nekatere zdru
žitve in izpremembe v tem podjetju v 
vrsti let potrebne zaradi izpreminja-
jočih se pogojev dela podjetja in zaradi 
novih razmer na našem trgu. Navzlic 
vsem izpremembam pa je stanje po 
petih letih, odkar je bilo podjetje usta
novljeno, v bistvenem nasprotju s c i -

»%: mak " « 1 m m ram 
k i 
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Žene, k i so brez volilne pravice. Na svetu 
je «o 14 držav, kjer žene nimajo volilne 
pravico Ena od teh je tudi moderna Švica. 

»Slamskl dvojčici« najnevarnejš i kači na 
svetu. lian 1 * i k. znani holandski zoolog, je 
nedavno v lov i l v dolini reke Limpop v 
J u ž n i A f r i k i edinstven primerek kače, tako 
imenovano siamski dvojčici . Kači sta sku-
p.i.i /i-nščeni od rojstva in spadata v vrsto 
n .-i jsi n i pcnejšili kač na svetu. Znanstvenik 
!'ik pripoveduje, da je videl na lastne oči, 
Itako sla ti dve kači ubi l i tigra. Pik pravi , 
da b i l človek, k i sta ga pičili t i dve kači . 
B)Ogel živeli tamo se eno minuto Zanimivo 
j e da »dvojčici« napadata druge strupene 

kače.' Znameniti kači je učenjak poklonil 
z o o l o š k o botaničnemu muzeju v Amsterda
mu. Kači sta dolgi t r i metre in debeli 
okrog 30 cm. 

Največja časopisu. *New York Times« je 
izšel na 402 straneh. »New York Herald T r i 
bune« pa je tega dne imel 292 strani. To 
,u< inl največji obseg teh dnevnikov v vseh 
110 letih njunega obstoja. En izvod »New 
V<n-k Ti mesa je tehtal skoraj 2 kg. 

makedonski frontovcl na prostovoljnem 
delu. Na raznih delovnih akcijah so make
donski frontovci lani opravi l i nad 16,500.000 
prostovoljnih delovnih ur. Njihovo delo je 
bilo vredno okrog 250 milijonov dinarjev, 
torej 50 miJijonov več kot predlanskim. 
Osemnajst brigad s 3000 frontovci je poma-

Mlnlstrstvo za notranje zadeve L R S , Uprava 
Ljudske milice za Slovenijo 

razpisuje 
NATEČAJ 

za sprejem v službo Ljudske mil ice 
Pogoji za sprejem so: starost od 18—3» let, 

telesno ln duševno zdravje, končana osnovna 
šola In regulirana vojaška obveznost. 

Prosilci morajo predložit i sledeče listine: 
lastnoročno podpisano prošnjo, kolkovano t 
30 din, rojstni Ust. zdravniško spr ičevalo , 
zadnje šolsko spričevalo, potrdilo o reguli
rani vojaški obveznosti, potrdilo o držav
ljanstvu K L I t J , potrdilo o vpisu v vol i ln i 
imenik, potrdilo n nekaznovan ju ln tisti , k i 
so • službenem razmerju, potrdilo deloda
jalca, da lahko službo zapuste, če bodo spre
jeti v L M . Prošnj i je treba priložiti Se 
lastnoročno napisan živl jenjepis ln Izjavo 
prosilca, da bo ostal v službi najmanj 3 leta. 
Prošnjo sprejemajo postaje L M , v katerih 
območjih prosilci stalno hivrfjo, najpozneje 
do 15. februarja 1952. 

Služba se začne z vstopom v šolo L M . 
Sprejele osebe so upravičene do prejemkov 
In drimll i ugodnosti po določilih Zakona o 
L M In raznih tozadevnih predpisih. 

galo graditi progo Radoša—Tetovo—Gosti-
var. Mnogo prostovoljcev je pomagalo pri 
pogozdovanju goličav in popravilu cest. 
Množice frontovcev pa so sodelovale tudi 
pri zdravstveni asanaciji vasi. 

Prirastek prebivalstva v Argent in i . Po 
podatkih svetovne zdravstvene organizacije 
je b i l od leta 1900 do danes največji prira
stek prebivalstva v Argent in i . Leta 1900 
je bilo v Argent in i 4 milijone osem sto tisoč 
prebivalcev. Danes pa j ih šteje 16 milijonov 
osem sto tisoč. Prirastek v odstotkih znaša 
251 odstotek. 

Jugoslavi ja je po števi lu avtomobilov na 
dvajsetem mestu v Evrop i . V Evropi sami 
ima največ avtomobilskih vozil Angl i j a , 
nj i pa sledijo ZSSR, Francija, Zapadna 
Nemčija, I ta l i ja itd. .Jugoslavija je s 27.500 
vozil i na dvajsetem mestu. Za njo pa pri
dejo se Grčija, Romunija. Madžarska, L u 
ksemburg, Malta, Bolgari ja . Monaco, Dode-
kanez, Gibraltar, Albani ja i td. 

V Jadranskem morju je 360 vrst r ib. V 
Jadranskem morju, ki je po ribah najbo
gate jše na svetu, živi 360 znanih vrst r ib. 
Posebna s t raža na morju ho skrbela za 
pravilen razvoj r ibiš tva. Pazila ho zlasti, 
da nihče ne bo pobijal r ih s kemikal i jami 
in eksplozivi. 

K o l i k o prebivalcev Ima Dunaj? Dunaj 
ima sedaj 1,750.000 prebivalcev, od teh je 
100.000 beguncev. Zanimivo je, da ima glav
no mesto Avst r i je zdaj okrog 300.000 prebi
valcev manj, kot leta 1934. 

Alkohol Iz smrekovih storžev ln borovnic. 
Industrijsko podjetje »Radeljevič« v Du
brovniku je dobilo naprave za destilacijo 
in rafinerijo alkohola iz smrekovih storžev 
in borovnic. Iz tega dobivajo alkohol tudi 
nekatera druga podjetja, dubrovn i ško pa ga 
bo proizvajalo mnogo ceneje, ker je dobilo 
moderne naprave. 

Žito na .vsem svetu. N a vsem svetu Je 
vsako leto posejanega z žitom povprečno 
520,749.000 hektarov polja. Od tega odpade 
na pšenico 166.000.000 ha. Ce bi bile vse te 
njive skupaj, bi zavzemale površ ino Nem
čije, Francije in Španije. Na koruzo odpade 
86,000.000, na riž 77,500.000 hektarov, nato pa 
pridejo po površ in i oves, ječmen in rž. Pro
sa, s i rka ln ajde pridelujejo kmetovalci po 
svetu mnnj„ kakor drugih vrst žita. 

Suha detelja za kokoši. Kakor so poka
zale izkušnje, suha detelja pospešuje nes-
nost kokoši. Vzrok temu je visoka redilnost 
detelje. K e r pa vsebuje tudi razmeroma ve
like množine apna. z njenim krmljenjem 
pozimi preprečimo, da bi jajca imela pre-
inehko lupino. 

Za kokošjo krmo jo treba deteljo drobno 
razrezati. Še bolje pa je, če jo drobno zma-
nemo ali zmeljemo. Nato jo poparimo z 
vročo vodo In pustimo nekaj časa stati, 
potem pa pr imešamo ostali k rmi . 

ljem, k i je b i l ob ustanovitvi postav
ljen. Tako n. pr. danes državno, za
družno, zakupno al i zasebno gostinsko 
podjetje, k i bi želelo v Novem mestu 
kupit i v enem lokalu vino in žgane 
pijače, pivo in kislo vodo, tega ne more 
narediti. 

A l i ne bi bilo prakticneje urediti v 
Novem mestu enotno skladišče, kjer bi 
se gostinska podjetja lahko zalagala 
brez vsake birokracije s potrebnimi 
pi jačami? Pobiranje embalaže — sodov, 
zabojev itd. — povzroča podjetjem in 
gostilnam nove stroške, k i b i lahko v 
celoti odpadli, če bi združeno skladišče 
pobiralo embalažo n. pr. v krožni vož
nji, hkrati pa zalagalo svoje odjemalce 
s pi jačami vseh vrst. Prišli bi do hitrej
šega prometa, enostavnega poslovanja 
skladišča in skupnega pobiranja emba
laže. Gospodarski račun bo odslej ve
liko bolj kot doslej zahteval zman j ša 
nje vseh nepotrebnih stroškov na naj
manjšo mero. Ce se brežiški podružnici 
»Vino-sadje« v Novem mestu ne obeta 
spet kakšna spojitev, bi bilo treba o 
tem vprašan ju vsekakor vestno raz
misl i t i in urediti trajno zadovoljivo 
preskrbovanje gostišč s pi jačami na 
najenostavnejš i in najcenejši način. 

ShrD podeželja za zlmshe Sporinlfre 
Bela odeja je zagrnila naš svet, k i 

je zablestel v novi lepoti in zamikal 
človeka v podvojeni meri . Kdor le mo
re pohiti ven iz mestnih zidov, da se 
razmaje v zimski prirodi, da se n^aužije 
njenih čudes in razkošij , da si okrepi 
in utrdi zrahljano zdravje. Podeželje 
bo sprejemalo po krepilu in užitkih 
hlepečega meščana in t ržana . Tudi na 
Dolenjskem. Tudi med naše klance si 
je z imski špor t utr l svoja pota. Je 
predhodnik poletnega turizma in leto
vanj ter jesenskega izletništva. Ne 
podcenjujmo vrednosti tega pojava 
tudi za dolenjsko narodno gospodar
stvo! Vasi in naselja, sprejmite z i m 
skega izletnika, smučar ja , sprejmite 
ga, da bo zadovoljen, da se bo še v ra 
čal k vam in da bo pr ivabi l še druge 
ter da se bodo vsi i n spet vrača l i ! 

To ne bo nobena umetnost! Ne bo 
ne drago ne težko. Bo pa neslo, če boš 
prav zgrabil! Vredno je posvetiti z i m 
skemu turistu vso pozornost! 

Nevšečnosti vojne oziroma okupaci
je, v kolikor še kje obstajajo, bo za-
k r i l sneg. Morda tudi škodlj ivo p o v r š 
nost poedinca. Vse naselje in vsak dom 
bo pravljica. Pravlj ica pa se p r i od
raslih kaj hitro razblini, ostane le p r i 
jeten vtis. Tudi zimska pravljica bo 
kratkotrajna. Neizprosno jo bo izmal i -
čilo vreme. Skrbite, da ostane vtis po 
njej stalno lep in dober! 

Naj se ne pokažejo grda pota, po
lomljeni ploti, zanemarjena dvorišča, 
oguljeni domovi in razmahadrana go
spodarska poslopja. Bodi skrb sleher
nega vaščana in zadružnika , da napravi 
svoj dom in domači kraj prijeten zase 
in vabljiv za tujca! 

V krajih, primernih za večji obisk 
smučar jev, bodi posvečena briga vsega 
kraja, predvsem zadružnikov, smuč i 
šču, dostopu do njega, smušk im tirom. 
Vaška pota naj tudi pozimi ne bodo 
razruvana, vegasta! 

Hiša, k i to količkaj zmore, naj p r i 
redi sobico za sprejem zimskega špor t 
nika, ttorista. Ostala bo ta sobica tudi 
za poletne goste in bo zanesljiva opora 
gospodinjstvu. Najbolje bi služila od 
gospodarjevega stanovanja ločena izba. 
Morda bi jo zgradil oziroma priredi l 
pod streho. Za zimski čas seveda mora 
bit i dovolj zavarovana proti mrazu. S 
kurivom na deželi ne bo težav. Pri jet
na topla izbica bo po večurnem prete-
zanju po snežnih poljanah vpl ivala na 

li\ se skriva za težimi 
Cegelnica p r i Novem mestu je dolga vas 

z nad petintrideset hišnih številk. V njej 
živi pet kmetov, ki se v resnici preživl ja jo 
samo iz dohodkov, k i j ih nese kmetija, vse 
ostalo prebivalstvo pa sestavljajo po večini 
delavci, zaposleni v raznih ustanovah, pod
jetjih, tovarnah itd. v Novem mestu, največ 
pa je železničarjev. 

V stari Jugoslavi j i je Cegelnica vkl jučno 
z BrAIJinom spadala pod občino Prečna. Po 
osvoboditvi pa je bila vk l jučena pod K L O 
Bršl j in . Leta 1946, ob združi tv i K L O v večje 
teritorialne enote, sta b i la Bršlj in in Cegel
nica p r ik l jučena k M L O Novo mesto. Od 
tedaj naprej jo bilo le včasih sl išat i kakšna 
godrnjanja, češ da »pod mestom ni tako, 
kot bi moralo bi t i , da se tu premalo gleda 
na kmeta« itd. Sicer pa so h i l i vaščani v 
glavnem zadovoljni, da spadajo pod mesto. 

