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Od tedna do tedna 
Te dni se svet spet lahko prepriča 

O neuklonljivi in odločni uolji jugoslo
vanskih, narodov, ki ne dopuste, da bi 
kdor koli na njih račun sklepal kupčije 
in mešetaril z usodo njihove domovine. 
Enotno je vse prebivalstvo naših mest 
in krajev odgovorilo zlohotnim nakle
pom italijanske grabežljivosti, protesti
ralo pa je tudi proti sklepu zahodnih 
sil, da bodo brez sodelovanja Jugosla
vije, toda ob navzočnosti italijanskih 
zastopnikov razpravljali o tržaškem 
vprašanju. Pretežko breme krivice smo 
prav ob tem vprašanju že prevzeli na 
svoja pleča — ker smo v težavnem 
mednarodnem položaju bili osamljeni 
in nismo mogli prevzeti odgovornosti 
za kakršne koli nove zaplete — toda 
predaleč bi šla naša popustljivost in 
nihče ne more več od nas zahtevati no
vih žrtev. 

Kakor je v ponedeljek na zasedanju 
Ljudske skupščine v Beogradu povedal 
maršal Tito, tako mislijo vsi državljani 
Jugoslavije in z njegovimi besedami 
zavračajo zlohotne načrte naših sovraž
nikov. Marša Tito je zelo jasno nakazal 
vse umazano ozadje proti jugoslovanske 
gonje, ki so jo organizirali najodgovor
nejši ljudje v Italiji in je razplamtela 
zločinske fašistične strasti, podžgane z 
ostudno kominformovsko politiko. »S 
skrbjo nas navdaja, da gredo zavezniki 
na zahodu na limanice italijanskim ho
tenjem izsiljevanjem italijanskih vodil
nih krogov. Zavezniki popuščajo pod 
pritiskom fašističnih elementov, ki so 
bili vzrok svetovne katastrofe,« je opo
zoril maršal Tito in nanizal dejstva o 
zahrbtni italijanski diplomaciji, ki se 
ni nikoli plašila ne zločinov ne izdaj
stva za svoje umazane cilje. 

Kar je moralo slovensko in hrvat
sko prebivalstvo pretrpeti v dolgih le
tih fašističnega gospostva, teror, ki so 
ga fašistični okupatorji stopnjevali v 
času vojne, uporabljajo Še zdaj itali
janske oblasti nad slovenskim prebival
stvom na Goriškem, v Reziji, Kanalski 
dolini in Beneški Sloveniji. Prav tako 
pa tudi Še zdaj uporablja italijanska 
diplomacija ista fašistična gesla o itali-
janstvu ne le Trsta in Istre, pač pa tu
di Dalmacije in jadranske obale vse do j 
Boke Kotorske. Kadar razpihnejo vpra
šanje Trsta, prav nič ne skrivajo, da 
je to le prva stopnica na njihovi impe
rialistični poti zasužnjenja še drugih 
THMHh krajev. Zato pa je maršal Tito 
tako odločno naglasil: »Nočemo trgo
vine, predrago smo plačali ceno, da bi 
se izognili očitku, da nočemo miru. Ne 
moremo se odreči živim ljudem, ne mo
remo se odreči našemu prebivalstvu, 
ki je tam, nikoli ne moremo privoliti 
v reševanje tržaškega problema, ne da 
bi mislili na naše prebivalstvo pod Ita
lijo. Hočemo, da naše prebivalstvo v 
Italiji govori v našem jeziku in da ima 
iste pravice, kot jih imajo Italijani v 
naši državi. Ta Uvel j ne sme biti iz
postavljen samovolji in terorju raznih 
fašističnih in kominformističnih ele
mentov v Italiji. Za to nam mora biti 
porok italijanska vlada in to vprašanje 
mora biti močno utrjeno med njimi in 
nami.« 

Velik je bil odmev na govor mar
šala Tita v svetu. Angleški, francoski 
in ameriški časopisi so pod velikimi 
naslovi prinesli izvlečke iz govora in v 
svojih komentarjih poudarili, da bi bila 
edino pravična rešitev v sporazumnem 
dogovoru med Jugoslavijo in Italijo. 
Simpatije do Jugoslavije, ki se je do
sledno borila na strani zaveznikov proti 
fašizmu in tudi zdaj obsoja vsak po
skus novega oživljanja fašizma,^ so v 
primeri z jeguljasto politiko italijanske 
diplomacije prav gotovo narasle pri 
svobodoljubnih in naprednih ljudeh v 
svetu. 

Tisti politični krogi na zahodu, ki 
so sprožili načrt o tržaških razgovorih 
brez udeležbe Jugoslavije, sicer zdaj 
vneto zatrjujejo, da ne gre tu za do
končno rešitev tržaškega vprašanja, pač 
pa da nameravajo pregledati možnosti 
o udeležbi italijanskih oblasti pri civil
ni upravi Trsta. Ze tudi to predstavlja 
velike koncesije, ki jih je zahod hkrati 
s privolitvijo volitev hkrati z italijan
skimi namenil tržaškemu iredentstvu. 
Toda protijugoslovanska gonja, ki se 
je po govoru maršala Tita v Italiji še 
stopnjevala, nas opozarja, da moramo 
biti oprezni in odkloniti vsako zahrbtno 
mešetarjenje. Sam De Gasperi je v ita
lijanskem parlamentu znova zavrnil 
sporazumno reševanje tržaškega vpra
šanja z Jugoslavijo, hkrati pa tudi že 
»zagrozil«, da se Italija ne bo zadovo
ljila s kakimi »polovičarskimi« predlogi 
zahoda, ker hoče zagotoviti svoje in
terese še na ostalo ozemlje, ki je svoj-
čas pripadalo Italiji. Spametovanja na 
talijanski strani torej ne moremo pri
čakovati, le vedno večjo zahteve irt 
stopnjevano nesramnost. Zato rja tudi 
mi ne bomo popustili in bomo dosledno 
— kakor je dejal maršal Tito — »znali 
braniti koristi naše države«. 

VmnoMstefi nanoved 
Padavin« je pričakovati okoli i„ 7. 

in 14. aprila, verje-tnp snez. Vmes suho 
vreme. Temperatura se ne bo mnogo 
spremenila. 

mm IN POGLOBUENO 
ie glavna n a h g a frontnih organizacij z d r u ž e n i h okraiev Trebnje in N o v o mesto 

Na podlagi osnutka o združitvi okra
jev Trebnje in Novo mesto, so se prve 
združile množične organizacije. Okraj
na odbora OF sta imela dne 29. marca 
skupno sejo v Novem mestu, na kateri 
je bil izvoljen nov 29-članski izvršni 
odbor OF iz dosedanjih članov obeh 
odborov. Za predsednika je bil soglas
no izvoljen tovariš Martin Zugelj, za 
sekretarja pa Tone Počrvina. Skupne 
seje se je udeležilo iz okraja Trebnje 
32, iz okraja Novo mesto pa 42 članov. 
Iz poročil sekretarjev ter razprave je 
bilo razvidno, da je Fronta navzlic raz
nim pomanjkljivostim glavni usmerje
valec političnega, kulturnega in gospo
darskega življenja. Ponovno se je po
kazalo, da so tam, kjer se Fronta za
veda svoje naloge, zastonj vsi poizkusi 
sovražnikov našega napredka, da bi to 
to pot zavrli. Nasprotno pa imajo so
vražniki uspehe tam, kjer je Fronta 
premalo budna in prepušča glavno be
sedo raznim vaškim veljakom ter pri
kritim in odkritim nasprotnikom naše 
stvarnosti. Na seji so razpravljali o 
dobrih in slabih primerih dela na te
renu ter sprejeli smernice za bodoče 
delo. 

Primer dobrega političnega dela so 
pokazale organizacije v Skocjanu, ki so 
se odločno spopadle z razbijači zadru
ge in jih razkrinkale. Pri utrjevanju 
in Širjenju zadružništva so se izkazale 
tudi organizacije v topliškem sektorju, 
slabe pa so v tem pogledu v Orehovici, 
Beli cerkvi in Birčni vasi. Tudi v 
Št. Petru je bilo delo frontne organi
zacije šibko. Novo izvoljeni občinski 
odbor pa je še pokazal, da je te šib
kosti konec in da bo usmerjevalec jav
nega življenja Fronta. 

Organizacije v trebanjskem okraju 
so se zlasti izkazale pri razkrinkava
nju sovražnikov zadružništva, ki so 
hoteli razbiti zadruge. Le budnosti in 
delavnosti frontnih organizacij se je 
zahvaliti, da jim to ni uspelo in da so 
se zadruge še okrepile. Tako je v K 0 Z 
Veliki Gaber vstopilo sedem družin, v 
KDZ Velika Loka pa dve družini. Na 
novo je bila organizirana kmečka de
lovna zadruga v Volčjih njivah. Šest
mesečno tekmovanje je lani poživelo 
politično delo vseh organizacij in jih 
utrdilo. Tudi sestanki z vojnimi obvez
niki so veliko pripomogli k pravilnej-
šcmu političnemu gledanju množic na 
posamezne dogodke v svetu. Partizan
ski pohod v juliju je okrepil organi
zacije Zveze borcev. Priprave in voli
tve vaških odborov OF pomenijo na
daljnjo okrepitev političnega dela in 
očiščenje frontnih organizacij vrinjen-
cev in škodljivcev. Tako so na volilnih 
sestankih v Trebelnem in Primskovem 
člani odločno zahtevali račun od bla
gajnikov vaških organizacij, ker se je 
pokazalo, da sta delala nepošteno. Na 
Primskom so blagajnika predlagali celo 
v kaznovanje. Volitev vaških odborov 
OF se je udeležilo povprečno 75 od
stotkov članov. 

Zelo primeren način dela z množi
cami so predavanja ljudske univerze, 
ki so bila to zimo po vseh krajih ob 

veliki udeležbi. Novo izvoljeni občinski 
odbori OF so že skoraj povsod potrdili, 
da se zavedajo svoje politične vloge 
na vasi. Frontna organizacija na Mirni 
do nedavnega ni bila kos svojim nalo
gam, vsled česar so imeli toliko več 
besede nasprotniki. Občinski odbor 
Fronte, ki je bil pred kratkim izvoljen, 
pa je že pokazal, da je kraljevanja 
posameznih sovražnikov naše stvarno
sti na Mirni konec. Dobro so zastavili 
svoje delo tudi občinski odbori OF v 
Trebnjem, št . Lovrencu, Mokronogu 
in drugi. Slabše so se izkazali dosedaj 
odbori pri pomoči sekcijam žena in iz
volitvi njihovih odborov. 

Premalo skrbi so posvečale frontne 
organizacije splošnim kmetijskim za
drugam in njihovim odsekom. Od 26 
K Z v trebanjskem okraju Jih Je Imelo 
občne zbore do dneva seje komaj 12, 
kar je dokaz, da njihovo knjigovodstvo 
ni najbolj v redu ali pa je vmes kaj 
drugega. Pokazalo se je, da so tudi 
splošne kmetijske zadruge, ki kažejo 
letos precej lepe uspehe, trn v peti 
raznim vaškim veljakom, ki se jih ho
čejo polastiti aH pa jih razbiti. Na 
ob Pni zbor KZ Dobrnič so prišli z na
videz nedolžno parolo: V upravni od
bor naj pridejo starejši in »ugledni« 
gospodarji (gotovo bivši župani, gostil
ničarji in trgovci), mladina in žene pa 
ne! To namero je pravočasno odkrila 
frontna organizacija in jim preprečila 
njihove nakane. Nasprotno pa so delno 
uspeli s svojo listo na občnem zboru 
KZ Trebnje, ki j e bil slabo priprav
ljen in mu organizacije niso posvečale 
dovolj skrbi. 

Obnova v vojni poškodovanih go
spodarstev še ni popolnoma zaključe
na. Lani je dobilo 82 najbolj nujnih 
oškodovancev 1,648.000 din podpore sa
mo za gradivo i n plačilo strokovnih 
del. Poleg tega pa Je prejelo še 141 
upravičencev 340.000 zidakov, 48.000 
strešnikov in velike količine ostalega 
materiala po znižanih cenah. V okraju 
je še okrog 60 primerov, ki rabijo po
moč pri obnovi. Naloga Fronte bo, da 
bodo še ti letos prejeli potrebno po
moč. 

Na skupni seji so tudi govorili o 
konkretnih primerih snubljenja naših 
ljudi po agentih sovražne duhovščine. 
Tako sta k znanemu bivšemu koman
dantu partizanskega jurišnega bataljo
na v okoliti Št. Jerneja prišla dva so
seda s predlogom, naj da otroke krstiti, 
pa mu bosta zastonj zorala njive. Ve
dela sta namreč, da sam nima vprežne 
živine in sta prav to hotela izkoristiti 
za pritisk, da bi se odpovedal vsemu 
tistemu, za kar je bil osemnajstkrat 
ranjen. Seveda jim je odgovoril na naj
bolj razumljiv način s tem, da ju je 
napodil iz hiše in še malo delj. 

Kot smernice za bodoče delo so bili 
na seji sprejeti sklepi, ki jih bodo do
bile vse osnovne organizacije pismeno. 
Predvsem je treba prenehati z doseda
njim načinom sestankarstva in se s po
drobnim In določenim delom z večjo 
odločnostjo posvetiti vzgojno politične

mu delu. Razkrinkavanje sovražnih 
elementov, ki so se vrinili v razne na
še ustanove in podjetja, je druga, a 
važna naloga Fronte. Ne sme se do
gajati tako kot na primer pri Držav
nem zavarovalnem zavodu, da name
ščajo ljudi najbolj Črne preteklosti. 
Razširitev tiska OF je prav tako med 
važnimi nalogami. Tesnejše sodelova
nje z invalidskimi organizacijami je 
potrebno, ker je prav v njih največ 
predanih aktivistov. Budnost nad vzgo
jo In vzgojitelji naše mladine je za
ostriti, ker si prav na tem področju 
najbolj prizadevajo nasprotniki na
predka, da bi iztrgali mladino od na
prednih socialističnih Idej ter jo še 
naprej držali v temi in nazadnjaštvu. 

S skupno sejo oziroma združitvijo 
je formalno prenehal obstojati okrajni 
odbor OF v Trebnjem, zato naj se vse 
organizacije na področju, ki bo priklju
čen okraju Novo mesto, obračajo ne
posredno na okrajni odbor OF Novo 
mesto. R, 

Smrt fašizmu! 
V teh dnevih smo priče ponovnega 

oživljanja povampirjenega italijanske
ga fašizma, ki skupno s kominformov-
ci, nenasitno italijansko iredeiifo in 
ostalo profašistično drhal jo izziva v 
Trstu in v raznih italijanskih mestih. 
Kot zastopniki naše enotne politične 
organizacije na Dolenjskem se čutimo 
dolžne, da pred vsem svetom najostreje 
protestiramo proti slehernemu poizkusu 
oživljanja vsega, kar je zgodovina in 
naša narodnoosvobodilna borba že zda
vnaj obsodila. Bili smo priče neHetim 
zločinom italijanskega fašizma nad na
šim ljudstvom v pretekli vojni. V ime
nu ljudstva obtožujemo vse krivce ne
redov in izzivanj v Trstu in v Italiji, 
v interesu italijanskega delovnega ljud
stva pa jih obsojamo, ker vemo, da de
lajo proti koristim lastnega naroda. 

»Smrt fašizmu — svobodo narodu!« 
je bilo naše geslo vsa leta v narodno
osvobodilni borbi in po njej! Prav to 
kličemo, združeni v naših vrstah, tudi 
danes: 

SMRT FAŠIZMU! 
SVOBODO NARODU! 

Delegati okrajnih odborov OF 
v Novem mestu in Trebnjem 

SVOJEGA NE DANO, 1UJEGA NOCCNO! 
Odločen odgovor partizanskega Novega mesta 

V torek, dne 1. aprila zvečer, so se 
napolnile novomeške ulice s tisoči de
monstrantov, ki so se zvrstili v dolgo 
povorko ter se začeli zlivati na Glavni 
trg. Delavci, nameščenci, dijaki, pri
padniki Jugoslovanske ljudske armade, 
žene, dekleta, meščani — pisana mno
žica prebivalcev Novega mesta, ki so 
dajali duška svojim čustvom ob zad
njih fašističnih izpadih v Trstu in v 
raznih italijanskih mestih. Demonstran
ti so nosili zastave, transparente, pre
pevali borbene partizanske pesmi, 
vzklikali maršalu Titu, Partiji, naši 
vladi, Centralnemu komiteju ter brat
stvu in večni povezanosti vseh jugo
slovanskih narodov. 

»Dol s fašisti! Dol s požigalci in 
morilci iz Rima in Vatikana! Smrt fa
šistom!« Take in podobne parole so 
prihajale iz tisočerih grl množice, ki 
je vzklikala pred poslopjem MLO na 
Glavnem trgu in neprestano demon
strirala proti italijanskim fašističnim 

je ob viharnem vzklikanju množice 
dejal govornik, »toda mi želimo živeti 
v miru in prijateljstvu s sosednim 
italijanskim delovnim ljudstvom. K l i 
čemo pa smrt fašistom in njihovim 
zaščitnikom!« 

Z vzkliki naši hrabri ljudski ar
madi, CK, tovarišu Titu in pod. je bil 
govornik neprestano prekinjen. Po nje
govem izvajanju je bila z velikanskim 
navdušenjem sprejeta resolucija, ki jo 
partizansko Novo mesto pošilja tova
rišu Edvardu Kardelju, podpredsedni
ku Zvezne vlade v Beogradu, in v ka
teri je med drugim rečeno, da stoji za 
našo Partijo in vlado vse ljudstvo ka
kor en sam mož, ki obsoja fašizem in 
se bo borilo proti njemu vedno in po
vsod prav tako kakor doslej! 