Od kar pa smo začeli razpravljati o novih 
občinskih ljudskih odborih, je v Cegelnici 
nastala prava revolucija. Ljudje, katerih n i 
bilo mogoče spravit i na noben masovni se
stanek, na zbor volivcev, na volitve in po
dobno — ker za to niso imeli časa — imajo 
sedaj kar naenkrat toliko časa. da propa
girajo in agi tirajo noč in dan samo za pri
kl juči tev Cegelnice k občini Prečna . Pet 
kmetov, kol ikor j ih je v Cegelnici. se je 
odločno postavilo na stališče, da Cegelnica 
mora biti p r ik l jučena k Prečni . P r i tem 
navajajo vzroke da pod mestom plačajo več 
davkov, kot pa kmetje v Prečni , da imajo 
prečenski kmetje manj oddaje in »saj ven-
dnr spadamo pod prečensko faro — tam nas 
bodo tudi p o k o p a l i . . .« 

Na čelo l judi , ki si žele p r ik l juč i tve k 
Prečni , so se postavili ljudje, ki že od 
osvoboditve dalje od oblasti samo zahte
vajo in pr i vsaki oddaji samo godrnjajo, 
sedaj pa se opirajo na ljudsko voljo, na 
podlagi katere »mora okraj dovoli t i , da se 
prikl juči jo k Prečni«. Danes so ti ljudje 
opirajo na »ljudsko voljo«, ker bi služila 
le njihovim interesom, zraven tega pa zmer
jajo ljudsko oblast, češ »saj so na okraju 
tako samo hlapci in dnkle na falirani kmet 
je, zato gre vse narobe, zato nam ne dajo 
nobene stvari , ampak nam samo obljub 
ljajo«. Godrnjajo Čez visoke davke, slab 
pridelek in nad pomanjkanjem delovne 
moči, če pa j im spregovoriš o zadrugi, te 
takoj zavrnejo, da v »zadrugi še pes crkne«. 

Teh nekaj l judi pa se n i zadovoljilo samo 
s tem, da bi ostalo le pri »ljudski volji« 
njih samih. V svoje propagandne mreže so 
zapletli še druge vaščane, k i sploh nimajo 
interesa po pr ik l juč i tv i k Prečni. Napravi l i 
so listo, s katero so nabiral i podpise, kdo 
jo za Prečno in kdo za mesto. Podpisov so 
dobili res precej, čeprav tudi z lažjo V 1 

so sl išal i , da hi bila ptsarna občine lahko 
spet v Bršl j inu, kot je bi la pred vojno, pa 
so pograbili to kost in ljudem že za trdno 
obljubljal i , da bodo imeli pisarno bližje v 
Bršl j inu in j im ne bo treba za vsako ma
lenkost hoditi v mesto. Na ta način se je 
nekaj l judi ujelo na njihove limanice. K e r 
pa j im je na masovnem sestanku gospodar
jev bilo pojasnjeno, da s pisarno v Bršl j inu 
no bo nič, so spet ubrali novo struno. Po
novno so začeli nabirati podpise, pri tem 
pa so govoril i tako dvoumno, da so vaščani . 
k i imajo kakšen košček njive, skoro mo
rali podpisati, ker bi j im sicer kmet — vo
ditelj to propagande ne bi hotel spomladi 
zorati te njivice Tako so si spet spravi l i 
v odvisnost ljudi, ki nimajo svoje vpfežne 
živine in morajo danet tako, kot nekdaj 
pred vojno prositi kmeta, da j im v s i l i 
pomaga, vsaj pri oranju. »Fara v Prečni in 
tvoj pogreb«, s to parolo pa so seveda na
leteli na dober odziv pri nekaterih vernih 
ljudeh. 

Morda kmetje v Cegelnici res plačajo 
nekaj davka več kot oni iz Prečne. Res pa 
je tudi, da eegelniškim kmetom ni bilo treba 
še nikdar nositi pridelkov na trg, ker so 
jih vedno lahko in Še draže prodali doma. 
kamor so ljudje sami hodili po ja jčka , mle
ko itd. Na sestanku, k i je b i l 4. januarja 
v Cegelnici, so se trdo udari l i tisti , k i so 
za v Prečno in napredni delavci, k i hočejo 
ostati pod Novim mestom 

»Pod Novim mestom nam je zagotovljen 
razvoj in napredek, za katerega smo se de
lavci in uslužbenci vedno bori l i , kaj pa 
bomo imeli pod Prečno! Saj vendar ne mo
remo i t i s časom nazaj, ampak vedno na
prej. Zakaj bi si otežkočali svoje opravke? 
V služhi smo po večini v mestu, tam do
bimo tudi vse potrebno od trgovine do raz
nih uradov, če potrebujemo kakšna potrdila 
in podobno. Ce pa bi b i l i pod Prečno, bi 
imeli samo nepotrebna pota.« 

gosta podvojeno ugodno. Ne sme pa 
gost naleteti na dvorišču i n v veži na 
umazanijo, na nered. To ga odbija. 
Pokvar i mu lepe vtise bele opojnosti, 
kot naš svet rad naziva uživanje z i m 
ske narave. In kaj takega prizadeti 
hiši ne bo v korist, omadeževat i pa b i 
utegnilo tudi vs,e naselje, če bi se na 
več krajih pojavil i t akšni in podobni 
nedostatki. 

P r v i vtis je navadno najmerodaj-
nejši! Naj tujca smučar ja , turista, z i m 
skega špor tn ika , oboževalca zimske na
rave ali kakor kol i bi ga nazvali, ne 
zamami le pogled na divni položaj se-
lišča v zimskem okviru, navdušen naj 
bo nad urejenostjo kraja in doma, k i 
si ga je izbral ali so mu ga dodelili 
kot bivališče. Pr ivabi naj ga domačnos t 
hiše in prijaznost prebivalstva. Ostal 
bo, dokler mu bo čas do skrajnosti do
puščal , v rn i l pa se bo spet o prv i p r i 
l i k i , poleti, jeseni, in to ne le sam. 

K lepemu sprejemu in tu jčevemu 
zadovoljstvu spadajo tudi nepretirane 
cene za vsako dajatev in storitev. — 
Kmetje! Drži te se zlatega reka: »Zrno 
do zrna — pogača«! Ravnajte se po tej 
resnici in prav bo za vse! P. V. 

GOSPODARSKI RAČUN 
V BELOKRANJSKIH KMEČKIH 

DELOVNIH ZADRUGAH 
V vseh kmečkih delovnih zadrugah 

v Be l i krajini so začeli pripravljati vse 
potrebno za gospodarski račun. Vzpo
redno s pripravami za nov način po
slovanja zadrug teko potrebna dela za 
arondacijo (zaokroženje) vseh z a d r u ž 
nih zemljišč. Dela hitro napredujejo i n 
bodo verjetno do konca januarja že 
zakl jučena. p . K . 

Republiško podjetje 

VINO-SADJE — Brežice 
k i ima od januarja 1.1. dalje svo
je skladišče tudi v Novem mestu 

k u p u j e i n p r o d a j a 

alkoholne pijače vseh vrst 

Obračaj te se na skladišče 
v Novem mestu, Ločenska cesta 
(nasproti gostilne Košak), tel. 129 

I 
Tako so govori l i delavci, k i so te nekdaj, 

6e danes in se bodo tudi v bodoče bor i l i 
za napredek in splošen dv ig ljudstva. 

V Cegelnici je lepo število članov OF. 
ZB in A F 2 . Vsi t i so danes vkl jučeni v 
organizacije v Bršl j inu. kamor spada tudi 
postajno ohmodje, vsi skupaj pa pod Novo 
mesto. Al t bi mogli tudi v bodoče zahtftvati. 
da bi ti ljudje ostali tako delavni, kot to 
bi l i doslej, če pa bi se morali tudi v tem 
oziru pr ikl juči t i Prečni . Ob večernih urah 
težko da bi se delavec, k i vet dan trdo 
dela, odločil i t i še več kot pol ure dale« 
v prečnol 

Vse to je bilo razloženo na sestanku l ju
dem, k i so »za Prečno«. Vendar pa njih to 
ne gane. Trme j im ne izbije iz glave n i t i 
dejstvo, da prav vsi vaščani od prvega do 
zadnjega pošiljajo svoje otroke v šolo • 
mesto in ne v Prečno. 

Zagrizeni kandidati »za Prečno« naj malo 
pomislijo tudi na delavce, katerih je več ina 
in so vsi za to. da še nadalje ostanejo pod 
Novim mestom. N i treba mis l i t i , da'" to spet 
prišli časi bivših občin in županov, k i to 
nekdaj »regirali« nad vso vaško »rajo«. 
Razen tega pa naj drugič tudi gledajo kak
šne l judi povabijo na sestanek, na katerem 
se odloča o važnih stvareh in naj nikdaj več 
ne vlečejo skupaj s takimi l judmi, kot je 
n. pr. Željko. On je lahko zadovoljen, da 
ga ljudska oblast pusti pri miru. Zato naj 
ne opleta z jezikom po poštenih akt ivis t ih, 
ki so dali V6e za našo svobodo! Delavci Ce
gelnice pa pričakujejo, da bo ljudska oblast 
ugodila željam in koristim skupnosti! 

M . V . 

OBVESTILO 
M A L E OGLASE sprejemamo 

za tekočo številko tednika do 
vsake srede opoldne! 

Uprava Dolenjskega Usta 

F r a n č c k S a j e f 3 

Belogardistični štajerski bataljon 
Kaplan Urbane je v tem pismu na kratko ozna

čil tudi značilen odnos belogardističnega Štajer
skega bataljona do prebivalstva, ki »e je močno 
razlikoval od partizanskega ravnanja. Partizani so 
se takrat preskrbovali z živežem samo na prosto
voljni osnovi Terenski odbori Osvobodilne frvite 
na osvobojenem ozemlju so zbirali prostovoljne pri
spevke in živila vozili v partizanska taborišča. 
Štajerskemu bataljonu pa ni bil všeč ta način pre
skrbe. Ljubše so mu bile rekvizicije. Jakoš je v 
svoj dnevnik v začetku junija zapisal, da so »pri 
Št. Joštu naredili rekvizicijo in dobili mnogo hra
ne«. In nato: »Napravili smo rekvizicijo v Smolenji 
vasi.« Njihov odnos do prebivalstva tudi ni bil 
topel, partizanski. Med ljudi so zahajali čim manj, 
ker so v večnem strahu pred razkrinkanjem najraje 
čepeli v utrjenem taborišču. S kmeti so bili osorni 
in surovi ter jih le terorizirali. Ko so oplenili grad 
Pogance pri Gotni vasi, so v svoje taborišče od
vlekli skoraj vso opremo in živež. Niso se spom
nili na razdelitev grajske zemlje med siromašne 
kmete, kar so partizani drugod storili. Orooane 
dragocenosti pa so skrivali in zakopavali, da bi 
po vojni uživali brezskrbno življenje. Joško Jakoš 
si je v svoj dnevnik zapisal: 

»Pri zadnji raciji na Pogancih smo odprli tudi 
uto, k i je sedaj v gozdu pri Št. Joštu. Dobili smo 
tudi precej dragocenega porcelana in srebrnine, od 
katere smo nekaj prodali med trojko, nekaj pa sva 
jo s Polde!om (Selanom iz Dobrunj —op. S. F.) 
zakopala v gozd pri št. Joštu. Tako, Če bomo 
ostali živi nam ne bo treba en dan beračiti.« 1' 

U jjokumentd III, Jakosov dnevnik, str. 28 in 29. 

S svojim ravnanjem s podgorskimi kmeti so 
belogardisti iz Štajerskega bataljona med .njimi ho
teli omajati priljubljenost in ljubezen do partiza
nov. Hkrati pa so skrivnostno že izginjali kurirji 
in člani Narodne zaščite ter se začeli svetlikati 
drugi znaki izdajstva. 

Da se Štajerski bataljon ne bi razkrinkal pred 
dokončnim formiranjem in da bi morda prišel do 
kakega orožja, je poročnik Kranjc Gorjanskemu 
bataljonu ponudil svojo pomoč pri napadu na ita
lijansko posadko na Ratežu ob cesti med Novim 
mestom in Št. Jernejem. Gorjanski partizani so 
namreč od 18. do 20, junija 1942 napadali Italijane, 
močno utrjene v dveh hišah na križišču državne 
in brusniške deželne ceste. Štajerski bataljon je 
ležal v zasedah vrh Rateškega klanca ob cesti 
proti Novemu mestu in partizanom posodil strojni-
čarja za zbrojevko, ki jo je skušal partizanom tudi 
odnesti Med bojem se je Štajerski bataljon nepri
čakovano umaknil, ko je začela prihajati italijan
ska pomoč iz Novega mesta. O tem so kurirji šc 
pravočasno obvestili poveljstvo, ki je bitko pre
kinilo in ukazalo umik. Tedaj pa so se na parti
zane izza hrbta vsule krogle, po vsej verjetnosti 
belogardistične, kakor so partizani ugotovili po 
razkritju Štajerskega bataljona.11 

V tem času so se župnišča na Dolenjskem zno
va trudila z novačenjem mož in fantov za belo
gardistični Štajerski bataljon, ki je željno čakal na 
okrepitve. Toda uspeh junijske belogardistične 

12 Kočevski proces, stenogral'ski zapisnik str. 70, 71 
in 72, oismena izjava J . Mazovca-Tineta z dne 7. X . 
1943; Iva Pirkovič , B i lo je pod Gorjanci, št. 19 in 20, 
»Slovenailai poročevalec« 8. iu 9. novembra 1950. 

splošne mobilizacije je bil prav tako porazno slab 
kakor odziv na binkoštne vpoklice pred enim me
secem. Do srede junija je Štajerski bataljon nara
sel le na okrog trideset ljudi. 