Demonstracija revolucionarnega No
vega mesta, ena največjih v zadnjih 
letih, je dostojen odgovor na vsa iz
zivanja fašističnih laježev in na slabo 
zakrito pritrjevanje fašistom s strani 

INVALIDSKA ORGANIZACIJA V TREBNJEM 
ena izmed najboljših v Sloveniji 

Številni delovni uspehi invalidske 
organizacije v trebanjskem okraju so 
dokaz velike volje in predanosti inva
lidov domovini. Na skupnih sestankih 
so študirali invalidi tekoče naloge in 
jih uresničevali v vsakdanjem delu. — 
Pogosto so prirejali sestanke invalidov 
po sektorjih in vaseh. Članarino redno 
plačuje 636 članov, 112 članov pa je, 
ki zamujajo in škodujejo disciplini or
ganizacije. Pri gradnjah zadružnih do
mov, napeljavi elektrike itd. je član
stvo opravilo lani 19.547 prostovoljnih 
delovnih ur. Za kulturni dom v Trstu 
so zbrali 25.000 din in 16. kub. metrov 
lesa, za Primorce, prizadete po snegu, 
pa zbrali 9200 din. Najboljši sta bili 
organizaciji Trebnje in Mirna. Za na
ročnike Invalidskega vestnika je orga
nizacija pridobila 204 člane. Ima pove
zavo z vsemi organizacijami in sodeluje 
pri vseh nalogah. 

Okrajna skupščina, ki je pred krat
kim zasedala v Trebnjem, je razprav
ljala še o nekaterih nalogah, ki so 
važne za organizacijo. Delegati iz Mir
ne so pokazali vidne primere osirotelih 
otrok in žena, katerim so očetje oziro
ma možje padli v NOV in še danes ne 
uživajo podpore od države. Dogodilo 
pa se je tudi več prjmqrov v večjih 
krajih kot na primef^trTJobrniču, da 
prejemajo invalidnino taki, ki nimajo 
za to pogojev. Izkoriščajo organizacijo, 
ne vedo pa, da invalidnina ni podpora, 
temveč narodno priznanje. Do sedaj so 
se organizacije na vaseh premalo bri
gale za taka vprašanja. 

Invalidi v Dobmiču se vključujejo 
v kmetijsko delovno zadrugo in so ve
liko storili pri ostalih delih. Partizan-
ka-invalidka Poljanškova je poudarila, 
da je treba posvečati več skrbi naj
manjšim otrokom naših invalidov. Mar
sikje živijo otroci padlih staršev v sla
bih življenjskih in vzgojnih razmerah. 
Delegati so ugotavljali napake,' kako 

nepravilno krajevne davčne komisije 
odmerjajo davek, da invalidom zaradi 
nekaj dinarjev večje osnove odpade 
cela ali pa polovična invalidnina. Zato 
so izvolili komisije, ki bodo na kra
jevnih ljudskih odborih pomagale pri 
odmeri davkov. 

Izvolili so tudi člane, ki bodo zasto- i 
pali v novomeškem okraju okraj Treb
nje. Med zaslužnimi člani je bil so- j izzivačem, njihovim zaveznikom ko-
glasno izvoljen tudi Anton Kralj, se- | minformovcem ter kapitalističnim za-
kretar Okrajnega odbora ZVVI, katere
mu gre veliko priznanje. 

Zastopnik Glavnega odbora ZVVI 
Slovenije iz Centralnega odbora Jugo
slavije tov. Vekoslav Mlekuš je izrekel 
priznanje invalidski organizaciji tre
banjskega okraja, ki je med najboljši
mi v Sloveniji, za kar je prejel Okrajni 
odbor ZVVI tudi priznanje in pohvalo. 

V poslovilo zadnje konference v tre
banjskem okraju so bili vsi delegati 
povabljeni na skupno kosilo, kjer so 
se v veseli družbi marsikaj pogovorili 
o načrtih in bodočem delu. A. Z. 

MUČENJE PO ZAPORIH, UNIČEVANJE V TABORIŠČIH, STRELJANJE TALCEV, 
POŽIGANJE HIŠ, TATVINE IN RAZBOJNIŠKA PLENJENJA, TO SO SLEDOVI KI 
JIH J E PUŠČALA ZA SABO V NAŠIH K R A J I H ITALIJANSKA SOLDATESKA. 
PREVEČ ZLOČINOV SO NAM PRIZADEJALI, DA BI L A H K O NANJE KDAJ KOLI 

POZABILI, ZATO SMRT FAŠIZMU! 

tistih, ki mislijo, da odloča na svetu 
samo kapital. Kdor greje gada na 
prsih, naj se ne čudi, če bo pičen! No-
vomeščani, ki so dali v letih NOB na 
stotine žrtev, obsojajo stare in nove 
fašiste ter vse njihove pokrovitelje, pa 
naj se le-ti skrivajo pod zapadnim, 
vatikanskim ali moskovskim plaščem! 

ščitnikom. 
Burno pozdravljen od več kakor 

3500-glave množice je stopil na oder 
nosilec spomenice 1941 tovariš Jože 
Zamljen, predsednik Okr. odbora Ljud
ske prosvete ter spregovoril o najno
vejšem fašističnem zločinu. Poudaril 
je, da ljudstvo Dolenjske pozna faši
stično drhal, saj je na lastni koži s 
tisočerimi žrtvami občutilo vso podlo 
zločinsko nrav fašističnih zveri. 

»Se lahko pripravimo maratonski 
tek fašističnim izzivačem, če to želijo 
in če so že pozabili zadnje desetletje,« 

1 3 . j u l i j — občinski praznih Žužemberka 
Delavnost, red In disciplina ter neomajna 

predanost svetlim tradicijam velike domo
vinske vojne, to Je vodilo delovne organiza
cije Zveze borcev Žužemberk. Poročilo o nje
nem dosedanjem, delu Je na nedavnem obč
nem zboru podal tov. Jože Smrke. 

I/, poiiK ila je razvidno, da je stanja član
stva se nezadovoljivo ln da se marsikdo spa 
da v organizacijo ZB. Odhor si je prizadeval, 
da Je bil članom v celoti aH pa delno odpl 
san obnovitveni dol*. Organizacija Je doslej 
posvetila premalo pažnje lzvenarmadni vzgoji 
ln protiletalski zaščiti. Pri ureditvi prostora 
za spomenik so člani prispevali 1331 proMo-
voljnih delovnih ur. mnogo pa so naredili 
tudi pri oskrbovanju partizanskih grobov. 
Za uspešno delo Je organizacija dobila pri
znanje Glavnega odbora ZB Slovenije, člani 
ZB so sodelovali tudi pri popravilu cest, or
ganizirali so proslavo ob 10. obletnici OF Itd. 
Na svečan način so razdelili spomenice 117 
svo.bcni iiHdllh borcev in žrtev. 

Navdušeno je bil sprejet sklep, da KLO 
proglasi 13. Julij za dan občinskega praznika 

v spomin na slavne dni, ko so partizani prvi
krat zasedli Žužemberk, postavili prvo parti
zansko komando mesta in volili prvi Narod
noosvobodilni odbor. Na ta dan se homo spo
minjali žužemheršklh žrtev ln vseh Junakov, 
katerih kosti počivajo v krftkl dolini. Po
stavljen Je bil 10 članski odhor za postavitev 
spomenika, krajevnemu odboru ZB Dvor pa 
smo napovedali tekmovanje. 

V Imenu ZB Je star partizanski borec 
mnjor Jaka Golob razdelili najbolj zaslužnim 
članom odlikovanja. Jože Smrke Je dobil 
Red zaslug za narod III. stopnje, Franc Sa-
darin In Jože Konta I« Drašče vasi sta pre
jela medalje .aktivni borec Franci škufca iz 
Malega Lip j a in Metod Struna pa medaljo 
zaslug za narod. V Imenu odllkovancev se jo 
zahvalil Jože Smrke. 

Nato je bil Izvoljen novi odbor s tov. 
Francem Jarcem na čelu. Odbor Je sprejel 

V Novem mestu so ustanovili 
Združenje rezervnih oficirjev 

V nedeljo 30. marca je b i l v dvorani doma 
J L A v Novem mestu ustanovni obrni zbor 
Združenja rezervnih oficirjov za področje 
mesta in bližnje okolice. Navzoči so b i l i 103 
rez. of icir j i , med njimi predstavniki M L O uj 
MK K P S , OLO in O K K P S Novo mest«. Po 
izvoli tvi delovnega predsedstva je Man okraj 
nega iniciativnega odbora za ustanovitev 
Združenja poročal o pomenu in ci l j ih Zdru
ženja rezervnih oficirjev, nakar so hila 
sprejeta pravi la Združenja in izvoljen 9-člun-
ski odhor. Z enominutnim molkom so zbrani 
rezervni oficirj i počastili spomin v narodno
osvobodilni vojni padlih oficirjev NOB. Med 
razpravljanjem so rez. oficirj i med drugim 
govori l i o vzgojnem delu nove organizacije, 
predlagali, kako naj bi potekalo nadaljnjo 
strokovno in politično izobraževanje rez. ofi
cirjev, dopolnili so letni načrt dela in so
glasno obsodili najnovejše fašistične provo
kacije in izzivanje v Trstu in nekaterih ita
li janskih mestih. Ob zaključku so z navdu
šenjem sprejeli pozdravne resolucije tova
r i šu marfialu Ti tu . podpredsedniku zvezne 
vlade tovarišu Edvardu Kardelju in pred
sedniku vlade L R S tovarišu Mihi Marinko. 

Za predsednika Združenja rez. oficirjev 
je b i l izvoljen rez. kapetan Janko Kastelic, 
za tajnika rez. podporočnik Srečko Sv^ i . 
člani odbora pa so rezervni ofierji Boris 
AndrijaniČ. Vinko Bele, major J L A Stoj<w med drugim sklep, da bo skrbel, da se v ho 

doče občinske odbore ne hodo vrinili 6pe- j Drakulic, Milan Dodi i , Roman Kobo, Alojs. 
kulantl ln ljudski ikodljlvcl. 8. H. I Potočar in Lojze Nečimer. 
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Pisma Dolenjskemu listu 
Odpiramo novo rubriko v našem tedniku. Namenjena je vsem 

našim bralcem, predvsem pa tovarišem ljudskim poslancem, pred
stavnikom ljudske oblasti, funkcionarjem naših množičnih organizacij, 
prosvetnim, kulturnim in vsem ostalim javnim delavcem v naših 
dolenjskih okrajih, katere prosimo, da tudi s pisano besedo prispe
vajo k reševanju katerihkoli sodobnih vprašanj, ki živo zanimajo 
našo javnost. Ker je področje teh vprašanj prav gotovo zelo obsežno 
in ima velik krog ljudi o njih različna mnenja, prosi uredništvo 
Dolenjskega lista, da bi bila ta pisma čim krajša, tako da bi jih 
lahko priobčili čim več in od kar največjega števila naših bralcev 
in sodelavcev. Če bi bila prejeta pisma predolga, si pridržuje ured
ništvo pravico, da jih skrajša, vendar pa nikakor ne v škodo vsebine. 

Kar fe bilo. se ne vrne nsholi več 
Uredništvu Dolenjskega lista! 
Pred dnevi je umrl v Lazah ob Kol

pi posestnik Jože Šmalcelj. Vse svoje 
življenje je bil delaven in skrben go
spodar. Med sosedi ni bil zasovražen, 
toda mednje je le redkokdaj zahajal. 
Pokojnik je bil zadnje desetletje popol
noma zapadel pod vpliv žene, ki je po
stajala proti njemu in vašcanom vedno 
bolj kruta, sebična in škodoželjna. Po
sebno je vse to prišlo do izraza, ko so 
naše kraje zasedli Italijani, pozneje pa 
Nemci s svojimi hlapčki. Vsi ti so našli 
pri Šmalcljevi ženi topel sprejem In 
kupe najrazličnejših novic. Mož za vse 
to ni smel vedeti in so ga vedno nagnali 
iz hiše ali kam drugam, kadar so žen
ske imele opravke z okupatorji. Ker 
je bilo partizanov iz dneva v dan več. 
prav tako pa njihovih navdušenih so
delavcev med ljudstvom, je bila Smalc-
Ijevka v skrbeh, da ne bo kos številnim 
nalogam, ki jih ji je dajal okupator. 
V pomoč je pritegnila hčerko Katico in 
sosedo Marijo Iskro. Vse tri so aktivno 
delale proti narodu, zato so jih ljubili 
predvsem Italijani, belčki in njihovi 
duhovni svetovalci, predvsem župnik 
Jarc in kaplan Savelli. Vsi so se skupno 
veselili zločina ob vdoru Nemcev v 
Poljane, ko so okupatorji zaradi izdaj
stva Savellija in Jarca ubili 9 aktivi
stov Osvobodilne fronte. 

»Po delu pride Ion«, pravi stari pre
govor. Res je prišel. Smarlcljeva, Jarc, 
Savelli in njim podobni so na javni 
razpravi v Črnomlju leta 1949 pred 

tisočglavo množico prejeli za svoja zve
rinska izdajstva zasluzeno plačilo. 

Toda bilo je — in še danes je nekaj 
takih ljudi pri nas, ki kljub vsem do
kazom trdijo, da so bili navedeni zlo
činci nedolžni in da je izrečena kazen 
nepravilna, da bo že prišel čas, ko »jih 
bodo maščevali«. Ob tej priliki ome
njam Marijo Smajcelj, poročeno Ma-
rinčič, ki stanuje v Sodevcih. 

Na dan pogreba je prišla v Laze, 
da bi spremila očeta na zadnji poti. Ce 
je prišla samo zaradi tega, ne vem, 
mislim pa, da ne! Ko se je zbrala večja 
skupina ljudi sredi vasi, da bi spremila 
pokojnika na pogrebu, je stopila med

nje Marija Marinčič in začela vpiti na 
vse grlo: 

»Lazarci, sedaj imate, kar ste iska
li! Uničili ste našo hišo, uničili mojo 
ljubo mamico, mojega očeta, moja se
strica Katica zaradi vas po nedolžnem 
trpi v zaporu, sedaj pa si boste lahko 
zidali gradove . . . « 

Med zbranimi ljudmi so bile matere 
padlih borcev, Kobetova mama, ki je 
po krivdi izdajalke Smalcljeve izgubila 
kar tri sinove in se ji rane v srcu za
radi bridkega udarca ne bodo nikdar 
zacelile, vmes pa so bili tudi drugi 
ljudje, ki so veliko prispevali za našo 
zmago in svobodo. 

Ali ne bi bilo pravilno, da bi se za 
take, kot je Marija Marinčič in neka
tere, njej podobne ljudi, našla zdravi
la, ki bi jim ukrotila predolge jezike in 
hudobno vest? Mar ti ljudje res ne 
razumejo, da je vsa njihova nekdanja 
»moč« izdajstva in zlobe za vedno za
trta in da zaman pričakujejo vrnitve 
sovražnika, izdaj alstva in ljudskega 
gorja? Marinčičeva, ni drugače: spri
jazniti se je treba z novim časom in 
si povedati, da se to, kar je bilo, ne 
bo nikoli več vrnilo! 

Laze ob Kolpi, 21. marca. 
Bogomir Rauh 

K r a t k e v e s t i 

Ponovno so mi rešili živliente 
Tovariš urednik! 
2e več let sem bolan na pljučih in 

sem se zdravil že v raznih bolnišnicah 
in v zdravilišču. Glavna težava bolezni 
je bruhanje krvi. 31. decembra sem do
bil ponoven hud napad s krvavenjem. 
Nekaj časa sem se zdravil pod zdrav
niškim nadzorstvom doma, nato pa, ker 
se mi stanje ni zboljšalo, v bolnišnici 
v Kandiji na pljučnem oddelku. Da se 
mi je zdravje popravilo in da sem ostal 
pri življenju, se moram javno zahvaliti 
predvsem nadvse delavnemu in požr
tvovalnemu zdravniku primariju dr. 
Ivanu Smrečniku in njegovemu osebju, 
zlasti sestrama Mariji in Ivanki, ter 

Ob združitvi mladinskih organizacij okrajev Novo mesto in Trebnje 

Mladino - našo bodočnost bo vzgaala P»»t»a 
V nedeljo 30. mraca .ie b i la v Novem 

mestu konferenca delegatov okrajnih odbo
rov L M S Trebnje in Novo mesto. Na kon
ferenci, s katero sta se združili obe orga
nizacij i v eno, so zastopali mladino obeh 
okrajev 204 delegati, k i so prisrčno pozdra
v i l i navzočega člana CK L M S Francka Mi r -
tiiča. sekretarja O K K P S Novo mesto Mar
tina Zuglja, zastopnika J L A . in OLO. 

Konferenca je potekala v živahni razgi
banosti. Pokazala je, da se mladina zaveda 
borbe, v kateri so danes Partija, Fronta In 
ljudska oblast z najbolj zaostalo in sovražno 
razpoloženo reakcijo, ki na razne načine 
polzkuSa, kako hi se dokopala do vpl iva in 
vzgoje nase mladine. B i l i hI slabi komu
nisti in nevredni čuvar j i pridobitev N O B , če 
bi vzgojo mladine prepuščali takim ljudem, 
ki so si v vojnem času umazali roko z krvjo 
naših najboljših ljudi in ki tudi po vojni 
niso našli poti, po katerih hodi naše ljud
stvo, ni t i niso izpremenili svoje miselnosti-
-Politična vzgoja je velikanska stvar« je 
dejal pred kratkim marša l Tito š tudentom. 
1'rav to pa so na jvečkra t zanemarjale mno
žične organizacije v naših okrajih. 