Pepca Rusova iz Dolenjega Maharovca pri 
Št. Jerneju se je 20. junija 1942 po opravkih mu
dila v Novem mestu in se oglasiia tudi v samo
stanu ubogih šolskih sester de Notre Dame v Šmi-
helu, kjer je včasih bila gojenka. Prednica s. Marija 
Stanislava Babnik jo je povabila v svojo sobo, jo 
seznanila s svojim nečakom kaplanom Nandetom 
Babnikom in jo prosila, da bi kaplanu Kastelicu 
v Š t Jerneju nesla skrivno pošto. Prednica je nato 
Rusovi vpletla v kite droben listič, a kaplan Bab
nik jo je še blagoslovil, da bi pismo srečno prišlo 
na pravi naslov. Rusova pa pisemca ni odnesla v 
šentjerPejsko župnišče, ampak ga je rajši pokazala 
svojemu fantu Albinu Drobižu iz Čadrež, ki ga je 
takoj poslal Štabu Gorjanskega bataljona. 

Kaplan Babnik je v tem pisemcu, naslovljenem 
kratko »Vinko«, grajal kaplana Vinka Kastejica, 
ker šentjernejskLh belogardističnih prostovoljcev 
na dva poziva v maju ni bilo na zborno me»lo. 
Naročal je, naj sedaj še ne pošilja niti orožja, niti 
fantov, ker bo povelje dobil kasneje. Pač pa naj 
pripravi orožje na Mokrem polju.'s Kaplan Babnik 
se je podpisal s psevdonimom Zabreščan. 

To pisemce je partizanom znova potrdilo, da 
je kaplan Kastelic slavni belogardistični orga
nizator v š t . Jerneju, in jim razodelo, koliko 
je vsa stvar že dozorela. Zato je partizanska pa
trulja 27. junija aretirala kaplana Kastelica, dva 
dni prej pa trojico njegovih najožjih sodelavcev. 
Na zaslišanju je Kastelic priznal svoje belo-
gardistično delovanje in povedal tudi za svoja 
skrivališča orožja. Kaplan Kastelic je bil kot 
glavni krivec belogardističnega delovanja 30. ju-

»* I. Pirkovič, BeJogardiaoiu. (rokopis}. »Ur. b6, 87. 

nija 1942 obsojen na smrt in ustreljen." Orožje 
na Mokrem polju je prišlo v partizanske roke. 
Štajerski bataljon pa je vse poletje ostal brez 
enega samega prostovoljca iz šentjernejske do
line, ki je v tem času poslala v Gorjance že 
več sto partizanov. 

Kostanjevica bi po načrtu prav tako morala 
poslati nekaj oboroženih mož. Ker so partizani 
še pravočasno opazili in razbili belogardistično 
organizacijo kaplana Franca Šeškarja, Štajer
ski bataljon tudi iz Kostanjevice ni dobil orožja 
in niti enega prostovoljca. Podoben neuspeh z 
rekrutacijo so belogardistični zaupniki doživeli 
tudi v Toplicah, Prečni in r'Vigod po Dolenjski. 
Edino okrepitev Štajerskemu bataljonu so sredi 
junija poslali iz St. Ruperta. 

Nekako kroniko belogardističnega narodnega 
izdajstva v Št. Rupertu je spisala Roza Uhan, 
z belogardističnim imenom Silva, doma iz Straže 
št. 14 pri š t . Rupertu. S svojim mlajšim bratom 
Francem je junija odšla v Štajerski bataljon, 
kjer je bila do okrog 20. julija. Nato se je vrnila 
domov in se nekaj Časa skrivala pri nunah v 
graščini Rakovnik. Dne 19. avgusta se je pre
selila k Italijanom na grad Dob, nato se odpe
ljala k njim v Trebnje ln Ljubljano ter se konč
no vrnila k Lahom v Trebnje, kjer je bila belo-
gardistična kurirka in plačana okupatorjeva 
vohunka. Ta pester življenjepis delavne apostol-
ke Katoliške akcije je razviden iz njenega za
nimivega in za spoznavanje belogardističnih 
začetkov dragocenega dnevnika: 

I i Glej faksimile zaslišanja kaplana Kastelica v 10. 
poglavju. — »Slovenski dom« (5. IX . 1942) je pravi 
vzrok obsodbe kaplana Kastelica skušal p r ik r i t i s tr
ditvijo, Češ da »je moral pasti zato, ker ga je ljubila 
mladina, tega pa komunisti niso mogli prenesti«. — 
2upnlk Andrej Zupane iz Sv. Križa pri Kostanjevici 
pa je v svojem dnevniku na strani 139 dne 6. julija 
1942 zapisal: »Kastelic se Je vdal za eno strojnico* 
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rz n A S i H KRAJEV 
T U D I K Z D O B R N I C B I L A H K O 

I Z P O L N I L A P L A N O D D A J E L E S A 

Plan oddaje lesa je tako pereč, da bi 
morali vsi . ki delajo pri tem poslu, po
skrbeti za to. da bi bi l plan res izpolnjen. 
K e r je kupec — Lesno industrijsko podjetje 
Novo mesto — zaradi neizvršene oddaje lesa 
dal Kmetijsko zadrugo Dnhrnlč pred arbi
t ražo, Je prišlo do precej velikega škr ipa
nja v zadrugi. Skoraj vsi so govori l i , da 
plana ni mogoče Izpolniti. Takega odgovora 
niso bili veseli nit i sami Dobrnlčnht. Kme
t i jska zadruga Ima poleg drugega za od
dati še 28 kubičnih metrov tanlnskega lesa, 
ki je zelo važen predmet, pa izgleda, da 
tudi tega ne bodo oddali. 

Seveda to nI mogoče, če bo vsak delal 
ln celo že dela po svoje. Manipulant K a l a n 
Je kupi l od nekega kmeta 60 prm drv, pa 
si Je rekel: »10 metrov naj ho za zadrugo. 
50 pa za mene«. Knjlgovodklnja, hčerka 
organlsta, pa pravi spet po svoje: »Kaj 
upravni odbor, bolje Je, da o vsem ničesar 
ne ve.c K a j pa na sejah? Več aH manj so 
vsi uslužbenci K Z proti temu, da bi se 
pisali zapisniki , saj j ih nI treba, brlhtne 
glave vedo vse tudi brez zapisnika. 

Naše mnenj.e pa je. da hI bilo vsekakor 
dobro, da bi K L O kot operativni vodja te 
zadeve uredil alt pa naj s takimi uslužbenci 
obračunajo sami kmetje In tisti , ki so 
navzlic takemu odnosu v zadrugi pokazali 
lep napredek. M . 

I Š Č I M O T I S T E G A , K I J E K R I V ! 

V noči 17. decembra eo neznani ljudje 
razbi l i , oziroma poškodovali vodovodne na
prave pri vasi Sela. tako da Topllčanl dva 
dni niso Imeli vode. Poleg tega so namer
no razbil i tudi znamenje, k i stoji ob cesti. 
Nekateri ljudje sicer govorijo to ln ono, 
češ, da je tega k r i v a ljudska oblast, vendar 
pa temu nI tako. Imamo primere, da so bi 11 
kr ivc i takih dejanj ljudje, k i večkra t sede 
v cerkvi. To j im je potem le povod, da lah
ko blatijo našo oblast, čeprav sami delajo 
take grdobije namerno. Večkra t pa take 
stvari počenjajo tudi ljudje, k i stalno k r i 
tizirajo, da nimajo denarja, medtem ko so 
skoraj vedno pijani In potem ne vedo. kaj 
delajo. Zato je naša dolžnost, da vsi kot 
eden skrbimo, da se preneha s p i jančeva
njem In da poiščemo tistega, k i je k r iv takih 
dejanj ter ga pošljemo tja, kamor spada! 

i t , 
T A K S N E G A » K R A L J E V A N J A « 

N O Č E M O ! 
V kmetijski zadrugi Dol . Nemška vas 

»kraljujejo«, prav po svoje tovarišice Pepca 
Mežan, Danica Slak in Anica Japelj. Za 
nje je upravni odbor ničla, saj ne skl ičejo 
ni t i sej. Blaga ne nabavljajo po želji kup
cev, čeprav bi ga lahko dobili v Trebnjem. 
Kadar telita kmetom blago, se Mežanova 
kaj rada zmoti, seveda v svojo korist. Tudi 
denar se je prav rad prime, otroke pa. ki 
pridejo v trgovino, 6urovo odpodi, češ da 
zahtevanega hlaea nima. čeprav v resnici 
razpolaga z dotičnim blagom. V trgovino 
zahajajo k tem uslužbenkam nepoklicani 
ljudje — moški, s katerimi se pečajo. Ob 
neki p r i l i k i je prišel brat od Mežanovo in 
je trkal na vrata, ker so bila zaprta. Ona 
je najprej spustila moške skozi zadnja vra
ta, nato šele pa je odprla bratu in mu 
seveda ni hotela povedati kdo je b i l pri 
njej na »obisku«. 

Kadar čistijo lokal, pometajo med smeti 
tudi glavnike, zobno kremo itd. 

Danica Slakova je rekla zastopniku »Pre
hrane-, da je za krompirjem hodila dva dni 
in da sedaj ne bo več. Poleg tega je še 
rekla, da je krompir že zaarala (predpla-
čala) . kar pa ni bilo res. 

Gornji in še številni drugi primeri govore 
o skrajni malomarnosti teh uslužbenk. Zato 
ljudje odločno zahtevajo njihovo zamenjavo. 
Naše zadruge potrebujejo pridne in dobre 
ter sposobne kadre, ne pa lenuhe, izkori
ščevalce in celo surove l judi ! F . V . 

P L A N I N A N A D S E M I C E M 
Ker ne večkrat oglasimo, si bo kdo mis l i l , 

da nam gre vse po vol j i , razen tatvin, k i 
smo j ih že opisali. 

Prav zadovoljni smo z gradnjami, k i j ih 
je opravilo gradbeno podjetje »Pionir* iz 
Novega mesta, čeprav delo še ni popolnoma 

V VSAKO HIŠO 

I DOLENJSKI UST! j 
žene zadružnice na Sinjem vrhu 

Tudi mala oddaljena vasica Sinj i 
v rh v B e l i kraj ini je nekoliko zaživela. 
2ene-zadružnice , katere vodi tovarišica 
Dupinova, poslovodkinja kmetijske za
druge in delegatka okrajne zadružne 
sekcije, so organizirale gospodinjski 
tečaj , k i se je začel 7. januarja. Tečaj 
obiskuje 25 žena in mlad ink-zadružn ic . 
N a tečaju se zadružnice poleg kuhanja 
uče Še šivanja in prikrojevanja. P o 
maga j im ' tudi domači učitel j , k i bo 
zadružnice seznanil z raznimi gospo
darskimi vprašanj i , s sadjarstvom in 
živinorejo. Medicinska sestra iz Vinice 
bo ženam predavala o raznih boleznih, 
negi dojančka in o drugem, kar za
družnice najbolj zanima. 1 

Zene-zadružnice nočejo zaostajati 
za drugimi, zato bodo z veseljem i n 
redno obiskovale ta tečaj , po končanem 
tečaju pa povedale, koliko so na njem 
pridobile. Zadružn icam v Sinjem vrhu 
želimo pr i njihovem delu veliko uspeha. 

L. C 

dokončano, to pa zaradi tega, ker smo z 
gradnjami pričeli že pozno jeseni. To pod
jetje gradi p r i nas vsako leto in smo z 
njim zelo zadovoljni. Zato nam je žal, da 
smo se prav lani v zadnjih dneh nekaj 
sporekli, sicer ne po kr ivd i enega a l i dru
gega podjetja, pač pa po kr ivd i človeka, 
k i je b i l le nekaj dni odgovoren za delo 
na gradbišču. 

Prenovil i smo vodovod in napravil i ko
ri ta za napajanje živine pri novih hlevih. 
Kor i t a so delali trije vaščani iz sosednje 
vasi Rodine. Z njihovim delom pa nismo 
zadovoljni, ker niso do kraja tlakovali korit 
iu so z delom prenehali kar sredi dela. P r i 
tem je seveda tudi naša kr ivda, ker smo 
jih že vnaprej plačali za delo, k i ga potem 
niso opravi l i . Ne čudimo se tudi, da so ti 
trije ljudje v času. ko so delali pri nas, 
dobili od strani ostalih pridnih delavcev 
naziv »koritarji«. 

Ker imamo sedaj še lepo vreme, bomo 
opravil i še razna druga dela, predvsem pa 
bomo pr ipravi l i material in vse potrebno 
za dovrši tev gradenj, k i so bile lani pr i 
čete. F- J . 

MOKRONOG 
Z ukini tvi jo popoldanskega v laka št. 9436 

z odhodom lz Trehnja oh 15.15 url je pre
bivalstvo Mirenske doline zelo prizadeto, saj 
opravi pota ln ostalo v Trebnjem že v do
poldanskih urah, nato pa mora čakat i na 
večerno zvezo, k i pa Ima navadno še precej 
zamud. A H ne bi mogla železniška direkcija 
v Ljubl jani upoš tevat i želje prebivalstva ln 
vlak spet upeljati, kakor je to naredila že 
na večin progah? -k-

a&t&vajte 

v gostilnah 
zdraviliščih in 
kavarnah 

DOLENJSKI LIST 
C R M O S N J I C E 

Čeprav je novoletna jelka že za nami, so 
vendar doživetja v zvezi z njo še vedno živa 
v srcih naših pionirjev Iz Crmošnjlr. Zadnji 
dan starega leta so prav lepo proslavl jal i . 
Pod vodstvom tovariš ice Vide Košir jeve so 
odigrali Igrico: »Jagoda Išče Dedka Mraza«, 
po Igri pa Je prišel na oder Dedek Mraz. 
Otroke Je s prikupnimi besedami prav lepo 
pozdravil. P lonlrčki so komaj čaka l i , kdaj 
bo odložil koš, k i je bi l napolnjen z lepimi 
dar i l i . Obdarovani so b i l i prav vsi . Za vse 
pionirje Je poskrbela s indikalna podružnica 
Crmošnjlce, tako da Je bilo novoletno vo
ščilo res pr is rčno. Igrice, mladinske knjige, 
šolske potrebščine ln podobno bodo naše 
male še dolgo časa spominjale na ta lepi 
dan. Lahko pa bi novoletno Jelko p r ip rav i l i 
še lepše, če bi se za to zanimale tudi ostale 
organizacije In nam pomagale. Vendar med 
njimi nI pravega odnosa do pionirjev, kar 
pa Človek na vasi na vsak način pr ičakuje . 
Na pionirje gledajo vse preveč vzvišeno, 
pri tem pa j im marsikdo tudi zavira nji
hovo delo. Zelo dobro se je izkazal tovar i š 
Jože Jeraj, k i se je z nekaterimi mladinci 
potrudil, da je našim najmlajš im pr ipravi l 
res lep dan. 

A J D O V E C 
Otroški praznik ob Novem letu smo tudi 

v Ajdovcu lepo praznovali. K o l i k o r je do
puščal skromen oder, smo z uspehom od
igral i Goljevo Igro »Sneguljčlca«. Lahko 
nam bi kdo očital , da smo posegli po tako 
zahtevni Igri. Oder je dovolj velik le za 
lutke, Kulise BO odvisne od naše Iznajdlji
vosti, otroci pa so okorni ln včasih preveč 
robati. S petrolejko se oder tudi ne da 
pravl j ično razsvetljevati, ker taka svetl l jka 
zahteva mnogo svežega zraka, k i ga v naši 
»dvorani« redno primanjkuje. Zato se zgo
di , da BtenJ le klavrno b r i l , ko bi v dejanju 
moral biti najlepši sončni dan. V takem so
mraku je res vse skrivnostno, do čarobnost i 
pa še precej manjka. Delo na takem vaškem 
odru da mnogo truda. P a smo le Igrali ln 
prav v tej tesnobi že več Iger z odraslimi 
in pionirji Kora jža vel ja l 

Naši mali Igralci so se v svoje vloge 
prav dobro vživel i . P r ikupna je bi la Sne
guljčlca — M i c k a Rogljeva. Svojo vlogo 
je zaigrala otroško preprosto. P r v i uspeh na 
odru naj ne bo zadnji. P r i s rčn i so h l l l 
škra t je , k i so z ve l ik im navdušenjem hodili 
k vajam, pri resnični Igri pa j ih Je navda
ja l strah, da so pozabljali na besede Iu 
kretnje. Toda kako bi Jim zameri l i : mlčne 
oblekce Iz novomeškega gledališča, nerodne 
brade ln brleče svetll jke pa še radovedni 
Igralci — vse to j ih Je motilo. Svoje naloge 
pa so le opravi l i . Najbolj sta b i l i zadeti 
vlotd obeh razbojnikov. 

Baletke so bile ljubko nerodne. K o l i k o 
vaj Jih je stal vsak K t b ! Pepea — sirota 
brez s ta ršev — so je vadila , prej pa Je 
vse do snega pasla ovce po starinah In 
grmovju. Človek bi Izgubil z njimi potrp
ljenje, če ne M poznal njihovega trdega 
življenja. Dobro voljo p a so pokazali vsi 
naši šolarčkl In to Je že nspeh, vzgojitelju 
pa nagrada za trud. Skoda le, da svojih 
otrok niso prišli pogledat tudi s tarš i Opa
z i l i smo samo nekaj mater, očeta pa nobe
nega. Kako ponosen bi b i l otrok, ko bi 
videl , da se za njegovo delo zanimata tndl 
roditelja. Dva svetova: šola In dom — brez 
povezave ne moreta dati vzgojnih nspehov. 
Tudi cicibanov je bilo premalo, čeprav so 
h l l l vsi povabljeni. 

Po igr i so b i l i otroci obdarovani s šol
skimi potrehščlnaml ln pecivom. Šolarska 
knjižnica se Je pomnožila za 16 lepih mla
dinskih knj ig . 

IZPRED SODIŠČA 
O B S O J E N A B A B I C A - M A Z A C K A 

Terezija Zevnik. babica iz Novega mesta. 
«e je poleg svojega poklica bavila z nečed
nim poslom, da je svojim »klientkam« od
pravl jala plod. Te vrste »usluge« pa ni de
lala iz sočut ja do žensk, ki so jo prosile 
pomoči, , pač pa za dobro nagrado. Ugotov
ljeno je, da je v kratkem času sedmim mla
dim ženskam osemkrat odpravila telesni plod 
(eni dvakrat) in prejela zato lepe nagrade 
tako v denarju kot v blagu in živilih. Ho
norar jo seveda dosledno izterjala. Ce j i 
»stranka« n i mogla takoj p lačat i , jo je po
zneje opominjala, dokler nI vsega plačala 
Poleg teh primerov je imela še več takih, 
kjer je ženskam pomagala le z raznimi 

Splošno trgovsko podjetje 
ČRNOMELJ 

sporoča vsem odjemalcem, da je 
odprlo v poslovalnici štev. 2 

v Črnomlju 
oddelek za komisijsko trgovino 
Vse stranke k i želijo prodati raz
lične predmete, vabimo -v naš 

novi komisijski oddelek 

zdravi l i . Vse ženske, na katerih jo Zevni-
kova izvrševala »operacije«, pa so se mo
rale zateči v bolnišnico pc; zdravniško pomoč 
in j« 1« s rečnemu slučaju prepisati, da v 
nobenem primeru n i prišlo do zastrupitve. 

Terezija Zevnik Je b i l a . pred senatom 
okrajnega sodišča v Novem mestu obsojena 
na eno leto zapora. 

Z V O Z O M J E P O D R L S T A R O Z E N I C O 

Devetnajstletni Anton Golobic, konjar na 
državnem posestvu Poganci pri Novem 
mestu, je lani 31. oktobra zvečer peljal s 
kmečkim vozom brez lu&i po Zagrebški cesti 
proti Žabji vasi. Konje je podil tako ne
rodno, da je na cesti podrl R3-letno Mari jo 
Šega. katera je dobila težje telesne po
škodbe. 

Pred senatom okrajpega sodišča v Novem 
mestu je mladi Golobic skesano priznal ne
premišl jeno divjanje z vozom. Obsojen je 
bil na dva meseca zapora, pogojno za dve 
leti. 

Ureja uredniški cdbor — Odgovorni uredni.< 
Tone Gošnik — Naslov uredniš tva ln uprave: 
Novo mesto. Ljubljanska cesta 25. telefon 
št. 127 - Poštni predal 33 — Tekoči račun 
pri Komunalni banki v Novem mestu štev. 
616-1-90322-1 — Četr t letna naročnina 100 din, 
polletna 200 din, celoletna 400 din — Naroč
nina se plačuje vnaprej — Tiska tiskarna 

Ljudske pravice v L jub l j an i 

Da smo lahko pr iprav i l i tako lep otroški 
praznik, se moramo predvsem zahval i l i L I P 
Novo mesto, k i nam Je podarilo 3000 din. 
Zahvaljujemo pa se tudi aktivu L M S Ajdo
vec, ki je prispeval 600 dinarjev l n vsem, 
ki so razumeli praznik novoletne jelke In 
b i l i dobrih src ln odprtih rok. F . B . 

P R E P R E Č E N P O Ž A R 
Ponoči 4. Januarja je pričelo goreti v 

zidanici, k i je last zadruge v Poljanah pri 
Dol. Toplicah. Zidanico, k i stoji tesno poleg 
dveh drugih v vinski gorici R lge l j . Ima v 
najemu tov. Novtna Jože lz Podturna. Z i 
danica je ena najs tarejš ih v teh goricah ln 
je les že precej trhel, tako da se je pod
taknjen ogenj zelo naglo šir i l . V zidanici 
je bilo shranjenega precej vina, sodov In 
raznega orodja v vrednosti nad 100.000 din. 
Sreča je bila, da so ogenj takoj opazili po
sestniki Iz bližnjih krajev in so hitro začeli 
gasiti. P r v i je b i l na mestu Janez Novine, 
posestnik lz Dol . Kušinca ln njegov sin 
Franc, potem Franc G r i l iz Dol. Bušinca In 
Grm Jože, za nj imi pa sta prihitela še 
Anton Mlklavčlč lz Gor. Bušinca ln Mat i ja 
G r l i z Rlg l ja . Vs i t i so od zidanice odda
ljeni več kot en kilometer, vendar so b i l i na 
kraju požara zelo hitro In so takoj začeli 
gasiti . Gašenje je bilo precej težko, ker v 
bližini nI vode In so se pos lu i l l l le bližnje 
luže, vendar so tako uspešno gasi l i , da je 
zgorela le streha, vse drugo pa je ostalo ne
poškodovano. 

Gasilcem, k i so s svojo požrtvovalnost jo 
preprečil i večjo nesrečo ln obvarovali ne le 
gorečo zidanico, temveč tudi sosednje, je 
treba dati vse priznanje. 

Ogenj Je podtaknil brezvesten človek, k i 
se Je hotel maščevat i In so mu organi 
oblasti že na sledi. D. G. 

U P R A V I Č E N E P R I T O Ž B E 
N A Ž E L E Z N I Š K O U P R A V O 

S podraži tvi jo železniške potn iške tarHe 
so potniki pač pr ičakoval i , da bo vožnja 
udobnejša, kar Je železniška uprava tudi 
obljubila. Vendar pa temu nI tako, vsaj na 
vseh progah še ne. Nekateri vagoni so ne-
zakurjeni a l i pa Je toplotna napeljava po
kvarjena ln železniških vozov ne segreva. 
Tudi razsvetljava še nI urejena po vseh 
vozovih. V dolgih nočeh je potovanje v temi 
In mrazu kaj neprijetno, zato naj hI želez
niška uprava poskrbela, da s« popravijo 
luči ln grelne naprave. Potniki , k i plačajo 
za vlak precej visoko potnlno, zaslužijo 
tudi vsaj kol ikor toliko udobno vožnjo na 
vseh progah! Gr. 

Z A D R U Ž N A E K O N O M I J A 
V D O L E N J S K I H T O P L I C A H 

Zadružna ekonomija v Dol. Toplicah, k i 
Ima na svojem obsežnem posestvu sicer le 
malo delavcev, se navzlic vsem težavam 
prav lepo razvi ja ter Ima od leta do leta 
lepše uspehe. S svojimi pr idelki skrbi za 
prehrano topllšklh ustanov, presežke pa od
daja za skupnost. V hlevu je vsako leto 
več živine, hkrati pa so si nabavili tudi 
veliko kmetijskega orodja. Za pomlad si 
bodo nabavil i tudi traktor, s katerim si 
bodo vslcd pomanjkanja delovne sile veliko 
pomagali. 

Končnega o b r a č u n a za preteklo leto 6e 
ntmajo, vendar pa so že sedaj v id i , da je 
bilo delo zelo uspešno. D. G. 

Oči članov podružnice Slovenskega 
planinskega d ruš tva v Črnoml ju se 
pogosto ozirajo proti M i r n i gori, saj so 
že b i l i obveščeni, da je sedanji pr iprav
l jalni odbor resno poprijel za delo. Od
bor ima halogo zbrati čimveč članov 
in čimbolj popularizirati "pomen S P D 
za Belo krajino, ter č imprej začeti z 
gradnjo lepega in primerno velikega 
planinskega doma na M i r n i gori. 

»Lepšega nikjer n i kraja, kakor 
kraj je vrh p l a n i n . . . « Tak občutek bo
do imeli naš i turisti, ko bodo s planin
skega doma občudovali lepote Bele 
krajine in sosednjih pokrajin Hrva t 
ske, vse tja do belega Zagreba in do 
bosanskih gora. Z razglednega stolpa 
na v rhu Mirne gore pa bomo gledali 
naše planinske velikane od Kamnišk ih 
pa vse tja do očaka Triglava. Zanima

nje za planinskb d ruš tvo bomo razgi
bali tudi s predvajanjem primernih 
reklamnih filmov, k i prikazujejo lepoto 
in veličastvo narave. 

Podružnica SPD v Črnomlju bo 
imela ustanovni občni zbor v sredo, dne 
23. januarja v prostorih gostinskega 
podjetja M L O . Pr ipravl ja ln i odbor vabi 
vse, k i ljubijo lepoto narave i n žele 
postati člani planinskega druš tva , da 
se tega zbora udeleže in pomagajo i z 
brati upravni odbor podružnice, k i bo 
lahko dal polno jamstvo, da bo v do-
glednem času zgradil planinski dom na 
M i r n i gori. Propaganda za planinski 
dom mora zajeti vsakogar, k i želi 
uživati lepote naše zemlje in si s tem 
krepiti duha in večat i moč ustvarjal
nosti v naši mladi socialistični domo
vin i . K . M. 

Šentiernejshe novice 
V St. Jerneju smo pr iprav i l i veliko ve

selja malim in vel ik im za novoletno jelko. 
Malčke smo obdarili in j im pr iprav i l i lepo 
igrico »Dedek Mraz«, nato pa so si ogledali 
še f i lm Guliverjeva potovanja. Igro je re
žira la učitel j ica Tončka Skerle, scenerijo pa 
je naslikala tov. Vlasta Schoepplova iz Tol
stega vrha, k i nam s priznano spretnostjo 
vsako igro opremi z novimi odgovarjajočimi 
kulisami. Dve pesmi v ig r i sta bi l i od do
mačega pisca. Igro smo ponovili 6. januarja. 
Obisk bi bil lahko boljši, če pomislimo, da 
so razne cirkuške predstave sijajno obiska
ne. Več razumevanja za domače prireditve, 
k i so vzgojnega značaja! 