V letih po osvoboditvi, ko je bilo treba 
vložiti v obnovo porušene domovine ter v 
gospodarsko osamosvajanje države vse naše 
sile, smo zanemarjanje poli t ičnega dela z 
mladino včasih zagovarjali in opravičeval i . 
Zdaj pa je treba to odločno popraviti . Našo 
nebudnost in vrsto demokrat ičnih svoboščin 
ki si j ih je priborilo naše ljudstvo, je reak
cija vseh barv izkorist i la, da bi potegnila 
za seboj mladino in jo vzgajala v duhovni 
revščini in zaostalosti srednjega veka. Mla 
dina pa je tudi na nedeljski konferenci 
pokazala, da hoče z duhom časa naprej, da 
je revolucionarna, da je njen vzor l ik Sko
jevca, k i se je boril ln umiral v letih NOB 
za našo svobodo. 

Delegati obeh okrajev so obši rno govoril i 
o posameznih dobrih in slabih mladinskih 

VSE NAROČNIKE 
ki so v zaostanku z naročnino za le
to 1952 opozarjamo, da je z 31. marcem 
zapadla naročnina za I. tromesečje v 
znesku 100 din. Ce želijo list nemoteno 
prejemati naprej, jih prosimo, da dolž
no naročnino takoj nakažejo. Pravtako 
ponovno opozarjamo vse zaostankarje, 
da dolžne zneske čimprej nakažejo. Vs! 
opominski stroški sredo izkjučno v 
breme nerednih plačnikov. 

Uprava »Dolenjskega lista«. 

akt ivih, o različnih poizkusih reakcijo, kako 
odtrgati mladino o i mladinske organizacije, 
med katere šteje spovednica, prižnioa, igra
nje žoge, zdravljenje l judi , kupovanje bon-
hončkov otrokom in organiziranje izletov. 
Dobrodošla Je tudi Mar i j ina družba in cer
kveno petje. Tako je n. pr. pr iš la na sek
torsko mladinsko konferenco v Orehovioo 
»delegacija* članic Marij ine družbo z name
nom, da ho razbila delo mladinske organi
zacije. Članice M D v Orehovlci pravijo, da 
jo mladinska organizacija prostovoljna or
ganizacija in da lahko pride k njenemu 
delu vsakdo, ne glede na njegovo prepri
čanje. V Glohodolu neorganizirani mladinci 
fizično napadajo organizirano mladino, ko 
se v rača s sestankov. V Suhi kraj ini se 
mladinske organizacijo borijo z največj imi 
težavami. Zanimivo je, kako hitro so »ob
računale* s svojo duhovno preteklostjo ne
katere učitel j išnice IV . letnika v Novem 
mestu po zadnji konferenci prosvetnih de
lavcev. Hčerka nekega organiata je izjavi la , 
da je »sedaj popolnoma na čistem« glede 
vere in menda sploh ne bo več hodila v 
cerkev. Takega revolucionarnega preloma od 
nje nihče ni zahteval, n i t i ga ne moremo 
pr ičakovat i . Tem mladim ljudem je bilo 
na. konferenci rečeno le to, da človek z za
ostalo miBelnoatjo ne more bit i vzgojitelj 
mladine. Dvema idejama hkrati n i mogoče 
pripadati. 

Precej Je bila na konferenci povedanega 
o delu dobrih mladinskih aktivov. Med te 
šteje. St. Rupert, k i je najboljši , pa aktiv v 
J u r k i vasi, v Stopičah, Uršnih selih, Dobin-
dolu, Dol Toplicah, Straži in še drugi. K r i 
t ično so bile ocenjene tudi mlad. organiza
cije, k i ne kažejo potrebne delavnosti. Slabo 
vodstvo je imel aktiv v Oaherju, kjer so 
č lanar ino zapil i . Mlad. aktiva na Čatežu 
in St. Lovrencu menda spita, ker doslej 
nista pokazala pravega življenja. V novo
meškem okraju je ie zapaženo delo novo
izvoljenih občinskih komitejev mladine, k i 
bodo prav gotovo vnesli v delo mlad. orga
nizacije s pomočjo Partije in Fronte več po-
l i t ično-vzgojnega dela. 

V novi okrajni komite L M S je bilo izvo
ljenih 42 najboljših mladincev in mladink. 
Vzgoja in preobrazba bo odslej v obeh 
okrajih še bolj n a č r t n a in doslednejša, kakor 
je bila. Porok za to je delo partijskih in 
frontnih organizacij, k i so posvetile prav te 
dni temu vprašan ju potrebno pozornost. Mla
dina je naj revolucionarnejš i del našega na
roda in njegova bodočnost. Na nedeljski 
konferenci je potrdila, da je naše zaupanje 
vanjo opravičeno. Jasno pa je tudi pove
dala, da naj umaknejo od nje roke vsi , k i 
nimajo čiste preteklosti in ne priznavajo 
pridobitev nase NOB. Pr. 

nočnim sestram, ki so se vse prav lju
beznivo skrbno zavzele zame. 

Ko sem ležal v tesnem pljučnem od
delku v bolnišnici, sem uvidel, kako 
nujno potrebno in v interesu splošnega 
zdravstva bi bilo, da bi se bolniki s 
tuberkulozo čimprej vselili v novo zgra
jeno bolnišnico čez cesto v Kandiji, 
kjer bi jih lahko razdelili zdravniki po 
stopnji obolelosti in po željah. Pri se
danjem stanju na pljučnem oddelku je 
tako, da je n. pr. zaradi enega težkega 
bolnika TBC oviranih vseh 12 bolnikov, 
ki leže z njim v isti sobi. Težji bolnik 
jih ovira pri nočnem počitku, pri zra
čenju sobe in poteku ozdravljenja. Ne 
bi se tudi zgodilo, da prihajajo tako 
nujno v stike s težkimi bolniki taki, ki 
so komaj zapazili znake tuberkuloze, 
pa so veseli in pridejo v bolnišnico celo 
s harmoniko . . . Seveda za veseljake in 
navidezne bolnike tudi sedaj ni pro
stora. 

Nova, skoraj gotova velika ln sonč
na stavba onkraj ceste pa že dve leti 
vabi zdravja potrebne ljudi — in ven
dar še ne služi potrebam ljudstva in 
zdravnikov, ki bi radi bolnikom nudili 
še več, kot jim to zmorejo zdaj v sta
rem, pretesnem pljučnem oddelku. 

Novo mesto, 31. marca 1952. 
I. K., Irca vas 

V M E T L I K I BODO U S T A N O V I L I 
P O D R U Ž N I C O P L A N I N S K E G A 

D R U Š T V A 

Minuli torek se je v Metliki zbralo 
nad 50 mladih in starih prijateljev na
ših gora. Sklican je bil občni zbor za 
ustanovitev metliškega odseka črno-
meljske podružnice Planinskega dru
štva. Vendar je dokajšnje zanimanje 
za planinstvo, ki je bilo že pred zadnjo 
vojno v Metliki lepo razvito, pokazalo, 
da so v mestu in okolici vsi pogoji ne 
le za ustanovitev odseka, temveč za 
osnovanje samostojne podružnice. 

To je navzočim pojasnil tudi tov. 
Klinar, predsednik Črnomeljske podruž
nice Planinske zveze, ki je zbranim raz
ložil pravila in pomen te organizjacije. 
Ta naj bi v svoje vrste vključila zlasti 
mladiho, ki je bila doslej vse preveč 
izpostavljena raznim škodljivim vpli
vom in je iskala zabave predvsem po 
gostilnah in raznih zakotnih družbah. 

Izvoljen je bil iniciativni odbor s 
tov. sodnikom Zivkom Zobcem na čelu, 
da pripravi vse potrebno za ustanovni 
občni zbor podružnice, ki naj bi bil 
konec aprila. Tov. Klinar je ob za
ključku povabil bodoče metliške pla
nince, da tudi oni z delom in denarnimi 
sredstvi prispevajo h graditvi planin
skega doma na Mirni gori, ki naj bi bil 
osrednji dom belokranjskih planincev. 

-r 

Beograd. — Zvezna skupščina je 
sprejela več važnih zakonov, med nji
mi zakon o družbenem planu in ljud
skih odborih. V petek 28. marca se je 
sestala v Beogradu zvezna skupščina. 
Pri razpravljanju o družbenem planu 
za 1952 je kot prvi govoril tov. Boris 
Kidrič, ki je razčlenil nekatere po
stavke družbenega plana. Za njim sta 
govorila pomočnik ministra za narodno 
obrambo generalni polkovnik I. Goš-
njak o družbenem planu, minister za 
finance Milentije Popovič pa o zaključ
nem računu za leto 1950. Največ po
zornosti pa je v skupščini kakor tudi v 
vsej jugoslovanski in svetovni javnosti 
vzbudila razprava o protijugoslovanski 
gonji, ki pod vodstvom odgovornih ita
lijanskih krogov že nekaj dni besni po 
Italiji. Predsednik zvezne vlade tova
riš Tito je odločno odgovoril vsem ita
lijanskim imperialistom ter njihovim 
podpihovalcem na vzhodu in zahodu, 
da jugoslovansko ljudstvo ne bo nikoli 
dovolilo kakršnega koli mešetarjenja 
na račun Jugoslavije. Zadnji dan zase
danja zvezne skupščine je govoril o no
vem zakonu o ljudskih odborih pod
predsednik zvezne vlade Edvard Kar
delj. Skupščina je sprejela vse predlo
žene osnutke novih zakonov ter reso
lucijo, v kateri odobrava stališče vlade 
v naših odnosih do Italije, zlasti pa o 
tržaškem vprašanju. 

Beograd. — Nad 200.000 ljudi je v 
ponedeljek na beograjskih ulicah de
monstriralo proti nameri Italije in za
hodnih vlad, da bi za zaprtimi vrati 
brez sodelovanja Jugoslavije sklepali o 
jugoslovanskem ozemlju, t. j . o Trstu. 
Podobno kakor v Beogardu so bile pro
testne manifestacije tudi v vseh večjih 
mestih države. V Zagrebu je demon
striralo nad 150.000 ljudi, v Sarajevu 
nad 50.000, v Novem Sadu nad 60.000, 
v Pulju nad 20.000, v Titogradu nad 
10.000. 

Ljubljana. — Nad S0.00 ljudi je v 
sredo pozdravilo prihod zveznih poslan
cev ter demonstriralo zaradi imperiali
stičnih nakan italijanske vlade. Tudi v 
Ljubljani je bilo zadnje dneve več de
monstracij. Pravzaprav je Ljubljana 
demonstrirala vse te dni, odkar je pri
šla vest, da po italijanskih mestih vpi
jejo fašisti: »Hočemo Trst, Istro in Dal
macijo« in da nameravajo vlade zahod
nih velesil na posebni konferenci z 
Italijo razpravljati o bodoči usodi 
Trsta. V ponedeljek je ves dan demon
striralo ogromno ljubljanskega prebi
valstva, zvečer tega dne.pa je ljubljan
ske ulice napolnilo nad 70.000 ljudi. Še 

večja je bila ta demonstracija v sredo, 
ko so se vrnili z zasedanja zvezne skup
ščine slovenski ljudski poslanci. Ob pri
hodu beograjskega brzovlaka se je 
zbralo pred železniško postajo in na 
peronu nad 80.000 ljudi, ki so pozdra
vili odloke naše vlade ter stališče, ki 
ga je zavzela v odnosih do Italije, ter 
demonstrirali zaradi imperialističnega 
ravnanja italijanskih vodilnih krogov, 
kakor tudi vatikanskih in kominfor-
movskih podpihovalcev fašizma. 

Trst. — Tudi pošteni Tržačani odgo
varjajo: »V Trstu nikoli več Italije!* 
V Trstu in okoliških krajih so bili š te
vilni sestanki, na katerih je slovensko 
in italijankso prebivalstvo protestiralo 
proti iredentistični gonji, s katero ho
čejo izsiliti priključitev Trsta k Italiji. 
Skoraj z vseh sestankov so poslali brzo
javke maršalu Titu, v katerih se mu 
zahvaljujejo za njegovo borbo za pra
vice tega prebivalstva. 

Rim. — Predsednik italijanske vlade 
je izgubil občutek za stvarnost. Jugo
slovanska vlada je večkrat predlagala, 
da bi tržaško vprašanje rešili Italija in 
Jugoslavija sami. Toda italijanska vla
da je trmasto odklanjala vse naše pred
loge. Pred dnevi se je oglasil v tej za
devi tudi predsednik italijanske vlade 
De Gasperi, ki je skušal pojasniti, zakaj 
odklanja Italija sporazum z Jugosla
vijo. Pri tem je seveda pozabil pove
dati, v katerem grmu tiči zajec in da 
ima italijanska vlada umazane namene. 
V zadnjem času pa so s temi nameni 
manj prikrito prišli na dan, ker jih 
podpirajo vatikanski mešetarji ter mo
skovski razkrojevalni agenti. 

Koper. — Vohunske niti vodijo v 
Rim. Pred vojaškim sodiščem vojaške 
uprave za jugoslovansko cono tržaškega 
ozemlja v Kopru je bila pretekli teden 
razprava proti šestim vohunom, ki so 
delali za neko tujo državo. Razprava je 
odkrila, da je dajalo denar za obvešče
valno delo italijansko finančno mini
strstvo. 

D U H O V N I K I — Č L A N I CIRIL-
M E T O D I J A N S K E G A D R U Š T V A — 
SO Z B O R O V A L I V N O V E M M E S T U 

V četrtek 27. marca so zborovali v Novem 
mestu duhovniki — člani Cirllmetodi.iskega 
d ruš tva duhovnikov L R S za novomeški okraj. 
Na zborovanju so obravnavali poleg notra-
jih druš tvenih organizacijskih in ostalih 
vprašan j tudi vprašanje socialnega zavaro
vanja, k i je bilo letos v februariu podpisano 
med vlado Ljudske republike Slovenije in 
vodstvom Clrllmotodijskesra druš tva v Ljub
ljani. Prebrano je bilo zahvalno pismo po-
ver jeniš tva C M D za novomeški okraj, k i je 
bilo odposlano že oh podpisu popodhe pred
sedniku vlade L R S tovar išu M i h i Mar inku . 

Novi letal i svet lo shrbel n i z b i l i « M izdelHov 
V ponedeljek 24. marca je bilo v invalid

skem podjetju Strojno pletijstvo v Črnomlju 
zelo veselo. Prostorno šivalnico so za ta dan 
spremenili v lepo in okusno okrašeno dvo
rano. Ze dokaj Časa pred tem so pridne 
pletilje razpravljale le o velikem prazniku, 
ko bodo ponovno volile svoj delavski svet. 

Ob 10. uri so pričeli voli t i . Prišel je tudi 
zastopnik Glavne uprave invalidskih podje
tij Slovenije tov. Rudi Polak, k i je pohvalil 
celoten delovni kolektiv, nad okusno okra
šeno dvorano pa je bil naravnost presenečen. 
Vodstvo podjetja je sicer povabilo na vo
litve tudi zastopnike okra.ia in Mestnega 
ljudskega odbora, vendar pa so j ih čakali 
zastonj, ker ni prišel nihče. Vendar to ni 
motilo veselega in prazničnega razpoloženja 
volilcev. V lepem vrstnem redu so prihajali 
na vol išče in do 13. u>re 
stoodstotno zaključi l i 
volitve. 

Novi delavski svet 
je takoj po volitvah 
skleni l , kaj bo delal v 
bodoče. Posvetil bo 
največjo skrb čim 
boijši izdelavi, hkrati 
pa bo poskrbel, da 
č impre j proda zaloge. 
Podjetje bo proircvod-
njo preusmerilo v iz
delavo takih predme
tov, k i 6 0 na trgu naj
bolj potrebni in po 
katerih je največ po
vpraševanja . 

Poročilo o delu sta
rega delavskega sveta 
in upravnega odbora 
je podala tov. Martja 
Sterk. dosedanja pred
sednica DS, ki je biila 
sedaj ponovno izvolje
na. cla.nl kolektiva so 
ugotovili , da je tudi 
atari DS resno oprav
l ja l vse zadane nalo
ge, čeprav j© v začet
ku naletel na velike te
žave. Na predlog DS so 

v tovarni premestili stroje, tako da delajo 
delavke sedaj namesto pr i elektr ični raz
svetljavi ob vel ikih oknih pri dnevni svet
lobi. S tem mnogo prihranijo na luči, hkrati 
pa je p r i dnevni svetlobi tudi veliko laže 
in bolj zdravo. 

Novi delavski svet bo nadaljeval delo na 
izkušnjah prejšnjega. Vs i člani kolektiva 
so skleni l i , da bodo v p rv i vrsti gledali na 
to, da čim bolj dvignejo kakovost svojih iz
delkov, da še izboljšajo delovno disciplino 
in odpravijo neupravičene izostanke, č rno 
meljske pletilje se zavedajo, da so same od
govorne za vse delo v podjetju. Ponosne so, 
da so same neposredno povezane z življe
njem podjetja, zato se bodo potrudile, da 
bo v njem življenje in delo res prijetno. 

M. V. 

F r a n č e k S a j e t 14 

Belogardistični štajerski bataljon 
Dragocena pomoč belogardističnemu Štajerske

mu bataljonu je bila velika ofenziva, ki ao jo 
Italijani 16. julija zaceli na Notranjskem in z 
manjšimi vzporednimi izpadi tudi na Dolenjskem. 
Med Gorjanci, Novim mestom, Krko in Toplicami 
se je namreč sredi julija zbralo okrog tisoč gor-
janskih in belokranjskih partizanov, da bi uničili 
prvi oboroženi belogardistični oddelek v Sloveniji. 
Ta udarna partizanska sila pa je morala opustiti 
preganjanj« belogardistov in iti v boj proti na-
padajočim enotam italijanske divizije »Isonzo«, ki 
so 17. julija vdrle na področje okrog Dolenjskih 
toplic, 18. in 19. julija pa na Rdeči kamen in v 
Toplo reber na vzhodnem pobočju Kočevskega 
Roga. Na levem bregu Krko mod Novim mostom, 
Mirno pečjo in Ajdovcem pa se je po bitki pri 
Prečni zbrala druga skupina okrog petsto par
tizanov, ki se jim je pridružil (udi del gorjanske-
ga bataljona. Ker so močne italijanske pobočnice 
na levem krilu sovražne ofenzive proti Notranjski 
vdirale proti vasi Krki in Zagradcu,71 je glavnina 
te partizansko skupine krenila branit osvobojeno 
ozemlje v Suhi krajini. Za preganjanje Štajerske
ga bataljona jo partizansko poveljstvo določilo le 
sto mož, ki so tvorili samostojno udarno četo pod 
poveljstvom komandirja Čanča-Prleka, študenta iz 
Maribora, in bataljonskega komisarja Načeta Maj-
cna-Tarasa iz Mokronogu. 