Silvestrovanje je privabilo v našo dvo
rano veliko l judi, k i so z zanimanjem sle
di l i posameznim, lepo izvedenim točkam 
sporeda. Dvorana je bila lepo okrašena in 
bogato razsvetljena, zabava pa je potekala 
v redu. 

Takoj po novem letu smo pričeli s škrop
ljenjem sadnega drevja. P r i tem uporablja
mo drevosan, nitrozan in durlo. Bomo vide l i , 
katero teh Škropiv se bo najbolj obneslo. 
Škropilno akcijo vodi tov. Janko Zalokar 
iz Vrha. Gospodarji morajo pred škroplje
njem drevje obrezati, razredčit i drevesne 
krone, da ho imelo sonce dostop, odstraniti 
je treba poganjke iz korenin in suhe veje, 
postrgati mah in lišaje in to sežgati . Mlada 
drevesa ovijte s slamo, ker vam zajec lahko 
v eni noči naredi veliko škode. 

Napisati moram še nekaj o našem kinu 
in njegovi reklami. Obiskovalce našega kina 
vsakokrat prijetno preseneti moderna in pri
hodnjem fi lmu primerna reklama. Vsakokrat 
druge črke raznih barv in oblik, razni okra
ski okrog slik, vse vzbuja s svojo sočnostjo, 
živahnostjo in smiselnostjo med obiskovalci 
veliko zanimanja. Na tem polju je prava 
umetnica naša priljubljena igra ika Minka 
Joreletova. 

Te dni nas zapušča rajonski monter D E S a 
tov. Franc Primožič, k i je premeščen v 
Trebnje. S svojo pridnostjo in postrežlji-
vostjo se nam je vsem zelo pr ikupi l in nam 
je resnično žal za njim. Nikdar ga ni oviralo 
ne slabo vreme, ne noč. ne razne druge 
zapreke — vedno se je na kolesu a l i motorju 

Nehat l a CrnomaljCone! 
V zadnji š tevi lki »Dolenjskega l i 

sta« smo bral i č lanek o preimenovanju 
ulic v Novem mestu. V Črnomlju na 
kaj takega nihče ne misli . Naše ulice 
imajo še danes imena iz dobe Franca 
Jožefa. Vem, da sc bo marsikdo, k i bo 
to bral, iznenadil nad temi imeni, zato 
j ih tudi zapišem, kakor j ih imenujemo: 

župnik širaj pred ljudskim 
sodiščem 

Pred senatom okrožnega sodišča iz 
Novega mesta se je na javni razpravi 
v sredo 16. januarja zagovarjal v Treb
njem prodekan Jakob S i r a j , župnik 
iz Mirne, zaradi svojega protiljudskega, 
izdajalskega dela med narodnoosvobo
dilno vojno. Ob zakl jučku lista raz
prava še traja, zato bomo o poteku 
razprave poročali v prihodnji številki . 

»Stacjon, Plac, Fa rovška gasa, Z a d - , 
nja al i Cvet l ična gasa, Puhkova gasa'" 
in Š takorska gasa«. Kaj pravite, a l i b i 
biio tudi p r i nas potrebno preimeno
vati ulice? 

V Črnoml ju smo skoraj vsako ne
deljo brez luči, pa tudi vode na ta dan 
ne dobimo. Zaradi tega slišimo upra
vičeno godrnjajo. Kol iko žena, k i so 
med tednom zaposlene po službah, bi 
ob nedeljah rade brale ali delale kaj 
drugega, p r i Čemer b i rabile vodo, a je 
nimajo. M L O in D E S bi pač lahko že 
kaj ukrenila a l i dala vsaj pojasnilo, 
zakaj smo" vsako nedeljo brez vode in 
luči. 

Sedaj, ko so jasne noči i n sveti me
sec, tudi po mestu gore cestne e lek t r ič 
ne luči. A l i ne bi žarnic cestnih luči 
pr ihrani l i raje za čas, ko ne bo me
seca? P r i nas se je n a m r e č že večkra t 
pripetilo, da po več mesecev nismo 
imeli ni t i ene luči v vsem mestu, če 
prav je bi la popolna tema. -k. 

vozil okrog, iskal napake in odpravljal mot
nje. V lepem spominu pa ga bomo ohranili 
tudi kot zvestega sodelavca S K U D a . Ko mu 
želimo obilo uspeha na novem službenem 
mestu v Trebnjem, pozdravljamo istočasno 
njegovega naslednika tov. Franca Bolka iz 
Domžal ter mu želimo dobrodošlico. 

Od nas odhaja tudi tov. Žagar , upravnik 
ekonomije Litostroj iz Dol. Brezovice. Kakor 
njegov prednik tov. Pušenjak, tako je tudi 
on imel razumevanje za potrebe naše pro 
svete i n kulture in nam je s svojimi tova
riši sodelavci vedno rad pomagal pri raznih 
prireditvah in manifestacijah. Tudi njemu 
se lepo zahvaljujemo za vse njegovo delo 
p r i nas in mu želimo na novem službenem 
mestu veliko sreče in uspehov. V naši sredi, 
pa iskreno pozdravljamo tov. Alojza Stu-
neca, k i je nastopil službo kmetijskega de
lovodje pri ekonomiji Litostroj. Obljubil 
nam je sodelovanje pri klubu za k o n j s k i 
šport , k i ga zelo zanima, zato se bo tudi 
zavzel za fzgojo mladega kadra. 

Naši lovci so pred kratkim priredi l i lov 
na divje prašiče. V Kohi lah na Gorjancih 
so naleteli na krdelo sedmih svinj. Znani 
gost i lničar tov. Janko Reeelj Iz š t . Jerneja 
je ustrelil 105 kg težkega in ohstrelil 70 k i l -
skega, tovar iš Jože Okički iz Vrhpolja pa 
68 kg težkega divjega prašiča. 

Gospodinjski tečaj poteka prav lepo ob 
nezmanjšanem zanimanju naših deklet. Za 
novoletno jelko so speklo precejšno količino 
okusnega peciva, s katerim so b i l i obdarjeni 
naši malčki . Prav lepo se j im zahvaljujemo. 

M . 

Sporočilo dopisnikom 
Vse dopisnike Dolenjskega lista 

obveščamo, da sprejemamo nuj
ne vesti in krajša poročila do 
ponedeljka opoldne. Daljše član
ke in podobno dostavljajte po 
možnosti do vsake sobote, da bo 
gradivo lahko objavljeno v šte
vilki, ki izide naslednji petek. 

UREDNIŠTVO 

K I N O NOVO M E S T O 
p r e d v a j a : 

Od 18. do 21. januarja: Angleški I l lm 
»Ana KarenlnA«. 

Od 22. do 24. Januarja: francoski fi lm 
»Clochemerle«. 

Od 25. do 28. Januarja: francoski rilm 
»Očka«. 

O B V E S T I L O 
Ponovno sporočamo vsem dopisnikom In 

naročnikom lista, da na nepodpisana pisma 
uredniš tvo ne bo več odgovarjalo. Dopisi 
In pisma brez podpisov aH i Izmišljenimi 
Imeni romajo brez Izjeme v koš oziroma k 
»Odpadu«. 

B R E Z O V E M E T L E Izdelujem po naro
čilu. Za podjetja j ih izdelam tudi večje 
količine. Jože Jeraj . Srednja vas pri Crnioš-
njl ca h. pošta ln postaja Semič v Heli 
kra j in i . 

U R A D N I C O z dohrlm znanjem Btrojeplsja 
ln stenografije sprejmemo takoj v Novem 
mestu. Služba stalna. Naslov v upravi 
»Dolenjskega Usta«. 

robtine iz dolenjske popotne malhe \ 
Srečo v novem letu! To vam voščim naj

prej, nato pa me krit izirajte, zakaj me ni 
bilo 14 dni na spregled- V S t . L o v r e n c u 
sem tičal v Jarmovi gostilni! Nekaj sem se 
onegavil okol i novega leta tam okol i , pa 
me je zmotil gost i lničar jev vablj iv napis: 
»Danes točim za denar, jutr i zastonj«. P rv i 
dan sem vse plačal , potem sem pa dva 
tedna čakal , kdaj bo t is t i »jutri« napoči l , 
pa n i bilo n ič in nič. 15. sera jo odmahal 
naprej, še prej pa sem skrbno zaprl vrata 
za seboj, saj tako ganljivo piše na steni: 
-Vrtata zapiraj!« Zegna v tej gostilni ne 
manjka, tako sem sodil po vel ikih podobah 
in nazaj grede premišl jeval o minlj ivosti 
tega sveta . . . 

Marsikaj si voščijo ljudje takole ob no
vem letu. L a n i sem si nabral prijateljev in 
sovražnikov. Ta in oni mi je pisal okoli 
1. januarja, da bi me rad osebno poznal in 
z menoj kakšno razdrl. drugi spet mi želijo, 
da bi si noge polomil, ko kolovratim po 
klancih in dolinah naše lepe Dolenjske. No, 
saj jih poznate, strice in tete, k i odkrite 
besede ne prenesejo. AJ i sem jaz k r iv , če 
moja torba bolj verjame sodnim aktom ka
kor lepim obrazom? *V S t. P e t r u bom 
letos postavil podružnico pr i Ivanki — vse 
ve ta ženska, vse zna . . . Živa torba, prava 
zakladnica novic! Iz podganjih kož. ki j ih 
je v Novem mestu dovolj na cestah, j i 
bomo pa torbico al i malhico sešili, da j i 
novice ne bodo uhajale, kajne? 

V T r e b n j e m sem star znanec, pa BO 
me zadnjič vendarle pri cenah neprijetno 
požgečkali. V »Veletrgovini« dobiš za 34 di
narjev lOdkg sira, v gostilni p r i »Potniku« 
pa sem za tako količino in rezinico črnega 
kruhka moral odšteti celih 60 dinarjev. Na
mesto juhe z zakuho (riž, makaroni in pod. 
reči — to je menda še vedno vel ika redkost 
v trebanjski menzi!) lahko dobiš skladišče 
Čebule v juhi . Pravijo, da je čebula zdrava. 
Kos kruha pri juhi stane včasih 4, včasih 
5 dinarjev. Ke r pa je pekarna, pred gostil
no, sem izračunal , da ima gostilna pri 1 
Struci 10 do 15 dinarjev dobička — pa koliko 
dela imajo s tem, le pomislite: treba Je i t i 
čez cesto po kruh, se vrn i t i domov, kruh 
narezati, drobtine pobrisati, kruh položiti 
na krožnik a l i v košarico, s «to zavit i iz 
kuhinje v gostilno, to položili na mizo itd. 
— koliko faz dela vendar, kakor bi se lahko 
r e k l o . . . Z nekim ljubljanskim znancem 
sva v nedeljo prosila za pol l i t ra vina. pa 
nama je natakarica dejala, da pol literske 
steklenice nima, lahko pa dobiva po 2 deri 
al i pa če ga nama v kozarcih nameri pol 
l i tra v litersko steklenico. . . Ker nisva bila 
za umivanje kozarcev s cvičkom, sva se 
zadovoljila z dvema decilitroma . . . 

V S t r a ž o bo uio oni dal povabili in 

mi obl jubi l i koš novic, pa sem j im lepo 
odpisal, da moji čevlji ne bi prenesli blata, 
s katerim se St raža tako bahato postavljal 
Tako mlad fizkulturnik tudi nisem več. da 
bi čez gore hlodov in drv skakal, kakor 
delajo tieti, k i gredo vsak dan na vlak. Ce 
ste me pa, dragi tovar iš i , samo zaradi va
šega hlata vabi l i v Stražo, pa prepiš i te tale 
recept: vile v roke in izikidajte! Najprej 
tiste, k i blata ne vidijo pa bi ga morali 
videti in poskrbeti za snažna pota, nato pa 
se po blatu zamahnite. Ce bo kakšen konec 
v i l sunil prav do Novega mesta, n ič zato! 
Hvaležni vam bodo š tevi lni bolniki , tujci 
in inval id i , ki potujejo v Toplice in nazaj, 
pa tudi vasi l jubi potrpežl j ivi S t ražani . Ce 
tudi ta recept proti blatu ne bo pomagal, 
potem vem samo še tole: napeljite ž i č n i c o 
od trafike do potniške „postaje s stranskim 
odcepom mimo zadružnega doma do barake 
L I P a ! Pa kar nič ne zamerite. 

Janez, ne pr iduša j se, da ne boš 
nikol i več sem a l i tja! Tako so mi oni dan 
dejali znanci, ko sem moral spet *v S m a r -
j e t o . Spet sem moral ugrizni t i jabolko, 

k i sem se ga najbolj otepal. Žeja me je 
prignala v gostilno, o ka.teri sem zadnjič 
pisal. Cviček imajo po 80 dinarjev — nikjer 
ni tako drag, čeprav je marsikje celo manj 
kisel! Najbrže me imajo za kapitalista, da 
so mi tako ceno postavili . Se na s t ranišče 
sem zavi l , pa sem skoraj v pajčevinah obti
čal kakor zadnjič tista slanina, vendar pa 
sem se še rešil z nožem. Je že tako, da 
imam srečo, ka.kor l isica, k i je v Smihelu 
ob belem dnevu iz zaprtega skednja ušla 
š t i r im lovcem, zvečer pa se je za prega
njanje maščevala nad nedolžnimi kokošmi 
Na cesti pred gostilno Bem v Smarjeti po
tožil nekemu možakar ju , kako drago vino 
imajo. Premeril me je od nog do glave, si 
ogledal moje zamazane ška rpe ln zmečkane 
hlače, dvoumno pomigal z brki in dejal: 

»Ha, če bi ti Imel zbiksane čevlje in zl i 
kane hlače, potem bi šele videl, kako lepo 
in poceni bi bil postrežen!« 

No, za novo skušnjo bogatejši sem jo 
mahnil v M i r n o p e č . »Presneto dolge 
noge imaš, Janez, da si danes na Dohrniču . 
jutr i pa že ob Kolpil« mi je dejala soseda 
Francka, ko sem se ustavil pri njej. Ka j 
je novega v Mirn i peči, bi rRdi vedeli? 
\ e k a i takega imajo, česar še v I ta l i j i po
vsod ne najdeš! »DUX« in »REX« pa kra
l jevi in fašistični grb na neki hiši . nekoč 
prebarvani, a zdaj od zoba časa naglodani. 
B r r r r . . . kar pobral sem jo iz Mirne peči 
— dokler ne boste teh »spominčkov« odstra
n i l i , me ne vidite več, dragi Mirnopečani! 

Nekaj sem zamudil v preteklih 14 dnevih! 
K a j mislite — denaT so menjali, pa mi 
noben zlodej tega ni povedal! V Predgrađu 
ob K o l p i , v Novem mestu, predvsem pa T 

M o k r e m p o l j u p r i St. Jerneju so bite 
kase odprte za menjavo denarja, jaz pa nič. 
o tem ne veml Pa so mikkropoljski tiso
čaki v nov denar. . . Sreča, da drugje o 
teh menjavah nič ne vedo — pa tudi tiste 
razgrete glave, k i so razš i r ja le vesti, da bo 
denar zamenjan, so se medtem že menda 
pohlariile. če se niso, so bodo pa ^e! 

V S e m i č u sem se zapisal med alpi
niste. Odkr i l i so južno steno Tr ig lava na 
poti iz vasi mimo Štefana proti postnji. 
Kol ikor n i voda zdrla pota. ga bodo pa 
zdaj ljudje zgrizl i s koleni, tako je pripra 
ven kot bližnjica k železnici. V Semiču 
imajo še to posebnost: kulturo prodajajo 
na kilograme — prosvetni dom je namreč 
še vedno magazin! Bela kraj ina ima sploh 
precej znamenitosti. Tako na primer navzlic 
vsem ljubljanskim obljubam še vedno nima 
reši lnega avtomobila, čeprav bi ga krvavo 
potrebovala! Pa zboliš recimo ponoči v 
Semiču a l i kje v Sredgori. po ambulanti' 
imaš uro al i dve, sestra i-/ ambulanto te kot 
nujen slučaj pošlje v Črnomelj k zdravniku, 
vendar — vlaka n imaš ! Ce s i dovolj zgoden 
in 6« imaš zadosti vročine, lahko ujame.s 
tistega ob št i r ih zjutraj, če no, pa grew po 
poldne ob š t i r ih v Črnomelj . Ce s© ti i bo 
tesnijo mudi — bratec, izvol i pes v Črno
melj! Pet ur tja, pet nazaj, pa n imaš več 
vročine, ne bolezni in ne celih podplatov. 

Še v G r a d a c sem mimogrede zavil , 
da sem pozdravil sorodnike in prijatelje. 
Res je, dobro delajo Grndnča.ni, marsikaj 
BO s i lani popravi l i in postavili , leno dvo
rano imajo, pa spomenik, ki mu žal še ved 
no manjka glava, to in ono so uredil i , le 
vaških potov ne morejo slepa in nikakor 
popravit i . Iz sestanka na sestanek prenašajo 
sklep o tem prepol rebnem delu. celo K L O 
se t rudi , da bi š la stvar z mrtve točko -
pa nič in nič, samo pri lepih hesedah ostaja 
vse skupaj! Na žalost še ni raznih »letečih 
ekip«, ki vam bi pota popravile, dragi Gra 
dačani — zato se j ih lotite sami, posebno 
tistih dveh, ki vodijo proti Okl.juki in na 
Ravne! Pa bTez zamere in oglasite se sami 
še kaj! 

V Novem mestu na rašča zanimanje za 
fizkulturo. Oni dan je študent Andrej tre 
tiiral met krogle; ker je ravno ni imel pri 
roki , si je izposodil granitno ko*kn in j 
v krasnem loku poslal v Krko . Kuj pravim 
premalo kock so naročil i y,\ cesto mestu 
očetje, premalo! In za konec? Želim dohrega 
vremena, da bo Linbljanska cesta čimprej 
tlakovana. Ce nI šlo poleti in v jeseni n i i 
gre pa pozimi dobro naprej. V kratkem pa 
spet kaj novega. 

Skoraj bi pozabil: 21. januarja bo ž r e 
banje! Poizkusite srejo. nagrad kar mrgoli. 
Pa pozdravljenil 

Vaš Janez Popotai 
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O s a n i c i , d r s i in s m u k i 
Kje so že časi, ko so pele sanke 

lz Marofa do Ferliča ali iz Grma do 
mostu, če pa v bližini n i bilo »kifelca« 
—- saj veste, policaja one dobe! — tudi 
še doli v Kandijo do Kondačka! Dosti 
K r k e je medtem že preteklo mimo No
vega mesta in več ko dvajsetkrat je 
že izhlapela na svoji dolgi poti v Crno 
morje ali na njegovi prostrani površini. 
Leta 1929 pa je Novo mesto zakovala 
v tolikšen ledeni oklep, da so si težki 
vozovi upali čez Krko . Tedaj so pele 
pa drsalke. Po malem sicer vedno, 
najbolj pa še takrat, ko so ob nekda
njem kopališču na L o k i pod sedanjim 
železniškim mostom imele žabe svoje 
lepo morje. V tistih časih se je drsal 
ves mladi novomeški svet. K a r je res, 
je res, ne le mladi svet! Tudi starejši 
letniki so se elegantno pojali po zrcal 
n i gladini. 

Najkasneje in najteže so se med 
Dolenjci uvajale smuči. V Novem me
stu in okolici so si nekam sramežlj ivo 
utirale pot. Joj, smučarka v dresu v 
tistih časih! Vse mesto se je oziralo 
za njo. Skoraj več kot je imela las na 
glavi, je padlo opazk na njene hlače. 
Pa to že ni več res, tako dolgo bo 
skoraj. Zdaj smo pa tudi Dolenjci iz 
leta v leto bolj vneti smučar j i . Saj na
rava s primerno oblikovitostjo tal tudi 
pr i nas ne skopari. L e vreme nam pre
rado ponagaja. Zato pa je treba izko
ristit i vsak dan, da, vsako uro, da pr i 
demo tudi pozimi na svoj račun v g i 
banju na prostem, v špor tnem udej-
stvovanju! 

Kaj kratka je doba, ko venec devi-
š tva obdaja zasanjani svet tam od ko
čevskega Roga in nasmejanih goric do 
sinjih Gorjancev, ko je vse belo, cesta, 
zid in drevje, k i se sklanja pod svojim 
težkim lišpom ter siplje milijone ble-
stečih zvezdic na pot in na vrt. Bajka 
neslutene lepote je zimska sprememba 
slikovitega srednjeveškega mesteca. 

Kje bi b i l svet bolj pripraven za 
pravo zimsko veselje kot v okolici do
lenjske metropole, kjer se kakor krtine 
dvigajo in nižajo holmi in griči, po 

katerih drvi vzhičeni izletnik v zimski 
raj? Cez drn in strn gre preko ograj 
in plotov, med drevjem in po planem. 

Kam, le kam? O, prav na vse strani! 
Terenov za začetnike, za srednje iz-
vežbane in za mojstre smuške tehnike 
ne primanjkuje. P rVi in drugi bodo 
ostali bolj ponižno v bližnji mestni 
okolici, mojstre pa bodo zvabile velike 
smuške ture na Gorjance in v Kočev
ske hribe. 

Ozrimo se le bežno naokoli! 
Tja preko Dobrave in Muhabera in 

Kačje ride se vleče smuška sled visoko 
nad Prečno do skrivnostne kotline 
jamske Luknje in po goličavah do Krke 
ter ob njej nazaj v Novo mesto ali pa 
gori do St raže in njenih goric. Povra-
tek z vlakom. Tudi smučarji , k i pohite 
s Kačje ride do Mirne peči ali pa so 
pridrčal i tja čez Hmeljnik, se lahko 
vrnejo z vlakom. 

Bolj vabijo Gorjanci. Pa o tem en
krat posebej! 

V Kočevskih hribih pa so na zapu
ščenih Gačah čudoviti smuški tereni s 
prelestnimi razgledi. Do Semiča z v l a 
kom, potem pa dilce na noge in čez 
vasi Kleč in Planino na Mirno goto. 
Ob čistem ozračju razgled obširen in 
nepozabljiv! Ozka gorska dolina pelje 
od tod polagoma navzdol po planem 
in skozi gozd na prostrano planoto, 
kjer že dolgo samevajo razvaline opu
ščene kočevarske vasice Gače. Pomla
danska flora je tod neprekosljiva. Po
tem strmo navzdol v Crmošnjice. To 
smejo tvegati le zelo izvežbani smu
čarji! Povratek bodisi nazaj v Semič 
a l i pa, po divj i soteski Starih žag v 
Dolenjske Toplice oziroma Stražo in 
z vlakom domov. 

Da ti kasneje ne bo žal, 
, na prostem zdaj se suči, 

požene te po snegu vse, 
sani, drsalke, smuči! 

V NOVEM MESTU NISMO ZADOVOLJNI 

-at 

. . . z neokusnimi napisnimi tablami 
mnogih podjetij in ustanov, ki mestu 
niso v ponos ... 

. . . z notranjostjo kino dvorane, ka
tero bi bilo treba temeljito obnoviti, 
urediti pa tudi zanemarjeno vežo pred 
dvorano... 

. . . da visijo plakati nekaterih, pri
reditev po deskah in kostanjih tudi po 
ves mesec in več po prireditvi, drugi 
pa izginejo z desk že pred priredit
vami . . . 

. . . da nekateri auiomobilisti Še ved
no prehitro dirjajo skozi mesto ... 

. . . z neposutim pločnikom proti ko
lodvoru ... 

. . . z malomarnostjo, da mest knjiž
nica Se vedno tiči v nemogoči luknji. .. 

. . . da nimajo ljudje v Koloniji vode 
in da bodo začeli kopati vodnjake... 

. . . da »cvetu glavna stena Doma 
ljudske prosvete, čeprav smo sredi zime 
in da se to ponavlja že sedmo leto... 

. . . da teče sredi mesta gnojnica čez 
Gerdešičevo cesto navzlic sklepu, da 

R a z v a l i n a ž i v l j e n j a 99 Trebnj em 
Ze nekaj desetletij naši podeželski odri 

z uspehom uprizarjajo Finžgarjevo ljudsko 
igro »Razvalina življenja«. Je to svojevrsten 
dokument razpadajoče vasi* k i razpada po 
zaslugi enega samega človeka, k i i žgano 
pijačo kupuje premožpnja in duše. Svet 
si kopiči na žuljih in solzah svojega bliž
njega in ko hi se slednjič moral pojavil i 
kot kralj med kmeti in se veseliti posledic 
svojega dela, v id i , da se vse poruši . Celo 
lastna hči gre mimo njegove oderuške stra
sti in plane v < ĝenj čiste ljuhezni do Ter
jana, katerega je l juhila, predno se je orno 
žila z Martinom. Lenčka je morala vzeti 
Martina, ker so tako zahtevali interesi 
kmečkega kral ja Urha. k i kopiči premoženje 
na vse mogoče načine. Slednjič se stvar 
žnlostno konča, kajti Lenčka Se vedno gori 
za Ferjana. Mart in jo iz slepega ljubosumja 
zadavi. Ferjan v tem hipu ne k r iv i Martina, 
pač pa pokaže na žganjar ja Urha, češ: mo
rilec si t i ! 

Poglejmo »kako so uspeli z Razvalino 
živl jenja v Trebnjem. Gre za karakterno 
delo, ki zahteva veščine, če ne celo ruti-
nerstva. Oglejmo si, v koliko so pripomogli 
k uspehu posamezni člani igralskega kolek 
t iva. Žganjarja Urha je podal Pavlo Japelj, 
k i je igro tudi rcžiral . .Ta.pelj je nedvomno 
odločeni igralec, kar smo že poudarjali. To 
vlogo je še prav posebno dobro rešil . Po-

- s n e ž e n i m o ž vas pozdravlja! 
D r a g i p i o n i r j i l n p i o n i r k e ! 
P rva nagradna kr ižanka »Sneženi mož« 

je za nami! K a r 90 pravilnih rešitev ste 
poslali Iz vseh krajev Dolenjske! Pa ne 
samo iz Dolenjske — Iz Ljubljane. Bleda, 
Jesenic In celo lz Beograda smo dobili pra
vi lno rešene kr ižanke. Preveč bi bilo, če 

N E P O Z A B I T E ! 

21. januarja 
N A G R A D N O ŽREBANJE! 
Obnovite takoj naročnino! 