Po praski, v kateri so belogardisti Prleku ubili 
konja, so partizani začeli zasledovati belogardi
stični oddelek in nekaj ur za njim prečkali želez
nico. Prlekova četa je' po hribih preko Rihpovca 
odhitela v Zabrdje pri Mirni, da bi tam prestregla 
sovražnika. Belogardisti pa »o ili po dolini v bli-

W Univ . prof. dr. Metod Mikuž, Italijanska ofan-
ziva protiv NOV Slovenije od 16 ju la do 4 novembra 
1942. godine. Vojno-istorijski glasnik, god- I, br. 1, 
u r i l a 1950, str- 57, 58 io 60. 

zini progo, kjer bi se v potrebi vsak čas lahko 
zatekli pod italijansko okrilje. >V nedeljo, 19. ju
lija, je ves čas deževalo. Mi smo bili na maršu in 
smo se ustavili na Jezeru, kjer smo zavzeli po 
ložaj,« si je o toj poti Joško Jakoš zabeležil v 
svoj dnevnik. >Jaz sem šel v sosednjo vas in a ro
tira I vaškega zaščitnika in dva iz Rodin. Drugi 
dan smo marširali naprej, prečkali progo (Treb' 
nje—Mirna — op. S. F.) in se utaborili v Solih. 
Jaz Bem šol v Veliko Loko.. . Vračajoč se proti 
Iogorju, ki je bil blizu vasi Sela, smo na poti 
srečali tri, ki so imeli bele trakove... Ko smo 
prišli v logor, so jih oni že opazili in šli v na
pad na vas (Sevnico pri Mirni — op. S. F.). Bilo 
je nekaj ranjenih in mrtvih. (Tu je 22. julija pa
del partizan Maks Šoster z Muhabera — op. S. 
F.). Popoldne smo se umaknili v logor in šli proti 
St. Jurju. Tam smo se utaborili in Sli pogledat 
vas. Dobili smo štiri kanto masti. Vzeli smo vso, 
ker so podpirali partizane.«:73 

Pri okova četa je belogardiste nekaj dni pre
ganjala v okolici Mirne in Št. Ruperta. Zasledo
vanje pa je otežkočalo. ker so se belogardisti še 
vedno izdajali za partizane in nosili na glavah 
partizanske triglavke. Zaradi tega so partizani 
imeli nove spoznavne znake: bele trakove na levi 
ali desni roki, na kapi itd. Ti znaki so često po
vzročili š e večjo zmedo, ker so jih belogardisti 
hitro posnemali, mnogi partizani pa niso bili pra
vočasno obveščeni o spremembah. Kljub temu so 
je štajerski bataljon kmalu naveličal neprestanega 

« Dokumenti III, Jakošev dnevnik, str. 20 in 30. 

beganja. Zaslutil je tudi prihajajočo okrepitev 
svojim zasledovalcem. Zato je po štirinajstdnevni 
hajki 25. julija odhitel mimo Mokronoga po Lak-
niški dolini in naprej mimo Šmarjete ter se pri 
Kronovem partizanom izmuznil čez Krko. Prišel 
je na Mokro polje in se urno obrnil proti Novemu 
mestu, ker je v bližini začutil partizane. Zatekel 
se je v gozd pri Sv. Ani vzhodno od Novega mo
st*, kjer se je v zavetju nekaj minut oddaljenih 
italijanskih bunkerjev zopet oddahnil ter se začel 
utrjevati. 

Popoldne istega dno se jo kaplan Šinkar « 
dvema spremljevalcema odpravil v Novo mesto. 
Ko je Hajtnikova vdova 25. julija okoli 19. ure 
prišla v prosti jo zaradi prekopa svojega moža, je 
videla »tri popotne osebe, vse zaprašeno in uma
zano. Ko so me zagledali, BO hitro smuknili v sobo 
vikarja«.7« Takrat se je kaplan Šinkar v kapitlju 
umaknil tudi pred bogoslovcem Leopoldom Pov-
letom, ki jo kaplana Šinkarja in kanonika Keka 
prišel prosit za svojega brata Srečka Povšeta, par; 
• ižanskega vodnika, katerega so belogardisti ubili 
ž« pri Mirni, kasneje pa svoj zločin naprtili par
tizanom.71 čemu se j« kaplan Šinkar, ki jo na
mesto belngardističnega imena Gorazd sedaj pre
vzel izmišljeno ime Radovan, pravzaprav mudil 
v Novem mestu, zvemo iz Jakoševega dnevnika: 

7» Pismo Hajtnik Pije, Nazarje, 8. apr i la 1949. 
7 4 Po pripovedovanju Leopolda Povšeta . vikarja 

namestnika v Svibnem pr i Radečah. Glej : »Croe bu
kve*, Ljubljana 1944, str. 154; 29. j u l i j kot dan Povše-
tove smrti je očita pomota. 

»Radovan je šel zopet v Novo mesto k Italijanom 
radi prevoza ranjencev in je dosegel, da jih lahko 
prepeljemo v bolnico.« 7 5 Ta dogovor je že nabori 
nji dan dobil praktičen pomen, kakor je razvidno 
iz naslednjega italijanskega poročila: 

»26. t. m. okrog 11. ure je partizanska patrulja 
napadla belogradistično patruljo, ki je raziskovala 
gozd pri Blatnici (karta Novo mesto XP — CO). 
Z ročnimi bombami sta bila ranjena dva belogar
dista: Virgilij Leskovoc, rojen v Pulju in stanujoč 
v Mirni peri, ter Jože Kotar. Oba sta bila spre
jeta... v bolnico 54 (italijanska vojaška bolnica 
v novomeški gimnaziji ~ op. S. F.). Prvemu, ki 
je imel eno roko že pohabljeno, so drugo takoj 
amputirali.. .« 7 8 

V dveh mesecih so se italijanski okupatorji 
prepričali, da bodo belogardisti iz Štajerskega ba
taljona res koristni in zvesti zavezniki v boju 
proti slovenski partizanski vojski in upornemu 
slovenskemu ljudstvu. Zato je kaplan Šinkar z 
bologarr?!stiČnimi voditeljev Novem mestu 29. ju 
lija »dosegel, da so nam Italijani obljubili dati 
orožje, mj smo jim morali dati spisek fantov«. In 
Čez kak dan je Joško Jakoš z veseljem pripisal 
v svoj dnevnik: 

»Od Italijanov smo dobili 30 pušk in 2 mitra
ljeza, Šotore in municijo. Napravili smo dobro 
strelske jarke in je partizanski vdor v logor ne
mogoč. Imeli smo sestanek z marešalom (povelj
nikom karabinjerske postaje — op. S. F.) iz Slat-
nika. Bil sem zraven in nas je zelo stregel.«" 

Belogardisti pa so Italijanskim okupatorjem iz
ročili naslednji seznam svojpga moštva: 

7 8 Dokumenti III, Jakošev dnevnik, str. 30. 
7 8 Div iz i ja »Isonzo«, fog. inf. 177, 27. ju l i ja 1942. 

N 08/4420. 
7 7 Dokumenti III, etr. 30. 
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IZ n A Š I H K f c A J E V 
PRELOM V KMETIJSKI ZADRUGI 

VELIKI GABER 
Na nedavnem obenem zboru K Z Vel. Ga

ber smo sliSali marsikaj, o čemer doslej ni 
bilo nit i sledu. Najprej so razpravljali o 
delu trgovskega in lesnega odseka, k i sta 
imela nad 100 tisoč din čistega dobička, kar 
pomeni prelom v tej zadrugi, saj je imela 
do sedaj redno letno izgubo. Ta dobiček je 
po pravici zaslužen, saj so b i l i člani po-
streženi res kulturno ln z raznovrstnim bla
gom, po gozdovih pa so posekali in prodali 
les. k i so ga lahko posekali brez Škode. 
Upravni odbor je zasedal redno in ne samo 
enkrat na leto kot stari, zato je b i l sedaj 
ponovno izvoljen. Na občnem zboru je bi l 
sprejet sklep, da bo zadruga letos osnovala 
strojni odsek, za katerega bo nabavila trak
tor s pr ipadajočimi stroji. S tem bo poma
gala članom zadruge pri izboljšanju kmetij
stva. Ustanovili bodo tudi plemenilno postajo 
z rodovniškimi b ik i in merjasci ter mizar
ski odsek. Vse to bo še bolj pripomoglo k 
osamosvojitvi splošne K Z . Sklenil i so tudi, 
da bodo deleže članov povišali na 1000 din. 

G. J . 

DOL. PREKOPA 
žalostna posledica polnočnic. 24. decem

bra lani so se vračal i št ir je fantalini od 
polnočnio. Pred Goltesovo hišo na Dolnji 
Prekopi so se ustavil i in začeli metati ka
menje v domačega psa. Ker je ta hudo la
ja l , je prišel skozi vrata pogledati kdo psu 
nagaja domači 12-letni Tonček. V trenutku, 
ko je pogledal skozi vrata, mu je priletel 
kamen v oko. Po dveh mesecih zdravljenja 
v ljubljanski bolnišnici so ugotovili , da bo 
fantek ostal brez očesa. To je toliko bolj 
t rag ično , ker je fantek enostranska sirota. 
Očeta so mu namreč leta 1943 ustreli l i na 
domačem pragu. 

Starš i mladih nepridipravov, ki bodo se
veda morali plačati odškodnino, bi bolje 
naredili , da bi j im izprašili hlače na zadnji 
strani in j ih pognali spat, kakor da i ih pu
ščajo brez nadzorstva uganjati pobalinstva 
na cesti. 

NOVO MESTO 
Prve kazni ta krUlce odlokov MLO. To 

pot ne bodo ostali odloki o javnem redu in 
miru ter snagi v mestu samo na papirju. 
Zaradi krš i tve zadnjih odlokov, k i so j ih 
potrdili tudi zbori volivcev, so b i l i kazno
van i : 

Delavec Feliks Grandovec, ker je raz
grajal v hiši in s tem motil ostale prebi
valce. Kazen 400 din ali 2 dni zapora. 

Franc Florjančič. mizar iz tovarne igrač , 
ker je ponoči ob 23. ur i pel in vr iskal skozi 
mesto. Kazen 100 din. 

Simon Tomic, kmet, ker je pusti! na ce
sti hlod in s tem oviral promet; 200 din 
globe ali 1 dan zapora. 

Z enako kaznijo je bil kaznovan sekretar 
Ljudske tebnike, ker ni poskrbel za odstra
nitev žaganja in odpadkov. 

OGLAŠUJTE 
V »DOLENJSKEM LISTU« 

Okrajna konferenca LMS 
V Črnomlju 

Belokranjska mladina, včlanjena v L M S , 
je v nedeljo, 30 marca t. 1 zhorovala v Cr : 

nomlju. na konferenco pa so povabili tudi 
zastopnike najboljših pionirskih odredov v 
Beli kraj ini . Na konferenci, ki jo je obiskal 
tudi delegat Centralnega komiteja L M S , so 
zavedni belokranjski mladinci podali obračun 
svojega poli t ičnega in kulturno-prosvetnega 
dela. ki je bilo v pretekli zimski sezoni prav 
•v B&I; krajini pravilno usmerjeno z organi
zacijo raznih izobraževalnih in gospodinjskih 
tečajev, za ka.r ima mnogo zaslug tudi Svet 
za p ros ve to in kulturo pri OLO V Črnomlju 
in zavedno ter delovno belokranjsko uči tel j -
etvo. , , '. . 

Na konferenci so bile podeljene prehodne 
zastavice naslednjim aktivom organizacije 
L M S : mladinski aktiv iz Grlhelj je prejel 
prehodno zastavico kot najboljši aktiv v okra
ju za politično delo v mladinski organizaciji . 
Mladinski aktiv iz Adlešlč je bil nagrajen 
s prehodno zastavico za najboljše kulturno 
prosvetno dejavnost, mladinski aktiv z Ra-
dovtce pa je b i l odlikovan s prehodno zasta
vico kot najboljši za disciplirano delo io 
učenje v izobraževalnem tečaju, ki ga je z 
vnemo in strokovno usposobljenostjo vodil 
radovtški šolski upravitelj tov. Otma.r Zorn 
in njegova žena Valer i ja , učitel j ica na Ra
dovi oi. 

Oknajna skupšč ina L M S v Črnomlju pa ni 
pozabila na nas> najmlajše . Pohval i la je 
vrsto pionirskih organizacij, s prehodno za
stavico pa so MU odlikovani pionirji odreda 
»Ljubo sercer« z nižjo gimnazije v Podzem
l ju , ki so v letošnjem šolskem letu pokazali 
na jveč uspehov z delom v raznih krožkih, 
ka r je hkrat i tudi priznanje podzemeljskemu 
uči te l j s tvu. zlasti vodji pionirskega odreda 
tov. učitel ju Stanetu Selanu, k i nudijo pio
ni rsk i organizaciji vso pomoč. P ioni rka iz 
Podzemlja, Dragioa Cajnar, dijakinja 3. raz. 
gimnazije se je v svojem govoru zahval i la 
za visoko odlikovanje pionirskega odreda v 
Podzemlju, hkrati pa obljubila, da. bodo pod
zemeljski pionirj i s svojim nadaljmm delom 
upravič i l i prejem zastavice. "*r c. 

Za prv ič so kazni sicer nizke, za vsak 
nadaljnji prekršek na bodo ostrejše. Izre
čene kazni bomo objavljali tudi v našem 
listu. 

* 
Pot »a Krko je ie urejena. Lani so raz

šir i l i pot za Krko iz Pugljeve ulice do Loke, 
kjer so zlasti veliko pomagali s prostovolj
nim delom upokojenci. Tudi oporni zidovi 
so b i l i sezidani že lani. Sedaj so postavili 
ob gredah stebre in napeli ograjo iz pletene 
žice, pot pa lepo posuli s premogovimi 
ugaski in je sedaj popolnoma gotova. Edino 
kar še moti. je iztok gnojnice nasproti hiše 
štev. 3 v Pugljevi u l ic i , k i teče nekaj časa 
po odprtem kanalu in povzroča smrad. — 
Ograja bi tudi lepše izgledala, če bi b i l i 
vsi stebri enako visoki, kar se pa da še 
vedno napraviti . Lastniki gredio so sedaj 
dobiii V6aj pošteno ograjo za svoje vrt ičke, 
M L O pa je še vsakemu napravil vratca, 
resar prej niso imeli . Potrebno bi bilo, da 
bi še iz opornika na opornik pr ib i l i late 
pod žico, ker bi jo na ta način ohranili za 
dalj časa. 

* 
»Pijane cene* bi morda lahko imenovali 

cene vina v novomeških gostilnah. Zadnje 
tedne so pokazale Čudovito »prožnost*. Od 
70 din za liter so poskočile na 80 din, pa 
tudi že na 90, čeprav so gostilne prodajale 
vino od mošta naprej vse do pred kratkim 
po 60 din za liter. P r i tej čudni podražitvi 

,pa je še bolj čudno to, da piješ lahko v 
mnogih gostinskih obratih v Novem mestu 
»krščeno vodo«, ne pa drago plačano vino! 
Hvaležno polje dela za sanitarno inšpekcijo, 
ki bi v nekaterih gostilnah lahko ugotovila, 
kako »močna* je novomeška voda . . . Pro
simo, da se kontrola vina izvede č impre j , 
o uspehih pa naj bi pristojni organ obvestil 
javnost, da se bomo slabih gostiln lahko 
vsi izogibali! K j . 

GRCEVSKI PIONIRJI NAM PIŠEJO 
Tudi nas je že obiskala pomlad in nas 

zvabila na sončne griče, posejane z vinsko 
trto. P r v i pomladanski dan smo proslavili 
s pomladanskim tekom čez drn in strn. na 
katerem so sodelovali pionirj i tretjega, če
trtega, petega in šestega razreda. P r v i je 
bi l Alojzi j Zoran, k i je za nagrado prejel 
knjigo Uj ina »Priroda in ljudje*, druga pa 
je bi la Štefka Gačnik, k i je dobila knjigo 
»Zdravilna zelišča in gozdni sadeži«. 

Pionirka iz Grčevja 

S CATE2A SE OGLAŠAJO 
V Čatežu je imela kmetijska zadruga 

pred kratkim redni letni občni zhor, na ka
terem se je ugotovilo letnega dobička 130.000 
dinarjev. Skleni l i so organizirati oziroma 
poživeti delo drevesnice ter razšir i t i delo 
sadjarskega odseka. 

0 
Kulturno-umetniško druš tvo Čatež se pr i

pravl ja za nastop z igro »Svojeglavček«. — 
30 delujočih članov K U D v glavnem sode
luje v dramatski družini . Manj pa je zani
manja za knjižnico, kjer je mnogo zanimi
vih in poučnih knjig. Knjižnico bodo te dni 
preselili v Zadružni dom. kjer jo primerno 
uredila sobo Marjanca Miklič, knj ižničarka 
na Čatežu. 

Na novo je organiziran pevski moški 
zbor, dobro pa je obiskan tudi pionirski 
pevski zbor. 

Za primorsko ljudstvo so zbrali 4000 din, 
kmetje pa bodo darovali les in material. Z. 

NOVICE IZ ČRNOMLJA 
V Črnomlju je organizacija A F Z spet za

čela z dvema kuharskima tečajema, k i ju 
obiskuje 24 žena in deklet iz Črnomlja in 
okolice. Razdeljene so na dve grupi. Tečaja 
sta vsak drugi dan. vodi pa ju tov. T i l k a 
Pirnat. 