NA TEČAJU NA TRŽIČU 
JE RES PRIJETNO 

Že pred sedmo uro zvečer je v šolskih pro
storih zbranih 62 kmečkih fantov In deklet. 
Malokdaj kdo zamudi! Najbolj točna so de
kleta — katera pa tudi ne bi bi la vesela za
nimivega tečaja, k i Je letos pr ivabi l mno
žico rednih obiskovalcev. 

Fante seveda predvsem zanima vinarstvo, 
sadjarstvo In pouk o splošnem kmetijstvu; 
o tem Jim predava Lojze Udovlč. Sam je 
kmečki fant, a zna tako živo povedati, da 
kar pritegne poslušalce. Učitelj predava o 
živinoreji In splošnem kmetovalčevem gospo-
darstv u. 

Za dekleta sta upraviteljica šole In š ivi l ja 
Mlhelfa poskrbeli s prav pr iv lačnimi zani
mivostmi- Oh torkih zvečer Imajo krojne te
čaje in ročno delo, ob petkih pa gospodinj
stvo. Poleg navodil, k i j ih potrebuje vsaka 
dobra slovenska mati. se dekleta urijo tudi 
v kuhanju Marslkai bodo pridobile. Skoraj 
ne moreš reči. katera Je pr ldnejša Vse so 
pazljive in polne vneme, da bi se kaj največ 
naučile. Nobene ni delo čez dan tako utru
dilo, da zvečer ne bi % veseljem prijela za 
svinčnik aH šlvanko. Pot lz Slančvrha Iti 
Malknvea je do Tržišča dolga, kamenita In 
blatna, pa dekletom In fantom ni predaleč 
uro hoda! N a obrazih j im vidiš navdušenje 
ln veselje. 

Po delu In učenju zapojo v tiho noč ter 
se vrača jo na domove. Rozalka, Jožica, Lo
garjeva dekleta, Pepce, Francke In druge — 
vsi tečajniki v Tržišču: le tako naprej! Uspe
hi ne bodo Izostali. A . Z. 

bi hoteli naštet i Imena vseh. k i so nam 
poslali pravilne odgovore. Večina rešitev 
je bila pravilna. Kr i žanka v resnici nI 
bi la pretežka. Nekateri so pozabili priložiti 
nagradni kupon. drugI spet pa so nam po
slali Izrezanega sneženega moža. Tokrat 
smo upoštevali vse poslane reši tve, drugič 
pa bomo samo tiste, katerim hoste priložili 
nagradni kupon za žrebanje. Pa še nekaj: 
križank nI treba Izrezovati Iz Dolenjskega 
Usta! Dovolj je. da prepišete na l i s i papirja 
odgovore na vodoravna In navpična vpra
šanja ln priložite kupon. Ce obiskujete Isto 
šolo aH razred, pa lahko vsi skupaj pošljete 
odgovore v enem samem pismu, da prlhra 
nlte na poštnini . 

12. januarja je bilo žrebanje rešenega 
»Sneženega moža«. Ke r ste poslali toliko 
odgovorov, smo namesto dveh Izžrebali pet 
nagrad — če pa tokrat niste Imeli pri 
žrebanju sreče, nikar ne obupajte! Polzku 
site srečo v prihodnjem nagradnem žreba
nju. Kr ižanka bo takrat seveda malo težja, 
vendar pa jo bodo bistre glavice kmalu 
razvozljale. 

I z ž r e b a n i s o h l l l : 
1. S l a v k o Z u p a n č i č Iz Cegelnhe 27 

pri Novem mestu — dobi Rrežmlkovo knjigo 
»Junaki prekomorskih poletov«. 

2. P ion i rk i N a t a š a In M i r j a n a 
G e r m Iz Beograda, Vojv. Ml lenka nI. 41 
— dobita knjigo K a r l a š i roka »Trije bratje 
ln trije razbojniki«. 

3. I v a n k a R u s Iz Podzemlja v Be l l 
kraj ini dobi knjigo Franceta Slokana »Nova 
dežela«. 

4. Dijak L e o p o l d K o r e l c Iz Do
lenje vasi pri Čatežu je pri žrebanju dobil 
Jack Londonovo knjigo »Vragi na Fuat lnu«. 

5. P ionirka N u š a ftmld Iz Novega 
mesta. Seldlova c. 4, pa je bi la izžrebana 
s »Srbskimi narodnimi ugankami«. 

Slavko Zupančič Ih Nuša smld naj pri
deta- po knjig) v naše uredniš tvo, ostalim 
pa bomo darila poslal! po pošti . 

REŠITEV K R I Ž A N K E »SNEŽENI MOJS« 
V o d o r a v n o : 2. sraka. 5. In 6. moka, 

7. veje. 8. a — ž. 9. rdeča. 10. nesl, 12. nakit, 
14. MIlan, 15. os, 17. dama. 18. doba. 20. 
atom. 21. Iz, 22. žanjec, 24. rak. 

N a v p i č n o : 1. oko, 2. sneženi mož, 
3. Amerika . 4. akcent. 5. Ivan, 11. salama, 
15. Indija. 14. mat, 13. ob, 16. sad, 17. dan, 
-9. ozek. 23. NR. 

misleki oh njegovi pretirani uporabi med
metov in več ali manj stalno ene in iste 
geste sicer niso zmanjšali uspeh, dasi so 
motil i . Gre za to. da vsak igralec svojo 
vlogo doživlja in jo tako tudi poda. Niče
sar ne sme biti preveč, ne premalo. 2al ima
jo Japljevo partije vso eno in isto mimiko, 
gesto in modulacijo. Lnnčko j 6 oblikovala 
Mirni Poljanškova dokaj lepo, saj je go
tovo med najnadarnejš imi igralci v Treb
njem. Ce je imela pri premieri manj sreče, 
je to pri reprizi temeljito popravila. (Re
priza je bila sploh na višji ravni kot pre
miera.) Part i ja Tone, k i jo je podala 
Angelca Zaletelj. je bila glasovno odlična, 
medtem ko igralsko ni in ni odgovarjala. 
Režiser bi moral z njo več delati in na ta 
način izoblikovati vse tiste finese, k i so 
tej vlogi potrebne. Martin Janeza Gartnarja 
je b i l vsestransko dodelan, na š tud i r an z 
resnim prizadevanjem in razumevanjem 
vloge. B i l je celo naglasno neoporečen, kar 
se na tem odru redko primeri. Ferjana je 
predstavil Stane Prijatelj . Ce upoštevamo 
glasovno nerazpolo/.enje pri reprizi, moramo 
ugotoviti, da je bila vloga lepo rešena, 
čeprav se čut i . da leže temu igralcu bolj 
smeAne kot nesrečne vloge. 

S i rka je pokazal Tone Ojstršek pr i re
prizi bolj prepričl j ivo kot na premieri. Zdi 
se, da ta igralec postopoma napreduje, kar 
je oh tol iki prizadevnosti, kol jo je pokazal 
on, prav lahko doseći. Potovka Silve K r a 
ljeve je bila prav prikupna, težave pa je 
imela z jezikom, ki je na našem odru po
sebno poglavje, kajti naši igralci se vse 
premalo zavedajo, da Ima jezik svoje zako
nitosti In da je oder tribuna lepega jezika. 
Japelj je govoril crorenjsko narečje , čeprav 
tudi ne dosledno, ostali pa so tavali nekie 
na sredi med knjižnim, dolenjskim in celo 
štajerskim govorom. (Gartnar in deloma tudi 

Prijatelj sta izjemi). Ta neenotnost zelo 
moti. Mnenja sem tudi. da bi moral režiser 
s posameznimi igralci več delati. Pomanj
kanje tega pa se je kazalo skoraj povsod, 
najbolj pa pri Toni, k i je mestoma delala 
kar mučne pavze in se je menda borila 
s tekstom. Ce imajo poklicna gledal išča po 
trideset, š t ir ideset vaj, bi j ih morala imeti 
amaterska prav toliko, če ne celo več. Res 
je, da so te s tvari združene z ž r tvami , res 
pa je na drugi strani tudi to, da se mora 
nastopajoči zavedati tudi odgovornosti pred 
publiko in dati od sebe vse razpoložljive 
moči, ali pa naj delo sploh opusti. K v a l i 
tetne uprizoritve bodo jasno tudi bolj pri
vlačne. 'Zadnja predstava je bila žal tako 
slabo obiskana, da me je prav čudilo zakaj 

Našo prireditve naj hodo tudi vzgojne. 
Vsaka naj ima kratek uvod. s katerim se
znanimo občinstvo z vsebino in 6 tem jih 
pripravimo tudi na globlje sprejemanje. 

Posebno poglavje pa zaslužijo še nekateri 
drugi problemi, na katere smo mislim že 
večkra t opozorili . V Trehniem namreč pre
cejšen del publike ne ve, da je treba pr l t l 
v dvorano točno oh napovedani ur i , ker po 
znejše prihajanje od sile moti igralce in 
poslušalce. Imamo pa med občinstvom tudi 
primere neresnosti. Bazne neumestno opaz
ke, k i j ih nekateri iznašajo kar med pred
stavo, so dokaz skrajnega nerazumevanja 
in neznanja, kakršno hi lahko pr ičakoval i v 
Rutalah, ne pa v Trebnjem! In končno naj 
znpojem slavo š*> nekaterim nenočakance.m, 
ki med predstavo smradijo s cigaretami in 
ne mislijo na vsaj polovico ostalega občin
stva, k i mu ni ljubo, da mora sedeti v 
takem smradu. Kadar v idim takega nepo 
čakanca, da si pr ižge cigareto kar v dvorani, 
se mi zdi kot bi slišal v p i l i otroka: Mama 
z i . . .1« No tudi o tem razmišl ja jmo kaj več! 

L . S. 

K R I Ž A N K A . . S A N K A t " 
N a v p i č n o : L tace. 2. tiran. 3. ne

popustljiv, 4. znana gora pri Novem mestu. 
5. del obraza. 9. oblika pomožnega glagola, 
10. znak za aluminij , 11. kazalnl zaimek. 

ff 
V o d o r a v n o : | , kratica za besedo 

»številka«, 3. star mož, 5. velelnlk glagola 
utrpetl, 6. žuželka z nevarnim pikom, 7. 
struja. 8. bodičast j plevel. 12. turški gospo
dar, 13. ptica, k i je simbol miru, 14. kratica 
za glavni odbor, 15. del kolesa. 16. skrajni 
konec suhe zemlje. 

P i o n i r j i — rešitev današnje kr ižanke 
nam ne pošiljajte, ker nI nagradna. P r i 
našamo Jo za hlstrltev vaših glavic! Rešitev 
ho objavljena v prihodnji š tevi lki . 

bi morala biti stvar urejena že lansko 
pomlad... 

. . . s predolgimi kulturno-prosvetni
mi programi ob raznih prireditvah ... 

. . . z umazano mestno kavarno, ki je 
brez zaves, okna pa zapira z deskami 
in ki nujno vpije po sodobni ureditvi... 

. . . da se mnogim mudi ob 12. uri 
iz pisarn na kosilo, od koder se vra
čajo na delo ob 13. uri in ob 14. gredo 
spet domov ... 

. . . da nihče ne kritizira nekvalitet
nih prireditev in da so ljudje vse pre
več zadovoljni z vsem, kar jim nudijo 
razne prireditve ... 

. . . s slabo izbiro blaga v trgovinah, 
s pomanjkanjem suhomesnatih izdel
kov, ki jih lahko v Ljubljani kupiš v 
delikatesnih trgovinah na koše in celo 
poceni in s pomanjkanjem izbire 
p i j a č . . . 

. . . s slabo založenim trgom, na ka
terega so kmečke delovne zadruge in 
državna posestva najbrž pozabila ... 

. . . in še z marsičem, kar bi se dalo 
z malo dobre volje odpraviti. 

Vasovalci na mokronoškem 
odru 

V soboto 12. t- m. se nam je mokronnška 
Igralska skupina predstavila s spevoigro 
»Vasovalci« ob spremljavi domačega orke
stra. To je bi la krstna predstava lepega 
ubranega dela. kar nam je avtorica Dr. L ju 
ba Prenerjeva na prireditvi sama povedala. 
Njena navzočnost je dala celotnemu večeru 
še večji sloves. To lepo delo, k i je sestav
ljeno lz 77. narodnih pesmi, ki v harmonični 
povezavi dajejo vsebino celotnemu delu. Je 
napravilo na vse gledalce globok ln pr isrčen 
vtis. Delo je bilo v režiji tov. V i l k a Videč-
nlka In Dr. Rajka Fenca v dovršeni obl ik i 
naš tud l rano . 

S tem nastopom so naši Igralci pokazali, 
da so zmožni spraviti na oder umetniško 
delo, za kar Imata predvsem največ zaslug 
poleg Igralcev ln članov orkestra vodja or
kestra tov. Dr. Rajko Fenc ln režiser V i l k o 
Vldečnlk, k i je za ta nastop sam napravil 
prav lepe kulise. Obiskovalci, k | BO napolnil i 
dvorano do zadnjega kotička, se priredite
ljem In sodelujočim najtopleje zahvaljujejo 
ln j ih prosijo, da hi j ih kaj kmalu ze.net 
razveselili s kakšno tovrstno prireditvijo. 

Zelo so ugajali pred opereto nastopajoči 
pevci, k i j ih je na klavir ju spremljal 
Dr. Fenc In sicer dvnspev Močan-Grm ter 
Koželj Močan ln solospev tov. Gernedla. k i 
ga je občinstvo pozdravilo z burnim plo
skanjem. 

KIJD Mokronog se Je znašel In zato trdno 
upamo, da nas bo še večkrat razvedrilo! 

S. P . 

OB UPRIZORITVI ) 
»JURIJA TEPČKA* NA G R M U 
V nedeljo smo v nabito polni dvorani na 

Grmu gledali premiero Moiiereovega dela 
»Jur i j Tepček. Naslov nas je presenetil, ker 
je avtor Moliere dal temu delu naslov 
»George Dandin — Prevarani soprog«. Gle
dalci bi s tavi l i tudi nekaj predlogov z že
ljo, da se igralska družina Kmetijske šola 
Grm v bodoče izogiba nekaterim nedostat
kom pri i g r i . 

Delo izv i ra iz 18. stoletja iz 'dobe fevda
lizma in zahteva času primerne obleke, 
kakor tudi književno izgovorjavo, česar na 
Grmu nismo našli . Prav tako ni dovoljeno 
spreminjati, še manj pa izpuščati dal jš ih 
besednih govorov (II. dejanje 4. prizor) ker 
često Je-to povzroči, da se igra spremeni v 
nejasnost. Tudi večina igralcev (z izjemo 
gospoda de Sntenvina 'n Tjihirnl =• ..;:n, 
vlogam ni dalo dovoljnega življenja, tako 
da so nekateri prizori (I. dej. 6. prizor) 
izpadli popolnoma drugače, kot je bila av
torjeva zamisel in se je s tem zapletka igre 
znatno spremenila. 

J . Z. 

Pismo stricu v Ameriko 

Materialna kultura Bele krajine bo poživiiena 
Ljudska oblast je v povojnih letih 

nač r tno podpirala vsako skremljenje 
za ohranitev lepih narodnih običajev. 
Številni folklorni festivali, k i j ih raz
na ku l tu rno -ume tn i ška d ruš tva prire
jajo iz leta v leto, samo potrjujejo, da 
je ljudska oblast v tesnem sodelovanju 
z organi ljudske prosvete "storila vse, 
kar je bilo v njeni moči, da bi naše 
narodne pesmi, ljudska kola in obredja 
ne zatonila v pozabo. Spomnimo se sa
mo na vel ik i festival ljudske pesmi 
in ljudskih plesov, k i je b i l preteklo 
jesen organiziran v Opatiji , kjer so 
prav belokranjska ljudska obredja, 
pesmi in plesi zadivila ne samo pozna
valce naše ljudske umetnosti, ampak 
tudi strokovnjake iz inozemstva, k i so 
se pohvalno izrazil i o bogatih zaklad
nicah naše ljudske ustvarjalnosti na 
področju folklore, zato so najboljše 
skupine tudi povabili na gostovanje v 
inozemstvo. 

V čem je iskati prodoren uspeh na
stopajočih folklornih skupin? Mar za
res samo v pesmi in obredjih? A l i niso 
k lepoti izvajanih plesov prispevale 
velik delež tudi pestre narodne noše, 
bogato dekorirane z narodno vezenino, 
ki jo v zadnjih desetletjih žal le pre
hitro izpodrivajo tuji vzori in je v 
svoji prabitnosti ohranjena le še v 
oblačilih pristne ljudske noše? Brez 
dvoma, da je temu tako. In člani belo
kranjskih folklornih skupin, k i so v 
zadnjih letih po vojni gostovali in na
stopali s svojimi plesi ne samo v Opa
ti j i , kjer so prejeli v znak priznanja 
pohvaino diplomo, ampak tudi po dru
gih krajih naše države, so mi zatrje

val i , da je lepota belokranjskih narod
nih oblek, k i se odlikujejo po svoji 
preprostosti, prav zaradi prelepih ve
zenin bila predmet splošnega občudo
vanja udeležencev festivala v Opatiji 
i n drugje. 

Ohraniti to lepoto in jo popularizi
rati med ljudstvom, pa je naloga pro
svetnih delavcev! Vsa povojna leta je 
stari poznavalec belokranjskih folklor
nih izročil, ravnatelj Božo Račič, p r i 
hajal iz Ljubljane v Belo krajino in 
tiho, s samozavestjo, da bodo sadovi 
njegovega dela zmagali nad nezaupa
njem, k i so ga redki posamezniki gojili 
do njega, predel v nit i samozavesti v 
srca belokranjskih deklet v Adlešičih, 
na V i n i c i in v Učakovcih ter na Pre-
loki- Uspelo mu je organizirati več 
tkalskih in veziljskih tečajev, v katerih 
je usposobil prenekatero Belokranjico 
za tkanje belokranjskega platna, k i 
uživa sloves doma in v tujini ter uspo
sobil kader odličnih vezilj , k i danes 
delajo po naroči lu »Doma«, zavoda za 
ženski domači obrt v Ljubljani . Pionir 
sko delo ravnatelja Boža Račiča ni 
ostalo neopazno. Celo njegovi nasprot
n ik i so sčasoma morali priznati, ' da je 
storil mnogo dobrega za Belo krajino, 
kar se je vidno pokazalo tudi na lan
skoletni okrajni razstavi lokalne obrti 
v Črnomlju. Zasluga tov. Račiča je 
tudi, da ima danes šola v Adlešičih in 
na Vin ic i strokovno usposobljeni uči
teljici za tkalsko in veziljsko tehniko, 
k i popularizirata belokranjsko domačo 
obrt tudi v sosednje vasi in naselja. 

Tudi belokranjsko učiteljstvo, opo
zorjeno na lepe uspehe tov. Račiča za 

ohranitev in popularizacijo materialne 
kulture v Be l i krajini, je želelo p r i 
spevati svoj delež k poživitvi belo
kranjske domače obrti. Naprosilo je to
variša Boža Račiča, naj bi se udeležil 
zborov, sindikata učiteljev v Č r n o m 
lju ter predaval o belokranjski domači 
obrti. Tov. Račič je kot delegat »Doma« 
iz Ljubljane zares obiskal belokranj
sko učiteljstvo, k i je zborovalo v Čr 
nomlju 29. decembra 1951 in opisal v 
svojem bogato zasnovanem predavanju 
razne tehnike belokranjske domače 
obrti, bodisi pr i obdelavi lesa, slikanja 
znanih belokranjskih pisanic, bogate 
uporabe vezenin z motivi belokranjske 
ornamentike, izdelovanju volnenih tka
nin, tkanju domačega platna itd. 

In kakšen je b i l uspeh njegovega 
predavanja? Belokranjske učiteljice so 
sklenile, da se bodo udeležile tečaja za 
belokranjsko domačo obrt in veziljstvo, 
k i ga bo svet za prosveto in kulturo 
pri O L O v Črnomlju organiziral že v 
polletnih počitnicah, t. j . po 15. janu
arju t. 1. Tudi ta akcija »Doma«, k i jo 
bo vodil strokovnjak Božo Račič, bo 
uspela. Zanimivo je, da je belokranj
sko učiteljstvo, navdušeno nad prese
netlj ivimi uspehi tovariša Boža Račiča, 
spontano sprejelo sklep, da bo potreb
no v šoli pri urah risanja posvetiti 
večjo pažnjo belokranjski ornamentiki 
in da bo potrebno s posredovanjem 
domačih obrti poživiti delo v naših 
izobraževalnih tečajih in sistematsko 
ter po pedagoških načelih pristopiti h 
gojitvi belokranjske domače obrti, k i 
naj znova zadiha po belokranjskih do
movih. Le tako bo materialna kultura 

P r i Bovhanovih v M a l i h Poljanah 
pri Skocjanu imajo majhno posestvo. 
Janezov stric Frenk Bovhan živi že 
mnogo let v Amer ik i , kjer si je s trdim 
delom ustvaril novo domačijo, po vojni 
pa tudi na sorodnike v stari domovini 
ni pozabil. Bovhanovi so hvaležni s t r i 
cu, kadar se spomni njihovih otrok s 
kakšn im paketom, v katerem dobi dru
žina to in ono uporabno reč. Zadnjič 
j i m je pisal stric Frenk med drugim 
tudi tole: 

»Dragi Janez, zopet ti poši l jam ma
lenkost, da boš otroke laže oblačil in 
da bodo dobro obuti v šoli. Mis l im , da 
otroke redno pošiljaš v šolo in da se 
dobro uče. Zelo bi b i l vesel, ko bi mi 
tvoj sin, k i ima že 10 let, lahko sam 

Bele krajine zares spet sproščeno zadi
hala, oživela in se zopet vkoreninila 
med narodom, k i bi že skoraj pozabil 
nanjo, če bi ne čuvali njenih zakladov 
redki posamezniki, kakor so b i l i : po
kojni viniški naduči te l j Lovšin, viniške 
učiteljica Poldka Bavdkova in Božo 
Račič. 

Zdaj je čas, da se z lepoto belo
kranjske materialne kulture spozna 
tudi mladi kader belokranjskega uči -
teljstva in jo posreduje ter goji v izo
braževalnih tečajih ter polepšano vrača 
belokranjskemu ljudstvu. Zato je po
hvalno, da je belokranjsko učitel jstvo 
sprejelo na zadnjem zborovanju sklep, 
da je treba to njivo ljudske kulture 
ponovno zorati . in posejati, da bodo 
spet zrasle lepe belokranjske jalvice, 
rožice, svastike, zvezdice in razne f i 
gure, k i naj olepšajo belokranjske do
move z domačo vezenino, olepšajo pa 
tudi oblačila belokranjskih deklet z 
bogato narodno ornamentike 

Belokranjsko učitel jstvo se dobro 
zaveda, da bo takšna preusmeritev 
izobraževalnih tečajev po Bel i krajini 
imela za pridne roke tudi pozitivno 
materialno plat, ker gre tendenca »Do
ma« v Ljubl jani za tem, da bodo pre
lepi izdelki ženskih domačih obrti tudi 
vnovčeni in to ne samo doma, ampak 
tudi v tujini, od koder bo belokranj
ski človek prejel za zameno razne po
trebščine, da si bo izboljšal svoje go
spodarstvo. Kadar bo dosežen ta smo
ter, da bo n a m r e č materialna kultura 
Bele krajine, vzeta iz ljudstva, ponov
no napajala delovno belokranjsko l jud
stvo, takrat bo »kumek« Božo Račič spo
znal, da se je Bela krajina v tem prav
cu prebudila v novo življenje po nje
govi zaslugi in po zaslugi »Doma«. 

Lojze Zupane i 

napisal, da bi videl, kaj vse se je že 
n a u č i l . . . « 

Iz stričevega pisma veje skrb, da 
bi se Janezovi otroci dobro učili! K o 
se je Bovhan nekaj dni nato menil z 
Jožetom Matkom, pa s tajnikom Anto 
nom Lindičem in Francem Pirnarjem, 
kako bi se stricu oddolžil vsaj malo 
za njegovo ljubezen do stare grude in 
do družine, je Matko na vsem lepem 
dejal: 

»Zakaj mu pa Dolenjskega lista ne 
bi naročil, saj je stric že tako dolgo 
v Amer ik i , da bo nad vse vesel, ko bo 
vsak teden zvedel za domače novice!« 

Beseda je dala besedo, Bovhan je 
pa izvlekel iz listnice 600 dinarjev in 
prosil Matka, naj takoj naroči za strica 
v Amer ik i Dolenjski list. To .številko 
bo tovariš Frenk Bovhan v Shebouganu 
že sam prebral in videl, da se ga nje
govi sorodniki v stari domovini s hva
ležnostjo spominjajo! Je že tako, da 
vsak teden stricu ne moreš pisati, kaj 
je doma novega, kako živimo, delamo 
in ustvarjamo — to pa mu bo odslej 
redno pripovedoval Dolenjski list. 

Gospodinjski tečaj v Mirni peči 
V okviru osnovne šole je bil pred krat

k im organiziran v Mirn i peči gospodinjski 
tečaj , v katerega se je iz vsega sektoria 
javilo 50 mladink. Iz tehničnih razlogov je 
bilo sprejetih le 35. Prostore za teoretičen 
in prakt ičen pouk je odstopil tovar iš Tono 
Rupena. Tudi požrtvovalnih učiteljev se je 
javilo dovolj. Tovariš ica Mari ja Cucek uči 
dekleta kuhanja. Frančiška Božičeva pouču
je matematiko, slovenščino in vzgojeslovje, 
Gizela ftporarjeva pa gospodinjstvo in hra-
noslovje. Tudi za šivanje so dekleta po
kazala izredno zanimanje. O tem j ih po
učuje tov. Mari ja Miklič, zaščitna sestra 
Helena Makse rodi predavanja o zdrav
stvu, Adalbert Božič pa poučuje zgodovino 
in vodi obenem tudi statistiko. Teoretičen 
pouk imajo vsak torek, prakt ičen pa v treh 
izmenah v sredo, četrtek in petek. 

Mlade tečajnice so zelo pridne ter redno 
in z zanimanjem ohiskujeio tečaj, na kate
rem so se že mnogo naučilo. Za novoletno 
jelko so napekle kekse, s katerimi je bilo 
obdarovanih 400 pionirjev. Za zaključek te
čaja, ki bo na dan žena, 8. marca, pa so 
sklenile, da bodo razstavile svoje izdelke 
ter nnštudira le lep spored z govorom, reci
tacijami in igro »Svet brez sovraš tva ' . A . R. 

SAMO ŠE 3 DNI 
do žrebanja, ki bo 21. januarja 
v upravi Dolenjskega lista — 
zato obnovite naročnino! Ti
sočak ali ena Izmed 19 knjig 

čaka morda prav na vas! 

http://ze.net