* 
27. apri la bodo v Tr ibučah pri Črnomlju 

odkri l i spominsko ploščo v spomin ustano
vitve X V . brigade odnosno bataljonov X V . 
brigade, k i je bi la osnovana v Tr ibučah 
Ifi. septembra 1943. Ta ploSča bo odkrita 
tudi v spomin na delovanje propagandne 
tiskarne N O V , ki je delala v času vojne 
1044 leta. Na isti plošči bodo vklesana tudi 
imena osmih padlih borcev in osmih žrtev 
fašist ičnega terorja iz Tribuč. Spominsko 
ploščo postavljajo množične organizacije 
vasi Trlbuče. 

* 
Kino Črnomelj je pri Izvršnem odboru OF 

Slovenije nabavil novo kinoaparaturo za 
500,000 dinarjev. 

* 
Elizabeta Plaveč , gospodinja iz Dobličke 

gore št. 4. je nagovarjala svojega sina in 
nečaka, da sta v večernih urah skupno z 
njo vdrla v klet Ivana ču l ina v Dohlički 
gori, kjer so ukradl i okrog 300 litrov vina, 
ki so ga odnašali na njen dom in pomešali 
z njenim vinom. 

Nečak in sin Plavčeve sta ukradla decem
bra 1951 tudi kolo, k i je bilo last Ivana 
Beloka iz K a n i ž a n c e pr i Črnomlju. 

Največ krivde za yse tatvine nosi E l i za 
beta P l a v e č Vs i trije se bodo zagovarjali 
pred sodiščem- A . K . 

O DELU MLADINSKE ORGANIZA
CIJE SEKTORJA STRAŽA 

Na sektorju Straža je šest mladinskih ak
tivov, med katerimi je najboljši v J u r k i 
vasi. Tu se mladina izobražuje v raznih 
krožkih, v gospodinjskih tečajih in tako 
dalje. V ta aktiv-.je vkl jučena skoraj vsa 
mladina, le malo je še takih, k i zapadajo 
pod vpl iv posameznikov, češ da se na mla-

Svetie in temne strani 
splošne kmetijske zadruge v Trebirem 
V 12. Številki našega lista smo na drugi 

strani objavil i članek pod naslovom: »Samo 
75.000 din je dobil nagrade«. Ke r navedbe 
v članku ne odgovarjajo v celoti dejstvom 
in je b i l l e t a napisan na podlagi netočnih 
podatkov, kar smo ugotovili pozneje, smo 
si poslovanje zadruge ogledali od blizu. Za 
spoznavanje resničnega stanja v zadrugi 
nam je zlasti korist i l zapisnik revizijske 
komisije Ministrstva za finance L R S , k i j« 
v februarju letos pregledala vse poslovanje 
zadruge od ustanovitve do konca leta 1951. 

Po ustanovitvi »Naproze* leta 1946 je ta 
nekaj časa prav dobro poslovala. Pozneje se 
je poslovanje iz leta v leto slabšalo. Menja
val i so se poslovodje in uslužbenci, več od 
teh pa je povzročilo zadrugi škode tudi za 
več kot pol milijona dinarjev. V skladiščih 
se je kvari lo blago, knjigovodstvo je bilo 

Eovršno, letna bilanca netočna in podobno, 
eta 1947 je imela zadruga dobička le 580 

dinarjev, naslednja leta pa izgubo, k i je 
dosegla višek leta 1950, ko je znašala izguba 
203.508 din. Za slabo, a l i bolje rečeno zločin-
sko-nemarno poslovanje zadruge, k i je po
vzročalo primanjkljaj , so k r i v i posamezni 
odgovorni uslužbenci, k i so se vrs t i l i na vo
di ln ih mestih. Tako je en sam uslužbenec 
povzročil zadrugi škode 587.342 din ln kar 
je p r i tem najbolj zanimivo, do danes 2a 
to le ni bil kaznovani 

Leta 1951 je bilo v prostore zadruge vlom
ljeno; povzročena škoda znaša 1.066.757 din-
K e r zadruga proti vlomu ni bila dovolj za
varovana, j i DOZ ni povrnil povzročene 
škode. Ta vlom je do danes ostal še nepo
jasnjen. Navzlic temu je letna bilanca za
druge lani izkazala čistega dobička 766.527 
dinarjev, kar je napram prejšnjim letom 
več kot lep uspeh! Res je. da so b i l i za 

VEČ ČEVLJARSKIH POMOČNIKOV sprej
me Mestna industrija čevljev v Novem 
mestu. Izurjeni naj bodo predvsem v goj-
zarskem šlvanem delu ln podobno, Sprej
memo »tiri čevljarske prešlvalk e . Za pre-
šlvalko sprejmemo tudi dobro šiviljo, ki 
ima veselje do tega dela - Stanovanje 
za pomočnike samce se po dogovoru dobi 
lahko tudi pri podjetju. Interesenti naj 
pošljejo pismene ponudbe na naš naslov 
aH pa naj se javijo osebno. — Mestna 
tod u s trlja čevljev, Novo mesto. 

trgovanje v letu 1951 boljši pogoji kot 
Prejšnja leta. vendar lahko trdimo, da je 
Čisti prebitek zadruge pred vsem posledica 
vestnejšega poslovanja sedanjih uslužbencev. 

Do netočnih navedb v navedenem Članku 
o nagradah sedanjim uslužbencem v zadrugi 
je prišlo na podlagi površno izdelane bilance 
brutto dohodka zadruge v letu 1951, ker 
je izkazovala v resnici 200.000 din kot gib
l j i v i del plače uslužbencev za dobo od 1. av
gusta do 81. decembra. Tako bi b i l i ti zneski 
v resnici g ib l j iv i del plače uslužbencev in 
ne nagrade. Ta letna bilanca je bi la na-eravljena na podlagi netočnih navodil O Z K Z , 

ar je bilo takoj nato ugotovoljeno in denar 
ni bil izplačan. Točno izdelana letna bilanca, 
ki jo je pregledala tudi revizijska komisija 
Ministrstva za finance. Izkazuje kot g ib l j iv i 
del plače petih uslužbencev za pet mesecev 
le 50.217 din. kar je v resnici zakoniti delež 
soudeležbe uslužbencev pri čistem dobičku 
zadruge. Ta znesek bo upravni odbor zdaj 
razdelil med uslužbence po svoji uvidevnosti. 

V letu 1951 je imela zadruga prometa v 
trgovini , odkupih in lesu okrog 24 milijonov 
dinarjev. To je za pogoje in prostore, v 
kakršn ih se nahaja K Z . nad vse lep promet. 
Na letnem občnem zboru 9. marca so člani 
zadruge sprejeli sklep, da se zadružni delež 
poviša na 500 din za člana z dvajsetkratnim 
jamstvom, č lan i zadruge so tudi naročili 
novemu upravnemu odboru, da skrbi za 
organizacijo novih pospeševalnih odsekov kot 
so sadjarski, živinorejski in strojni odsek. 
Med takojšnje naloge upravnega odbora spa
da tudi terjatev raznih dolgov iz prejšnj ih 
let, k i znašajo nad 700 000 din. Na občnem 
zboru so tudi razpravljali o pr ik l juči tv i kme
tijske zadruge Sv. Štefan in Račje selo. K Z 
Sv. Štefan se pr ikl juči takoj, K Z Račje selo 
pa šele takrat, ko bo razčiščeno prejšnje 
poslovanje te zadruge. 

Upravni odbor je na svoji prvi seji že 
sklepal o ustanovitvi živinorejskega in stroj
nega ter poživitvi sadjarskega odseka. Takoj 
se mora tu urediti zadružna drevesnica, po 
možnosti pa še zadružna gostilna in mesa
rija. 

Tako je resnično stanje kmetijske zadruge 
Trebnje. 349 članov ima pravico zahtevati, 
da se popolnoma razčisti njeno prejšnje po
slovanje, obenem pa je njihova dolžnost, nu
diti pomoč upravnemu odboru pri njegovem 
delu, uslužbence v zadrugi pa stalno kon
trolirat i , da se stare napate no bodo več 
ponovile. 

dinskih sestankih ne nauče nič dobrega. 
Naša mladina, k i je vključena v svojo or
ganizacijo pa ve, da to klevetanje ni upra
vičeno, saj se ravno na mladinskih sestankih 
mladina nauči mnogo dobrega in se vzgaja 
v naprednem duhu za poštene državl jane. 

Tudi v obnovljenem mladinskem aktivu v 
Gor. Straži je vkl jučena kmečka, delavska 
in nameščenska mladina. Tu so pokazali 
veliko zanimauja za kulturno prosvetno delo, 
s katerim bodo takoj pričeli . Tudi za fiz-
kulturo kažejo veliko zanimanja. Novo izvo
ljeni občinski komite kakor tudi ostale mno
žične organizacije bodo morale pomagati ak
tivom, k i še niso dovolj delavni. P r i teh se 
pojavljajo še razne ovire in teŽkoče, k i j ih 
bo treba odpraviti, ker le na ta način lahko 
pričakujemo, da se bo življenje mladine tudi 
na tem sektorju bolj razvilo. A . F . 

POŽIVITEV GASILSTVA NA 
STREKLJEVCU 

Prostovoljno gasilno druš tvo na š t rekl jev-
cu obstaja že od leta 1935. še istega leta so 
gasilci s prostovoljnim delom zgradil i ga
s i ln i dom. Naslednje leto pa so kupi l i mo
torno brizgalno, nekoliko kasneje pa še voz. 

Društvo šteje danes okrog 50 članov. To 
je sicer lepo Število, vendar bi bilo z ozirom 
na tako velik okoliš večje. Da bi tudi med 
prebivalstvom, ki je oddaljeno od vasi, po
večali zanimanje za gasilstvo, so v nedeljo 
24. marca priredili gasilske vaje na Gradni
ku. Pred pričetkom vaje je poveljnik gasil
ske čete Matija Beršič zbranim vaščanom 
razložil pomen in koristi prostovoljnega ga
silstva. Vaja, s katero so požrtvovalni gasilci 
pokazali, da so v slučaju potrebe priprav
ljeni pomagati, je prav dobro uspela v 
splošno zadovoljstvo vseh gledalcev. Uspeh 
se kaže tudi v tem, da se je vključilo med 
gasilce spet devet novih članov. 

Podobne vaje bodo imeli tudi po drugih 
vaseh. Društvo ima v načr tu , da letos izuči 
za dobre gasilce tudi mladince, k i bodo kas
neje lahko zamenjali s tarejše člane. -ek 

V BRŠLJINU SO IZVOLILI NOV 
ODBOR ZB IN PODELILI ODLIKO

VANJA 
V lepo okrašeni dvorani zadružnega do

ma v Bršljinu so se v sredo. 26. marca 
zhrali člani Zveze borcev terena Bršl j in na 
občni zbor svoje organizacije. 

Poročilo o dosedanjem delu odbora je po
dal tajnik tov. Rudi Mraz, k i je podrobno 
razčlenil delo odbora in vsega članstva. 
Bršljin s svojo okolico, k i se lahko ponaša, 
da je med NOB dal veliko število horcev in 
aktivistov, je do nedavnega imel v vrstah 
ZB razmeroma še prav malo članov. Napač
no je bilo pojmovanje nekaterih l judi , k i 
so mis l i l i , da spadajo v ZB samo ljudje, k i 
so aktivno sodelovali v NOV s puško v 
roki. Nešteto je bilo aktivistov, terencev. 
partizanskih mater, mladih kurirjev in dru
gih, k i so s svojim delom doprinesli k osvo
boditvi ogromen delež. To je med drugim 
pojasnil predsednik delovnega predsedstva 
tov. Lado Kalčič. 

Stari odbor je b i l V 6 e leto precej dela
ven, zlasti pa se je izkazal zadnji čas, ko 
je sprejemal v organizacijo vse tiste l judi, 
k i so za to imeli pogoje. Uspeh dela je raz
viden že iz tega, da 8 e j G število od prejš
njih 107 dvignilo na 157 članov. 

Med udeleženci o b č n e s : a z o o r a j e b i l t u d i 

polkovnik tovariš Radko Peric, major M i r 
ko Vujoševid in še nekaj zastopnikov J L A . 

Po diskusiji vn voli tvah novega odbora 
in nadzornega odbora so bila podeljena ne
katerim zaslužnim članom odlikovanja. — 
Tajnik tovariš Mraz j e prehral imena odll-
kovancev, major v ujošević pa je odlikova
nja razdelil vsakemu posamezniku. Odliko
vanih je bilo 14 borcev in aktivistov: Ivana 
Pavlic, Ana Colarič, Franc Vovk, Anton 
Kump. Anton Zupančič, Jože Pavl ic . Anton 
Colarič, Mar i ja Vovk, Ka r l i na Jazbinšek, 
Ivanka Kastelic, Anton Ooepek, Vlad imi r 
K i r n , Jožefa Avbar in M i m i Vovk. Po iz
ročitvi odlikovanj je major Vujoševio če
stital vsem odlikovanceiu, na novi odbor pa 
je apeliral, naj bo tako delaven kot je bil 
prejšnji in naj poleg drugih nalog skrbi 
tudi za pravilno vzgojo naše mladine. 

O pravi lni vzgoji mladine je govoril tudi 
sekretar okrajnega odbora ZB Novo mesto 
tov. Avgust Moro in drugi govorniki. Vsi 
so poudarjali nujnost odtegnitve mladine od 
protiljudske reakcionarne duhovščine.• k i s 
svojimi nemoralnimi in zločinskimi deli sla
bo vpl iva na mladino. 

Ob zaključku je bilo sprejetih več skle
pov, katere so navzoči člani sprejeli z odo
bravanjem. —ki 

To in ono iz Kočevja 
Se nekaj o kočevski kavarni. Kočev

je je pridobilo z novo kavarno repre
zentativen gostinski lokal, pri čemer 
ima K L O nedvomno velike zasluge. 
V kavarni je ob sredah, sobotah in ne
deljah zvečer koncertna godba, tako da 
delovni ljudje po napornem delu z 
užitkom posedijo kakšno urico v pri
jetni družbi v lepi kavarni. Vendar 
ima ta tudi svoje pomanjkljivosti. — 
Mnogi gostje često zaman povprašujejo 
za čajem, kislo vodo in celo za pivom. 
Ponudijo ti le turško kavo in razna 
vina ter žgane pijače. Menimo, da je 
danes trg že tako dobro založen, da pač 
ni utemljitve za to, da kavarna ne more 
redno postreči gosta s čajem ali kislo 
vodo. Z dobro voljo bo sicer delavni 
poslovodja tudi te pomankljivosti od
stranil v zadovoljstvo mnogih gostov. 

Cesta Kočevje—rudnik—Rog, o ka
teri smo že pred tedni pisali, je sedaj 
zaradi topečega se ledu in deževnega 
vremena še v slabšem stanju. Na ne
katerih mestih v bližini rudnika je ce
sta nesposobna za avtomobilski promet 
in je bilo zadnje dni mnogo okvar na 
vozilih ter so vozila rešili le s silnimi 
napori. Zato ljudje upravičeno vprašu
jejo, kako dolgo bodo odgovorni pustili 
to cesto še razpadati, saj je že skrajni 
čas, da jo prično temeljito popravljati 
in vzdrževati. 

Delavski mladinski aktiv rudnika 
Kočevje je napovedal ostalim sorodnim 
aktivom v okraju tekmovanje v na
slednjih točkah: Poživeti v kar največji 
meri kulturnoprosvetno delo na pod
ročju strokovne, političnovzgojne in 
dramatske dejavnosti. Mladinci-rudarji 
hočejo kar najtesneje sodelovati z de
lavskim svetom in njegove sklepe pre
našati na ves delovni kolektiv ter jih 
pravilno tolmačiti. Sklenili so tudi, da 
bodo mladinci na rudniku utrjevali 
med ostalim kolektivom delovno disci
plino, odstranjevali vse kvarne vplive 
reakcionarnih elementov, zlasti pa pro-

Razpored 
rentgenskega slikanja pljuč 

P R E B I V A L C E V NOVOMEŠKEGA O K R A J A 

K L O S M I H E L P R I N O V E M M E S T U 
dne 8. apri la 1952: V Gotni vasi od 10.30—12. 
ure. V Smihelu od 14.30—17.50 ure. Dne 9. 
aprila 1952: Skrjanče od 7.30—8.15 ure. Dne 
11. apr i la 1952: V r h od 16.20—13 ure. Dne 
12. apri la 1952: Brod od 7.30—8.30 ure, Srebr-
niče od 7.80—8. ure. 

K L O BIRČNA V A S 
dne 9. apr i la 1952: Nad železniškim predorom 
v Birčnl vasi od 8.30—10.30 ure, BiTftna vas 
od 10.45—11.45, na železniškem križišču cesto 
in železnice od 12.—12.45 ure. 

K L O U R 8 N A S E L A 
dne 9. apr i la 1952: V Uršnih selih od 14 30— 
15 30 ure. Laze od 14.80—15.30 ure, Doline od 
15.45—17. ure, Dobindol od 15.45—17. ure. Dne 
1». apr i la 1952: Gor. Sušdce od 7.30—8.30 ure, 

K L O DOL. T O P L I C E 
dne 1». apri la 1952: Dol. Sušice od 8.45—10.45 
ure, Dol. Toplice od 10.45—12. ure, v Poljanah 
od Ifi.—17. ure. Dne 11. apri la 1952: Dol. Grs-
di*r"e od 10.40—11.20 ure. Dne 19. apri la 1952: 
Soteska od 11.—12 ure, Gor. Polje od 12.15— 
12.45 ure. 

O B V E S T I L O 
A ero klub Novo lesto obvešča vse člane 

Aerokluba, ljubitelje letalstva, mladino No
vega mesta In ostale, da bo za dvig strokov
nega znanja svojega č lans tva In spoznanja 
z osnovami letalstva pričel s strokovnimi 
predavanji. Prvo predavanje bo v ponedeljek 
7. apr i la ob 20- url v Sindikalnem domu. 

tiljudske duhovščine. Z udarniškim de
lom bo mladinski aktiv izdelal odsek 
nove izvozne proge na dnevnem kopu 
ter na ta način doprinesel svoj delež 
k čim .hitrejši eksploataciji premoga na 
površinskem kopu. V teh točkah upajo 
rudniški mladinci in mladinke na zma
go v tekmovanju na čast V. kongresa 
LMS. 

Tarifna komisija na rudniku, v ka
teri so zastopani delavski svet, upravni 
odbor, sindikat in najboljši delavci, je 
izdelala tarifni pravilnik za nove plače 
delavcev in nameščencev. Pravilnik bo 
na vpogled celotnemu kolektivu, nakar 
bo o njem sklepal delavski svet. 

Radioamaterski klub, ki je bil usta
novljen v okviru Okrajne ljudske teh
nike v Kočevju, bo v kratkem odprl 
svojo radio-popravljalnico, kar bo za 
Kočevje in zaledje velika pridobitev. 
Zanimanje za radioamaterstvo je zlasti 
med mladino zelo veliko. Vključila se 
bo mladina z elektrostrojnega obrata 
rudnika, ki ima že nekaj zelo sposobnih 
radioamaterjev. Če pomislimo, da ve
lja vlak v Ljubljano in nazaj 612 din 
in da ti stroški čez dan narastejo zara
di prehrane na skoraj tisoč dinarjev, 
če neseš radio v popravljalnico v Ljub
ljano, bo pomenila radio-popravljalnica 
v Kočevju tudi veliko gospodarsko ko
rist. 

Kako pojmujejo rudarji rentabilnost 
dokazuje tudi dejstvo, da so se pro
stovoljno javile skupine stalnih rudar
jev, ki so pripravljeni po svoji redni 
službi pobirati na obronkih dnevnega 
kopa premog, ki bi sicer propadel. Na 
delu je že več takih skupin, ki preje
majo za delo sicer nagrado, vendar 
mnogo doprinašajo k rentabilnosti pod
jetja, -ig 

Opozorilo vsem zbiralcem 
starega železa 

In raznašalcem razvalin 
V zadnjem času posamezniki s po

spešeno vnemo zbirajo zlasti železne 
odpadke in jih prodajajo »Odpadu«. 
Pri tem razni brezvestneži in korlsto-
Iovci »delajo« odpadke tako, da na
merno uničujejo tudi predmete, ki ima
jo svojo vrednost kot lepi starinski 
obrtni izdelki ali so celo pomembni kot 
kulturno zgodovinski spomeniki. Opo
zarjamo vse, da so taki predmeti za
ščiteni z Zakonom o varstvu spome
nikov in s sklepom skupščine OLO No
vo mesto ter bodo uničevalci In pro
dajalci takih predmetov zasledovani In 
po zakonu kaznovani. 

Prav tako opozarjamo vse, ki z 
grajskih razvalin samovoljno razna-
šajo ln kradejo gradbeni material in 
pri tem povzročajo veliko škodo z uni
čevanjem zlasti obdelanega kamenitega 
gradiva (stebri, podstavki, okenski 
okvirji, portali, krogle in podobno), da 
so grajske razvaline prav zaradi ta
kega gradbenega gradiva z zakonom 
zavarovane in bo proti vsakemu raz-
našalcu ln uničevalcu uveden postopek 
zaradi tatvine, odtujevanja ljudskega 
premoženja ln uničevanja kulturno
zgodovinskih predmetov. Vsak, ki želi 
kak gradbeni material iz razvalin, mo
ra zaprositi za dovoljenje OLO Novo 
mesto. Zaupnik 

Zavoda za varstvo spomenikov. 

H Z KU LT U R A • § $ P O R ^ T A H 
OBSEŽNI IN POTREBNI NACRTI 
»PARTIZANA« V NOVEM MESTU 

OBSEZni in potrebni načrt i »PARtizana« v 
Ustanovni občni zbor d ruš tva za telesno 

vzgojo »Partizan« je bil zadnji četrtek v 
polni dvorani bivšega Sokolskega doma. Po
leg zastopnikov množičnih organizacij in 
oblasti so b i l i najštevilneje zastopani oficir j i 
J L A . Odkar je bilo objavljeno pismo C K 
KP. I , je zanimanje za telesno vzgojo zelo 
poraslo. 

V obširnem poročilu T D Partizan smo 
najprej slišali , da sekretar d r u š t v a ni pre
bral in rešil n i t i enega dopisa v letu 1951. 
Bi lo pa je še nekaj takih nedelavnih od
bornikov, k i so obstajali samo na papirju in 
zato druš tvo ni moglo tako zaživeti , kakor 
bi lahko. Telovadno društvo je praznovalo 
petletnico obstoja in žalostno je dejstvo, da 
je ravno v tem zadnjem letu bilo v druš tvu 
toliko nedelavnih odbornikov. Navzlic temu 
pa je v telovadnici bila redna vadba in 
najboljši telovadci so uspešno nastopali n.a 
š tevilnih tekmah v Ljubl jani , Sarajevu, Spl i 
tu in drugod, o čemer pričajo številne di
plome in pohvale, k i j ih je druš tvo prejelo 
v preteklem letu. Društvo ima 257 telovad
cev. Število pa bi lahko bilo večje, če se 
druš tvo ne bi borilo s pomanjkanjem vod
nikov. Od 17 tečajnikov, k i so se izšolali za 
vodnike na raznih tečajih, dela danes samo 
eden. Na tečaju za telesno vzgojo, k i ga je 
priredil s indikalni svet, je bilo 30 tečajnikov 
in misl im, da bi marsikateri od teh lahko 
bij dober vodnik. Razen pomanjkanja vod
nikov pa druš tvo danes nima nit i primerne 
telovadnice nit i prostorov, kjer bi imela svo
jo pisarno ter prostore, kjer bi se zbirali 
člani druš tva . Bivši Sokolski dom, v katerem 
je trenutno klub J L A , ni dovolj zaseden in 
bi lahko odstopil nekaj prostorov, da telesno-
vzgojna organizacija ne bi plačevala tako 
visoke najemnine za svojo pisarno. Ker 
druš tvo nima denarja in najemnina za pi
sarno ni bila p lačana že nekaj mesecev, 
se nekega dne lahko znajde na cesti. 

Mnogo diskusije je povzročilo vprašanje 
Sokolskega doma in upamo, da bo to končno 
vendar urejeno. 

Novemu mestu na vsak način manjka 
letno telovadišče. Ker zaradi toplega vre
mena v telovadnici ne moremo zbrati telo
vadcev, njihova delavnost precej pada. Mor
da bo tudi to le uspešno rešeno. Na L o k i , 
kjer bodo vse športne naprave, je šolska 
mladina že pričela delati. Toda kdo ho 
delal meseca junija, ko bo končana šola in 
bo šolska mladina zapustila Novo mestol 

V poročilu telovadnega d ruš tva smo s l i -
šoli tudi, da bo letos v Novem mestu okrožni 
telovadni nastop kot priprava za Zvezni zlet, 
k i bo prihodnje leto v Beogradu. 

Iz poročila sekretarja ŠD Krka smo sl i
šali , da sta b i l i najbolj delavni sekciji za 
odbojko in atletiko. Igralci odbojke so uspeš
no nastopali v zvezni l ig i in smo tudi v 
Novem mestu videli nekaj prav lepih tekem. 
Slabost odbojkarske sekcije pa Je v tem, 
da ni poskušala povečati š tevi la igralcev. 
Atlet i so imeli sedem nastopov, kar je pre
cej, če pomislimo, da nimajo primernega 
tekališča, kar je največja ovira za razvoj 
tekačev. Najbolj žalostna je zadeva s pla
vanjem. Naša K r k a , k i je tako primerna za 
plavanje ln plavalne tekme, je ostala skoraj 
brez plavalcev, referent pa celo poletje ni 
pr ipravi l n i t i ene tekme! V bodoče se to 
ne sme več zgoditi. Zno^a so oživeli nogo

metaši , saj so našli Človeka, k i se je z vso 
vnemo posvetil treningu mladincev. Športno 
druš tvo K r k a je imelo 123 članov. Leta 1950 
j ih je bilo vpisanih 750, toda Še danes leži 
nekaj sto legitimacij pravilno izpisanih v 
pisarni, pa najbrž nikol i ne bodo videle 
lastnika. 

V diskusij i , k i je bil« dolga, smo slišali 
marsikaj zanimivega. Društvi sta posvečali 
premalo pažnje politični vzgoji svojega član
stva. Veliko so razpravljali o mladini . V 
naše organizacije bo treba vključit i čim več 
delavske mladine. Od 850 mladincev in mla 
dink iz delavskih vrst v Novem mestu so le 
redki vključeni v telesno vzgojni organiza
c i j i . Lahko pa j ih vidimo v gostilnah in 
večkra t celo vinjene. To je žalosten pojav, 
kateremu bo treba posvetiti mnogo pažnje, 
da ga bomo preprečil i . Ugotovili so tudi, da 
mladina ne kaže zanimanja do vztrajnega in 
s is temat ičnega dela v telesni vzgoji, ampak 
se navdušuje samo za tisto panoge, ki zahte
vajo malo truda in napora. Tudi odnos do 
ljudskega premoženja je malomaren. Slabo 
ravnajo z opremo in špor tn im orodjem, k i 
je danes tako drago in ga je težko nabaviti. 

Po končani diskusiji so zbrani predlagali, 
da se iz bivšega TD Partizan in SD K r k e 
ustanovi ena telesno-vzgojna organizacija, 
ki bo poleg osnovne telesne vzgoje gojila 
tudi glavne športne panoge kot atletiko, 
odbojko, plavanje, smučanje, košarko in 
streljanje. Tudi nogometaši se bodo vkl ju
čili, dokler ne bodo tako močni, da lahko 
UBtanove samostojen klub. 

V razgovoru o bodočem delu d ruš tva so 
člani poudarili naslednje: članstvo se mora 
vzgajati v dveh smereh: telesno-vzgojno 
in politično. Pridobiti je treba čim več 
aktivnih članov, pripravi t i dve telovadni 
akademiji in okrožni telovadni nastop. Z 
raznimi nastopi po vaseh bo druš tvo pre
neslo zanimanje za telesno vzgojo tudi na 
deželo. V Novem mestu je treba vsekakor 
zgraditi telovadišče. 

To so glavne naloge letošnjega odbora, 
od katerega pričakujemo, da se bo svojega 
dela vestno loti l in sprejete obveze z uspe
hom izpolnil. 

S takim delom odbornikov, kot je bilo 
lani , pa je treba prenehati. Naj bo ustanov
ni občni zbor Partizana prelomnica k no
vemu uspešnemu delu v naši telesni vzgoji! 

J . G. 
NOV R A Z M A H 

TELESNO-VZGOJNEGA DELA 
V KOČEVJU 

Po občnem zboru je društveno delo poži-
velo, vstop novih članov pa je pomnožil 
skoro vse oddelke. Pretekli teden smo imeli 
predelave vaj vseh oddelkov, katere so vo
di l i inš t ruktor j i okrožja iz Ljubljane. K 
predelavi vaj so prišl i tudi člani in članice 
d ruš tva »Partizan* iz Ribnice. Tako se je 
navezal prvi stik s sosednimi druš tv i , da hi 
se le ustvari l nekak odbor okrajnega me
r i la , katerega naloga bi bila razviti telesno 
vzgojno delo na vasi. V tem imamo še vedno 
težave, ker nimamo po vaseh kadra, pa 
tudi zanimanja ni s strani onih, k i j im je 
telesna vzgoja mladine prav tako naloga 
kot našemu druš tvu . Značilno je, da je od 
113 prosvetnih delavcev v okraju samo pet 
takih, k i so člani fizkulturnih društev. V 
drugih okrajih so razumeli pismo C K K P J 
in popravil i napake, pri nas pa v tem po
gledu so ni narejenega veliko. Druš tvo ima 

še vedno premalo podpore in sodelovanja s 
strani različnih ustanov. 

Tudi na gospodarskem polju druš tvo do
bro napreduje. Zgotovljeni so načr t i za do
končanje letnega kopališča in športnih igrišč 
za tenis, odbojko in košarko ter otroškega 
bazena in igrišča. Kabine in ostali prostori 
so b i l i gotovi že lani, uredil i je treba še 
park okoli igrišč in kopališča. Z nasadi 
okrasnega drevja in grmičevja bo treba po
hiteti. Letos bomo dogradili tudi športni 
stadion za katerega so načr t i tudi že gotovi. 
P r i planiranju in ostalih delih bodo poma
gali vsi člani s prostovoljnim delom. Tako 
bodo prišli tudi nogometaši do potrebnega 
igrišča. P r i Seškovem domu bomo dokončali 
še katera mala dela, ki smo j ih morali za
radi pomanjkanja materiala opustiti, tako 
bo dom končno v celoti dograjen. ko 

KOŠARKA V NOVEM MESTU 
Košarka je še zelo mlada špor tna igra, 

k i so jo pred leti začeli igrat i najprej v 
Amer ik i , potem pa se je kmalu razšir i la 
po vsem svetu. Košarka je igra, k i zahteva 
veliko hitrosti in naglo reakcijo, zato je 
zelo primerna kot priprava za razne druge 
Športne panoge. Mladina, k i spozna košarko, 
kaj kmalu opusti nogomet, za katerega se 
je morda prej navduševala . 

Med srednješolsko mladino — tudi pri nas 
v Novem mestu — je ta igra zelo priljub
ljena. 2e dalj časa so v gimnazijski telovad
nici redni treningi. V zadnjem času je bilo 
odigranih tudi le nekaj tekem med dijaki 
učiteljišča, ESS in gimnazijo. Iz vseh tekem 
so izšli kot zmagovalci gimnazijci, saj gojijo 
košarko že več let in so lani nastopili tudi 
v Ljubljani . 

Omenimo nekaj rezultatov: gimnazija : 
učiteljišče 26 : 12, gimnazija : učiteljišče in 
ESS 53 : 16, gimnazija : učiteljišče 36 : 18. Za 
gimnazijo so igral i večinoma petošolci, ven
dar imamo tudi v višjih razredih odlične 
igralce. Z ureditvijo Loke se' ho košarka 
lahko razšir i la in pridobila šo ostalo mla
dino, k i se bo tako izur i l a v hitrosti, k i je 
potrebna pri vseh šport ih . J . G. 

K r o n i k a n e s r e č 
Bojana Stineta, 19-letnega l ivar ja iz No

vega mesta je med delom v vinogradu na 
Trški gori 25. marca pičila kača v prst 
desne roke. 

Janez Cerer, konjar na državnem pose 
stvu Crmosnjke, je čistil travnik. V nekom 
grmu je našel staro bombo. V roki mu jo 
eksplodirala in mu jo poškodovala. 

J o ž e I lnlkar , čevl jar iz Dobrniča, je po 
nerodnosti vtaknil roko v slamoreznieo, da 
mu je poškodovala prst desne roke. 

Ivanko Mlhellč, delavko i / . Recrče vasi, 
je pri podiranju drevja v gozdu oplazila veja 
in jii prizadejala poškodbe na čelu in obrazu. 

Antona Debevca, 18-1ctnega posest ni kov fi
ga 8ina, je med kopanjem v vinogradu so-
kopač po nesreči 8 kopačo udaril po nogi. 

Jože Jakše , 8-le>1ni posestnikov sin i« On> 
hoviee. je 25. mnroa našel na pači mino. Ko 
jo je vrgel, se je mina razletela in ga po
š k o d o v a l po vsem telesu. 

Vs i se zdravijo v novomeški bolnišnici. 

K I N O N O V O M E S T O P R E D V A J A : 
Od i. do 7. apr i la : francoski f i lm »Parm 

ska kartuzlja«. 
•„5* *„d0. 1 0 a » i r l l a : avstrijski f i lm »Očar Jjlvl goljuf«. 

Od 11. do 14. apr i la : ameriški f i lm »Sunset 
Boulevard«. 
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Spoznajmo in podprimo taborniško organizacijo 
V Sloveniji sta pred vojno gojili 

taborništvo dve organizaciji ,ki sta si
cer imeli isto pot in isti smoter, vendar 
pa sta bili po imenih različni: to so 
bili skavti in gozdovniki. »Vzgoja — 
utrjevanje — učenje«, s tem bi prav 
na kratko lahko označili cilje in pri
zadevanje obeh organizacij. Taborniška 
vzgojna metoda je zasnovana na psiho
loških temeljih. Mladino zajame v pu-
bertetni dobi, ko zapušča svet bajk, 
pravljic in otroških iger. V tem času 
se začno mladi ljudje zanimati za poto
vanja, žele spoznati široki svet, hočejo 
nekam daleč in doživljati čudovite pri
gode, preizkušati svoje moči v prirodi, 
hočejo se uveljaviti, biti samostojni. 
To je doba mladostne romantike, ki jo 
doživi sleherni človek v svojem razvoju. 

Taborništvo usmerja ta romantična 
hotenja v zdrave oblike, ki izključujejo 
sleherno bolestnost ali škodljivo preti
ravanje. Taborništvo zajame človeka v 
času, ko se prebuja v njem plemeniti 
smisel: da ne živi samo za sebe, pač 
pa, da more delati, se žrtvovati za dru
ge. Na taborjenjih, izletih, v svojem 
vodu, med prijatelji enake starosti, 
najde mlad človek nešteto priložnosti, 
da se izkaže kot samostojen, pogumen, 
iznajdljiv, požrtvovalen, močan, spre
ten in sposoben tovariš. Tabornik pre
življa proti čas v prirodi, kjer si orga
nizira svoje življenje, zgradi dom, na
pravi ležišča, kuhinjo, premaguje mraz 
in dež, kjer je — odvisen od lastne 
ustvarjalnosti. Ta pa mu vzbuja samo
zavest in vero vase. Oboje bo v življe
nju kot odrasel človek potreboval. Ta
kega človeka potrebuje naša sociali
stična skupnost. 

Lani je bil v Ljubljani ustanovni 
občni zbor Zveze tabornikov Slovenije. 
Doslej so že v številnih krajih vzklile 
samostojne taborniške organizacije, ki 
zajemajo že več tisoč mladih ljubiteljev 
prirode. Tudi v Novem mestu, kjer je 
pred desetletji deloval »Trdinov steg 
skavtov«, obnavljamo taborniško orga
nizacijo. Prvi začetki so postavljeni: 
56 mladih fantov in deklet na novo
meški gimnaziji začenja z osnovami 
taborniške organizacije na Dolenjskem, 
ki ima lepe pogoje za svoje plemenito 
vzgoino delo prav gotovo tudi v Metli
ki, Črnomlju, Mokronogu, Trebnjem, 
pa v Kočevju in še marsikje, kjer žive 
mladi ljudje, ki ljubijo prirodo, ki bi 
radi ostali skromni in preprosti, pa 
vendar nadvse plemeniti tovariški lju
dje in dobri državljani. Prav o tem pa 
govori tudi statut Združenja tabornikov 
Slovenije, ki pravi, da je to » . . . prosto
voljna organizacija, ki s taborjenji, z 
izletništvom in drugimi oblikami ta
borniškega udejstvovanja vzgaja člane 
v dobre državljane FLRJ«. 

Kdo izmed staršev si ne želi otroka, 
ki bi v krogu svojih prijateljev pod 
skrbnim varstvom starejših ne prizna
val in ne živel po zakonih taborniške 
organizacije, ki zahtevajo, da je 

» . . . tabornik odločen in vztrajen, 
skromen in varčen, discipliniran in 
zvest, je vzdržen .in čist, delaven in 
utrjuje delo, je preprost in ljubitelj 
prirode, je pošten in govori resnico, je 
pravičen in iskren, stremi k napredku 
in k znanju, je dober tovariš in poma
ga drugim, je vljuden in gostoljuben 
in ki je veder ter se veseli življenja«? 

Takega otroka, ki mu je prijatelj
stvo in tovarištvo v organizaciji skoraj 
toliko kakor ljubezen do staršev, po
magajo vzgajati prav taborniška na
čela. Kaj je plemenitejšega od svečane 
obljube, ki jo mladi tabornik položi na 
taboru pred ognjem sredi gozdne jase, 
ko obljublja svojim tovarišem in orga
nizaciji s častno besedo, 

»da bo utrjeval bratstvo in enotnost 
jugoslovanskih narodov in svobodo so
cialistične domovine, da se bo boril za 
resnico, pravico in svetovni mir in da 
bo delal in živel po taborniških zako
nih«! 

* 
Mi si nove vojne ne želimo, upamo, 

da je ne bo, toda mladino moramo 
vzgojiti tako, da bo znala prenašati vse 
napore, da se bo znašla v vsakršni pri
liki v življenju in da bo ostala ob vsem 
tem vedra. Spomnimo se let narodno
osvobodilne vojne! Prav gotovo ne bi 
tako uspela, če bi bili naši partizani 
in njihovi kurirji mehkužni razvajenč-
ki. Zato tudi naše taborništvo ne išče 

pobud v posnemanju raznih indijanskih 
navad in drugih tujih ljudstev, temveč 
je v neki meri šola partizanskega živ
ljenja v prirodi, saj je tudi življenje 
v taboru trdo, Špartansko, treba je z 
marsičem potrpeti, kar ni tako kot do
ma pri mamici in očku, se odpovedati 
udobju, se podrediti skupnosti, prosto
voljni disciplini. Življenje na taborih, 
izletih, vodnih sestankih, potovanjih in 

Jutranji pregled Šotorov * 

podobno poteka' na temelju delavnosti, 
enakopravnosti in navezanosti drug na 
drugega — zato so tudi naši tabori šola 
socializma. Za postopače, ozkosrčneže, 
neresne bahače in lenuhe taborniška 
šola ni privlačna. 

Miroljubnost, naprednost in enakost 
— to so gesla taborništva tudi v osta
lem svetu. Gozdovništvo in skavtizem 
sta priznani in uspešni vzgojni metodi; 
zato sta mladini vsega sveta tako ljubi 
in mikavni. Po teh že uveljavljenih in 
tudi pri nas preizkušenih vzgojnih me
todah bo delala tudi naša taborniška 
organizacija, ki pa ima poleg vseh ome
njenih nalog tudi še to dolžnost, da 
prva v zgodovini mednarodnega tabor
ništva zasnuje naši mladini tako orga
nizacijo, ki bo smotrno izkoriščala vse 
pozitivne taborniške vzgojne elemente 
in ki bo temeljila na naši, to je socia
listični družbeni ideologiji. 

Taborništvo pa ne vabi v svoje vrste 
samo mladine. Privlačuje in želi imeti 
v svojih vrstah tudi starejše, izkušene 
ljubitelje prirode, ki bodo lahko mla
dim tabornikom pomagali pri spozna
vanju prirodnih lepot, odkrivanju kra
sot naše domovine in pri učenju stote
rih spretnosti, ki jih taborniška organi
zacija nudi svojim članom. 

Iz skromnih začetkov mlade tabor
niške organizacije na novomeški gimna
ziji morajo zrasti navdušeni taborniki, 
ki bodo prenašali ljubezen do prirode 
in življenje v njej tudi med tovarniško, 
obrtniško in ostalo delavsko mladino, 
ki sama dostikrat ne najde poti na 
naše gore, v gozdove, vabeče jase in 
tihe tabore ob rekah in vodah. 

Pomagajmo po svojih močeh, da se 
bodo že letos svetili beli šotori naših 
tabornikov ob Krki in Kolpi, na Gor
jancih in drugod po Dolenjskem! Po
magajmo mladini z delom, da bo takš
na, kakršno potrebuje naš veliki čas! 

Ob tednu nnših šah >'sf **v 

T u d i n a D o l e n j s k e m n a j p o s t a n e 
šah i g r a delovnih množic 

Z zmago revolucije tesno povezane veliko 
diužhene spremembe so po minuli vojni na
šim ljuricm, zlasti pa mladini, odprle velike 
možnosti šahovskega udejstvovanja. Ta pre
okret je zajel množice delavstva, kmetov in 
mladine. Iz te velike množice šahistov pa 
rastejo vedno novi in novi vrhunski igralci , 
s katerimi se lahko ponaša naša nova dr
žava. Razmah šaha v tako velikem obsegu 
je bil možen le zaradi velikega zanimanja in 
izdatne pomoči ljudske oblasti in zaradi 
tega, ker je šah pognal korenine iz množic 
ne pa samo iz določenih posameznikov, šah 
v Jugoslaviji se je v šestih letih razvil na 
zavidljivo višino, saj spadamo po moči na 
drugo mesto na svetu. Moč našega šaha je 
razvidna iz zadnjih turnirjev, predvsem pa 
iz I X . šahovsko olimpiade v Dubrovniku 
leta 1950, kjer smo si osvojili prvo mesto. 
Jugoslovanski šah ima veliko bodočnost v 
mladi šahovski generaciji, k i nam mnogo 
obeta. 

Ka j pa naš dolenjski šah? Res, ledina je 
zaorana. Ze leta 1948 je bilo v Novem mestu 
ustanovljeno mladinsko šahovsko druš tvo 
»Stojan Puc-, pozneje pa dru^o »Novo me
sto«. Ob aktivnih organizatorjih na čelu s 
tov. Verbičem in Kastelcem ima šah vse 
pogoje za uspešen razvoj. Tudi v Trebnjem 
so aktivni in vse kaže, da ho to društvo 
v dogledfiem času eno izmed najboljših na 
Dolenjskem. Tudi v Kočevju, Ribnici , Trži
šču in Višnji gori obstajajo Šahovske enote, 
katere pa bo treba bolj poživeti. Nerazum
ljivo pa je, da šah ne more prodreti v 
Črnomlju, Met l ik i , Št. Jerneju, Stični , K r -
melju, Mokronogu in drugod. V teh krajih 
imajo za šah prav dohre pogoje. A l i ros 
ne morejo premostiti začetnih težav in se 

ŠAHOVSKI TEDEN 
od 30. marca do 5. aprila 1952 
Šahovski odbor Novo mesto je na svoji 

prvi seji 25. marca 1952 izvol i l i upravni od
bor v katerem so: predsednik Kastelic Lojze, 
podpredsednik dr. Golež, tajnik prof. Plev-
nik, blagajnik Skrabl, gospodar in organi
zacija Verhič itd. V nadzornem in uprav
nom odboru so v glavnem zajeti vsi kolek
t iv i od vojske pa do učencev v gospodarstvu. 

Na tej seji je bil sprejet načr t za izvedbo 
šahovskega tedna in sicer: dvoboj med A r 
mijo in šahist i v c iv i lu , brzoturnir za šahisto 
š l ) Novo mesto, simultanka za šahiste sin
dikalne podružnice Okrajnega ljudskega od
bora, pomoč pionirjem pri tekmovanju za 
prvenstvo prosvetne ustanove. V tem tednu 
se bodo prodajali lističi z oznako: »šahovski 
teden od 30. marca do 5. aprila 1952« in kari
kature jugoslovanskih šahovskih mojstrov. 
Cisti dobiček je namenjen za organizacijo 
mednarodnega turnirja na Bledu in v Beo
gradu. Podprite to akcijo! 

V tem tednu naj množične organizacije 
dajo poudarek tej ljudski ig r i . Čim več to
varišev naj se vpiše v Šahovska d ruš tva ! 
Kul turna in umetn iška d ruš tva v okraju naj 
v tem tednu organizirajo šahovska tekmo
vanja. Tam, kjer šahovsko življenje še ni 
razvito, naj se ustanove šahovske sekcije a l i 
d ruš tva . 

no najde nihče, k i hi povezal v celoto v*e 
tiste, ki se zanimajo in dobro igrajo š a h i 
Celo v nekdaj zasužnjeni Primorski se raz
vi ja šah mnogo bolje kot pri nas, saj imajo 
tam okrog 20 društev oziroma šahovskih 
enot s 600 č lani! Naš dolenjski šah v orga
nizacijskem pogledu ne kaže takšnega uspeha 
kot bi ga lahko. Te pomanjkljivosti imajo 
svoje korenine predvsem v nezadostnem po
udarjanju pomena šaha in njegovega vzgoj
nega značaja. Prakt ično smo prebili led le 
v mestih, medtem ko smo na delavstvo in 
kmeta na deželi pozabili. Ravno podeželju 
moramo v bodoče posvetiti več skrbi in po
zornosti! Mnogi še vedno napačno razume
vajo in podcenjujejo vlogo šaha v sociali
stični državi . Storiti je treba vse, da šah 
čimbolj poživimo, pri čemer naj pomagajo 
tudi množične organizacije. 

Še nekaj o kakovosti dolenjskega šaha. 
Na Dolenjskem je mnogo prav dobrih igral
cev, vendar j im primanjkuje igranje s pri
znanimi šahis t i . Predavanja, simultanke, ša
hovska literatura, mesečni brzoturnirji , zla
sti pa naše slovensko šahovsko glasilo »Šah*, 
to so pr ipomočki , s katerimi bomo dvigal i 
vrednost dolenjskega šaha in čast poedinih 
klubov. Napačno bi bilo, da bi se zadovoljili 
z dosedanjimi uspehi. Vodi t i nas mora želja, 
da čimveč dosežemo in čimholj napredujemo, 
saj imamo v novih pogojih družbenega živ
ljenja največje možnosti razvoja in napred
ka. Šah moramo dvigni t i tako množično kot 
kakovostno. Z. J . 

P R V A Š O L S K A Z O B N A A M B U 
L A N T A NA D O L E N J S K E M 

J E O D P R T A V N O V E M M E S T U 

Pretekli teden je bila v I. nadstropju 
osnovne šole v Novem mestu odprta 
prva šolska zobna ambulanta na Do
lenjskem. Na pobudo zdravnice dr. L u -
načkove iz Ljubljane, ki je obljubila 
vso pomoč za opremo te prepotrebne 
šolske zdravstvene postaje, je po priza
devanju šolske upraviteljice tov. Ma
rije Zamljenove dobila prostor v pre
natrpani šoli še zobna ambulanta. Pre-
zidali so večjo sobo in uredili iz nje 
lepo čakalnico in ordinacijsko sobo, iz 
Ljubljane pa je bila poslana potrebna 
oprema. V četrtek 27. marca so prišli 
na pregled prvi pacienti. Brez strahu 
pred belim pohištvom in tovariši v 
belih plaščih seveda ni šlo, vendar pa 
je led prebit. Dvakrat na teden bodo 
odslej na šoli stalni zobozdravniški 
pregledi. Ker je ambulanta v šoli, bodo 
omogočeni stalni sistematični pregledi 
zobovja vse šoloobvezne mladine mesta 
in bližnje okolice. V zobni ambulanti 
bodo pregledovali in zdravili otroke 
zobozdravstveni delavci novomeškega 
Zdravstvenega doma. 

Ali bi se dal rešiti problem 
u č e n c e v v g o s p o d a r s t v u ? 

(Nadalj»vanje in konec.) 
Kakor kažejo razpredelnice se v letih raz

l ika v predizohrazbi ublaži, nikakor pa ne 
popolnoma izenači. Prav zato nekateri za
govarjajo nekake pripravljalne razrede. Taki 
razredi bi sicer nekoliko ublažili neenako 
predizobrazbo, vendar pa moramo mis l i t i na 
nekaj, kar je najvažnejše. Učna doba je 2 
al i 3 letna, šola pa bi bila s pripravljalnim 
razredom 3 a l i 4 leta. S tem bi bila šola 
še bolj oddaljena od delavnice. Z reševanjem 
tega problema naletimo na osnovni problem 
šoistva in to je: utrdimo najprej naše 
osnovno šolstvo in to posebno takozvane 
nižje organizirane šole in nato šele srednje, 
strokovne itd. Mis l im, da se da problem 
ublaževanja neenakosti predizobrazhe reše
vati na drug način. Kakor kaže razpredel
nica je v glavnem težava za učence v go
spodarstvu v splošnih predmetih (slovenski 
jezik, zemljepis, zgodovina, matematika) do-
čim strokovni predmeti ne delajo težav, 

t K a r poglejmo: 
v sploš. v strok. 

Po razredih: predm. predm. 
v 1. razredu je padlo . . 35 ,67« 6,9% 
v 2. razredu je padlo . . 48,5% 11,4% 
v 3. razredu je padlo . . 40,0% 12,5% 

_ . . . v splošnih 
Po strokah: v strokovnih predmetih 

v kovinarski stroki . . 38,8% 12,5% 
v lesni stroki 47,7% 12,3% 
v ohlačilni stroki . . . 19,4% 3.2% 
v usnjarski stroki . . . 58,6% 6.9% 

Zakaj ta velika razlika? Prvič, ker 6e 
vsak učenec zaveda, da mu bo pri njegovem 
poklicu v p rv i vrsti potrebno strokovna 
usposobljenost, ne pa, posebno še v državnih 
podjetjih, splošna, kajti za taka dela imajo 
velika podjetja zaposlen poseben kader. Jas
no je, da moramo tako miselnost najodloč-
nejše pobijati in stremeti za neprestano 
rast splošne izobrazbe. Drug ič : strokovne 
predmete začenjajo spoznavati šele v tej 
Šoli in je zato njihova predizobrazba enotna 
in kakor sledi iz zgornjega je za predmete 
strokovne izobrazbe večja zainteresiranost. 

Kako bi torej odpravili tolikšen neuspeh 
v splošnih predmetih! Znana in zelo uspešna 
rešitev te zadeve je učenje v krožkih a l i na 
instrukcijski način. To pa lahko izvedemo 
samo na skupnosten način, z ustanovitvijo 
internata za učence v gospodarstvu. V in
ternatu bi imeli učenci red, mir in nad
zorstvo in končno — vsi slabi v p l i v i , k i 
sedaj vplivajo na učence, bi b i l i v vel iki 
meri odklonjeni. 

Na učni uspeh nikakor ni brez vp l iva 
način organiziranja šole. Celoletno šolanje 
t. j . t r ikrat tedensko ali vsak drugi dan, 
prav gotovo ne vpl iva dobro na intenzivnost 
pri delu, v šoli kakor tudi v delavnici. O 
tem vpl ivu sem že večkrat govoril in tudi 
pisal. Sedaj ga hočem dokazati še z razpre
delnico. Celoten uspeh na šoli v šolskem 
letu 1950/51, ko smo imeli strnjen pouk, je 
bil 91,9% z opravljenimi popravnimi izpi t i , 
dočim letos 53,3%. 

v letu v letu 
1950/51 1951/52 

1. razred . . . . 84,5% 58,8% uspeh 
2. razred . . . . 93,8% 42,8% uspeh 
3. razred . . . . 97,5% 60,0% uspeh 
To se pravi, da .ie lanski 1. razred, k i je 

sedaj v drugem razredu padel v učnem 
uspehu za 49,37r, čeprav je imel iste nedo
statke v predizohrazbi in ostalih zadevah 
kot v 1. razredu. Lanski 2. razred, k i je 
sedaj v S. razredu, pa je padel za 36,1% v 
učnem uspehu, pa čeprav je imel iste ne
dostatke kot lansko leto. Vsekakor nam po
vedo te številke, da je še v sami organi
zaciji šolanja nedostatek. 

Med najmočnejšimi vp l iv i je prav gotovo 
oddaljenost stalnega bivališča od delavnice 
in šole. Od vseh učencev ne stanuje v mestu 
61.9% učencev. Z vlakom se vozi 7,6%, s ko
lesom 12,7%, peš hodi domov nad 6 km 6,6%, 
6 km 15,27o in do 2 km 22,8%. 

Drug. močan vpl iv na učne nspehe je tudi 
prehrana. Po statistiki je od 197 učencev 
brez zajtrka 9.7% in brez kosila 21,3%. Večer
jo imajo vsi. Kaj sledi iz tega! Da jedo ti 
mladi ljudje le enkrat na dan toplo hrano, 
da se zvečer pošteno najedo, kar zdrav
stveno ne upliva dobro. Če bi b i l i učenci v 
gospodarstvu vsaj dvakrat na leto temeljito 
pregledani, hi najbrže prišli do zelo slabih 
zdravstvenih ugotovitev. 

še nekaj je. kar narekuje ustanovitev in
ternata. Mogoče mi bo kdo oporekal glede 
prejšnjih ugotovitev zaradi učnih uspehov. 
Oblačilna stroka ima najboljši učni uspeh. 

Da res je, uspeh je 80,6%. Zakaj? Zato, ker 
je v njej 51,67o deklet. Za te pa vemo, da 
so vestnejše, vztrajnejše in bolj pridne. 
Vzgoja j ih je naredila take. Če bi fantje 
imeli tako vzgojo, bi bilo tudi pr i njih dru
gače. Zato internat in to brez odlašanja. 

Ce bi na koncu združili v kratek skupek 
vse zgoraj navedeno, bi prišl i do naslednjih 
ugotovitev, da bi odstranili napake pr i vzgo
j i našega mladega strokovnega kadra. 

P rv ič : Urediti enotno predizobrazbo učen
cev v gospodarstvu za podpi6 učne pogodbe 
in vpis v šolo za učence v gospodarstvu. 
Na podlagi enotne predizobrazbo urediti 
učni načr t in to ne samo v šoli, temveč tudi 
za delavnico. 

Drugič : Ustanoviti v Novem mestu inter
nat za učence v gospodarstvu, da se s tem 
odklonijo slabi vp l iv i , k i vplivajo na učence 
in ovirajo učni uspeh ter normalen razvoj 
učencev. 

Tret j ič : Učencem dati dovolj časa za uče
nje, vendar pa s tem ne ovirati dela v 
delavnici, ker glavni smoter učenca v go
spodarstvu mora biti strokovna izobrazba 
in usposobljenost. 

Četr t ič : V internatu nastaviti prefekta, k i 
bo urejeval delovni čas in skrbel za vse
stransko vzgojo učencev. 

P r i vseh teh ugotovitvah pa bi rad na
kazal še en problem, ki ne bo dobro upi i val 
na naše gospodarstvo. Razpredelnica kaže 
naslednje: 

V letu 1949 je bilo podpisanih učnih po
godb: 

v soc. sektorju 74,5%, v privatnem 25,5% 
v letu 1950: 

v soc. sektorju 56,5%, v privatnem 43,5% 
v letu 1951: 

v soc. sektorju 43,0%, v privatnem 57,0%. 
Vsako leto pade v socialističnem sektorju 

povprečno za 15% učencev, dočim j ih za ist i 
procent zraste v privatnem sektorju. Kaj je 
temu vzrok? V socialističnem sektorju mora 
biti fond plač v sorazmerju z akumulacijo, 
to se pravi , da mora podjetje dobiti toliko 
denarja iz produktov, kolikor znaša stopnja 
akumulacije na plače. Ta določba pa usmer
ja naša podjetja v nepravilen odnos do 
učencev v gospodarstvu. Podjetja smatrajo 
vsakega učenca kot polnovrednega delavca, 
ki s svojim delom ustvari tolikšno akumu
lacijo, da lahko sam sebe plača. Zavedati pa 
se moramo, da imamo pred seboj učečega 
se človeka, k i bo svoj delovni kapital od
dajal šele takrat, ko bo njegova strokovna 
usposobljenost izpolnjena. Takrat se bodo 
šele pokazale posledice vloženega kapitala za 
dvig strokovnega kadra. 

V čem se bodo pokazale dobre plati na
loženega kapitala za dvig kadrov? ze sam 
način dela v državnih podjetjih a l i pa v 
privatnih je drugačen. Delo samo vzgaja 
človeka. Iz privatnih podjetij bodo izšli 
izučeni delavci kot delavci liberalnega- go
spodarjenja oziroma osebnostnega. Njihov 
cil j je osebnostno višanje živl jenjskega 
standarta. dočim ga delo v državnih pod
jetjih s i l i na kolektivno delo in miselnost. 
Izučen delavec v podjetju bo lahko brez 
vsake pr iuč i tve prijel za delo, k i ga je že 
pravzaprav prej opravljal, dočim bo moral 
izučen delavec iz privatnih podjetij šele 
spoznati način dela in se pr iuči t i takemu 
delu. Zavest delavca iz social ist ičnega sek
torja bo večja, ker je iz tega sektorja zra-
stel in se zaveda, da je tudi on lastnik pod
jetja, torej tudi proizvodnje, delavec iz 
privatnega podjetja pa ho imel zavest, da 
je prišel v to podjetje v prvi vrsti zaradi 
plače in delo ga bo šele naučilo, da delo 
plačuje delavca. Prav gotovo bo imel več, 
predanosti podjetju delavec, k i se je v tem 
podjetju izučil, kakor pa na novo priš l i , 
ki se bo morai uvajati še v delo. Zato je 
po mojem mnenju zelo negativno, da je v 
socialističnem sektorju vedno manj učencev 
v gospodarstvu in da so d ržavna podjetja 
ukin i la fond za dvig kadrov. Mis l im, da bi 
h ll°, 1,< r?b, a,., t1 f o n d v zP«s tav i t i in ga upo
rabiti izključno za u č e n c a v gospodarstvu 
in za specializacijo strokovnjakov. Tn hi 
morali smatrati kot investicijski fond za 
kadre, k i pokaže svoje dohre plati šele čez 
leta. 

Ta članek mi nI narekovalo samo moje 
strokovno delo na šoli, temveč skrb za mladi 
strokovni kader, k i še ne najde dovolj za
nimanja pri naši skupnosti. Zavedati se 
moramo, da je vzgoja učencev v gospodar
stvu zadeva nas vseh in ne samo mojstrov 
in učiteljev. Kakšen strokovni kader homo 
imeli, takšno bo naše trospodarRtvo in vsaj 
mislim, da ni nikomur vseeno, kakšno bo. 

Jože Zamljen 

Nastop go'encev Glasbene šole v Metliki 
Glasbeno življenje v Met l ik i Re je v pre

teklem mesecu lepo razgibalo. Za mladimi 
codhcniki na pihala, ki j ih vodi tov. Silvo 
Mihelčič in k i so po uspelem nastopu doma 
že pričeli gostovati po Beli kraj ini , je tudi 
tov. Lojze Pahor, vodja glasbene šole y 
Met l ik i , pr ipravi l svoje gojence za prvi 
nastop. V poldrugo uro trajajočem sporedu 
je na klavir ju in s harmoniko nastopilo 20 
učencev in učenk, mali pionirski zbor in 
nekateri mladi pevci-solisti. Pionirski zbor 
so povečini spremljali na klavir ju pionirji 
sami, prisrčno zanimanje pa sta vzbudila 
mlada dirigenta, tretješolec Bojan Omerzel 
in učenec 2. razreda ljudske šole, mali M i -
belčičev Silvek. k i že zdaj kaže glasbene 
sposobnosti, v katerih se i vestnim učenjem 
utegne v kasnejših letih lepo razvit i . 

V mladih gojencih, ki imajo od njih ne
kateri za saho komaj nekaj mesecev igranja 
— tu je hotel učitelj pokazati prav njihove 
prve korake v glasbeni svet — je bilo tu 
in tam res nekoliko tipanja in negotovosti, 
zlasti ker so se prv ič znašli pred tako šte
vilnim ohčinstvom; so pa bile tudi te nji
hovo zadrege pr i s rčne in niso motile poslu
šalca, ki je vedei, da so pred njim otroci, 

O O -

ki po vel iki večini nimajo doma klavir ja , 
niti pri l ike, da bi na tujem klavir ju inten
zivneje vadil i . 

Veselje je vzbudil mali pionirski zbor, 
ki je imel med sabo komaj triletnega Pahor-
jevega Jožka, ki je s svojim drobnim glasom 
p r a J v z . t . r a . ' n o Pomagal mladim pevcem. 

v poživitev vsega večera je pod vodstvom 
Pahorja dvakrat nastopil tudi ženski zbor, 

i r 6 , ? ' a s t > v drugem delu lepo presenetil. 
Vodji glasbene šole, k i v Met l ik i deluje 

v okviru kulturno umetniškega d ruš tva 
»K. Gangl«, gre za njegovo delo z mladino 
in odraslimi pevci res priznanje. Gojenci 
sami pa so se na večeru samem s skromnim 
darilom in cvetjem zahvali l i svojemu učite
lju za njegovo požrtvovalno delo. -r 

Ureja nrcdnlSlcl odbor - Odgovorni urednik 
Tone Gošnik — Naslov uredniš tva in uprave: 
Novo mesto. Ljubljanska cesta 25, telefon 
štev 127 - Poštni predal 33 - Tekoči račun 
pri Komunalni banki v Novem mestu štev. 
616.1 90.122-1 - Četr t letna naročnina 100 din. 
polletna 200 din celoletna 400 din - Naroč
nina so plačuje vnaprej — Tiska tiskarna 

Ljudske pravice v Ljubl jani 

0 nervoznih otrocih in 
Nervozni otroci so pogostokrat du

ševno v redu razviti, sposobni, nadar
jeni, mogoče celo več, pa vendar ne 
dosegajo pri delu in učenju tistega 
uspeha kot zdravi, ker se prej utrudijo. 
Nervozen človek kajpa tudi za sožitje 
v družbi ni ravno najlaži; zato pa bo 
prav, če se malo pomenimo o tej za
devi. 

Druga svetovna vojna in njene 
strahote so za nami, toda posledice se 
bodo še dolgo poznale tako v gospodar
skem, moralnem in zdravstvenem po
gledu. Ena izmed posledic je gotovo — 
nervoznost. Prav nič čudnega ni, če 
pogosto slišimo kratkosrajčnika: »Tiho, 
sem nelvozen!« Seveda se take nervoze 
ne bomo strašili, ker otrok posnema 
govorico odraslih^ pač pa se je treba 
bati resnične otroške nervoze. 

Kako pa poznamo nervoznega otro
ka, oziroma, kateri otrok je nervozen? 
Nervozen je tisti otrok, ki kaže znake, 
značilne za nervoznost. Oglejmo si ne
katere izmed njih! 

Nekateri strokovnjaki jih skušajo 
razdeliti v tri skupine, čeprav se jih 
seveda ne da stlačiti v predalčke: 

1. Občutljivost pri doživljanju ob
čutkov, 

2. pretirana gibljivost, 
3. nenormalno delovanje tako ime

novanega- vegetativnega živčevja. 

postopanju z njimi 
Kot vsi vemo, materialno svet vedno 

deluje na naše čutne organe in jih 
draži ter tako nastajajo v možganih 
občutki: človek občuti toplo, mrzlo, 
trdo, gladko, hrapavo, kislo, prijetne 
in neprijetne vonje, sliši šume in zvo
ke itd. Prav gotovo so občutki velikega 
pomena za človekovo duševno življenje, 
pa tudi za telesno ohranitev. Le po
mislite, da od rojstva slep človek ni
koli ne more vedeti, kaj je svetloba, 
ne ve, kaj je barva, si nikakor ne mo
re predstaviti obraza svoje matere; od 
rojstva gluh človek ne ve, kaj je glas, 
nikoli ne občuti sladkih melodij itd.! 
Kako revno, prazno je tako doživljanje 
v primeri z doživljanjem zdravega člo
veka! Občutki pa so seveda pomembni 
tudi za ugotavljanje bolezni. Ce človek 
ne bi občutil bolečine, ki je posledica 
bolezni želodca, bi mu lahko želodec 
zgnil, ne da bi vedel za to. No, brez 
občutkov človek tudi ne bi ničesar ve
del o vnanjem. 

Otrok si občutke neprestano razvija 
s tem, da gleda, tiplje, okuša, posluša 
itd. Zdravega otroka morda močan, ne
naden ropot prestraši, a se hitro umiri 
in ga ne vznemirja več. Bolnega otroka 
pa glasovi, zvoki, šumi itd. močno vzne
mirjajo. Prav tako je silno občutljiv 
za močno svetlobo, na kričeče barve; 
se razdraži, če tiplje kaj trdega, ostrega, 

hrapavega; če okuša kaj zelo kislega, 
grenkega itd. Nervozen otrok je torej 
preko mere občutljiv na tiste dražljaje, 
ki povzročajo občutke. 

Zdrav otrok je kot živo srebro, ne
prestano se giblje .že od rojstva dalje. 
Čim mlajši je, tem večjo potrebo čuti 
po gibanju. Na tak način si otrok krepi 
mišičevje, pospešuje prebavo, krvni 
obtok itd. Pogostokrat pa le zahtevamo 
od otroka, da vsaj za nekaj minut mi
ruje. Nervozen otrok pa tega ne zmore. 
Poznamo jih tudi po tem, da jim drhti 
koža na licih, drhte jim mišice v ustnih 
kotih, veke, kimajo z glavo, se jim bolj 
ali manj tresejo prsti na rokah itd. — 
Nervozne otroke torej izdaja pretirana 
gibljivost, učeno rečeno, motorika. 

Pri nervoznih otrocih tudi vegeta
tivno živčevje ne posluje v redu. Goto
vo več ali manj vsi vemo, da imamo 
živčevje, ki oživčuje naše organe, da 
skrbe za obstanek telesa: dihala, ožilje, 
prebavila itd. To živčevje deluje neza
visno od človekovega hotenja. (Posku
site zaustaviti hote dihanje, pa boste 
videli, da se kar samo sproži!) Nervozni 
otroci so bledikasti, pogostokrat močno 
zardevajo, imajo blede ustnice, mrzle 
in potne roke, jih pogosto boli glava, 
nimajo teka, čutijo krče v prebavilih, 
povračajo hrano, srce jim izredno hitro 
utriplje, in se pogosto slabo počutijo. 

Tudi čustva jih izdajajo, č e že go
vorim o čustvih, moram prej opozoriti 
na to, da jih človek neprestano doživ
lja, ko zavzemlje odnos do tega ali 

onega kar vidi, sliši, misli itd, Člove
kovo čustveno življenje je silno pestro: 
se veseli, žalosti, je jezen, spoštuje, za
ničuje itd. Medtem ko ima normalni 
odrasli urejeno čustvovanje, hočem re
či, da ni pretirano vesel, žalosten, da 
se ti doživljaji lepo prelivajo, pa tega 
pri otroku ni. Otrok namreč silno hitro 
nienja svoja čustva: pol jokca — pol 
smehca — vse obenem. Poleg tega pa 
je za odrastlega značilno to, da zna 
svoja čustva krotiti, skrivati, saj ga k 
temu navajamo z vzgojo. Otrok pa tega 
ne zmore: vse pokaže na obrazu, s 
kretnjami, smehom, glasom itd. Nervo
zen otrok pa je glede čustev pretiran. 
Če joka, tedaj pretirano, krčevito, sun
koma tuli, se burno smeje. Saj veste, 
da taki otroci v jezi radi cepetajo z 
nožicami, se valjajo po tleh ipd., drugi 
pa so spet pretirano mrtvi, mrki, so 
najraje sami, se vsega plašijo. 

Čustva nervoznih otrok se močno 
pokažejo v igri. Zdrav otrok se v igri 
veseli, žalosti itd. Kadar se mlajši otro
ci igrajo, tedaj se igrajo drug ob dru
gem. Če jih gledate, boste videli, da se 
sicer igrajo skupaj, toda le navidezno. 
Govore med sabo, vsak pa brklja po 
svoje z igračo. Starejši otroci (od 4. leta 
dalje) pa se že igrajo drug z drugim. 
No, tedaj pa se je treba včasih že 
podrediti. Tega pa nervozen otrok ne 
zmore: takoj se razjezi, se brž spre. 
razdere igro, rad strahuje soigralca itd 
Nervozni otrok namreč nima toliko | 
razvite volje kot zdrav in se t e z K O če- i 

mu odreče. Nervozni otroci torej težko 
žive v družbi, kolektivu 

Čimbolj se otrok razvija, tembolj 
se mu krepi volja; zato se začne javlja
ti trma. Trmoglavost je pri vseh otro
cih čisto normalen pojav, ker hočejo 
uveljaviti svojo voljo. Za majhnega 
otroka je silno značilno to, da rad kaj 
napravi sam. Seveda mu je treba to 
pustiti, vendar pa ga vzgajamo, mu 
dopovedujemo, da se zna tudi čemu 
odreči, se zna podrediti. Hočemo mu 
dopovedati, da razume, zakaj mora to 
ali ono storiti. Za trmastega otroka pa 
je značilno, da razume, kadar ne dela 
prav, pa volje kljub temu ne podredi 
razumu. Nervozni otroci so pretirano 
trmasti in muhasti in za vsako malen
kost kuhajo rilček. 

Nervozni otroci slabo spe, se med 
spanjem pogostokrat zbujajo, stokajo, 
močno sanjajo, pogostokrat nenadoma 
planejo s krikom iz posteljice. 

Znak nervoznosti je tudi izredno 
hitra utrujenost. Nervozni otroci se hi
tro utrudijo po igri, na sprehodu. V šo
li je prav posebno značilno zanje, da 
ne morejo dolgo časa paziti, se hitro 
raztresejo; zato so nemirni, ne kažejo 
preveč zanimanja za pouk in motijo 
sosede. Pri čitanju v prvem razredu 
redno spuščajo črke, preskakujejo 
vrste, mežikajo z očmi in podobno. 

Se bi seveda lahko navajali znake 
7a nervoznega otroka, pa naj za sedaj 
-.adostuje. 

(Dalje prihodnjič) 


