
Poštnin« plačana T rotorinj Posamezna številka 8 dfef 

DolenfsKi lis/ 
GLASILO OSVOBODILNE FRONTE DOLENJSKIH OKRAJEV TEDNIK ZA POLITIČNA, GOSPODARSKA IN KULTURNA VPRAŠANJA 

LETO III. — Štev. 16. NOVO MESTO. 18. A P R I L A 1952 ČETRTLETNA NAROČNINA 100 DIN IZHAJA VSAK PETEK 

Od tedna do tedna 
Sramotno londonsko mešetarjenje se 

je po nekaj dneh počitka spet začelo. 
In spet ves svet lahko sliši naše ogor
čenje, naš odločen »Ne!«, našo zahtevo, 
naj se v Londonu zbrani diplomati treh 
držav razidejo, ker njihovih sklepov 
naši narodi ne bodo priznali. Motijo se 
režiserji te konference, ako mislijo, da 
smo se zadovoljili z vestmi o nepo
membnosti londonskih razgovorov, o 
zadržanosti zastopnikov zahodnih sil do 
italijanskih zahtev. Dovolj nam je bilo, 
ko smo zvedeli, da bodo za našim hrb
tom sklepali o tržaškem vprašanju, da 
se bodo brez našega sodelovanja menili 
o naših interesih in naših pravicah. 

Naj se končno zavedo neodgovorni 
politični krogi na zahodu, da ne pre
nesemo nikakega barantanja več, da ne 
pristanemo na nove žrtve in da smo 
odločni braniti svoje pravice. Mar jim 
ni že dovolj jasno, da pomenijo diplo
matske spletke, kakršnih so se lotili v 
Londonu, slej ko prej kalitev miru, 
podžiganje agresivnih pohlepov, nete-
nje šovinističnega sovraštva, opogum-
Ijanje fašizma, smrtnega sovražnika 
človeškega napredka in dajanje potuhe 
kalnemu ribarjenju moskovskih poli
tikov. Naše ljudstvo se vsega tega do
bro zaveda in je te dni enotno zahte
valo, da je treba napraviti konec takemu 
spletkarjenju. Stališče naše vlade je 
stališče šestnajstih milijonov Jugoslo
vanov — je eno izmed pomembnih ge
sel mogočnih manifestacij, ki se vrste 
dan za dnem po vse naših mestih. In to 
stališče, ki je dvignilo na noge vso Ju
goslavijo, se glasi: Rešitve tržaškega 
vprašanja ne more biti brez Jugosla
vije! 

Odločnost in solidarnost naših naro
dov je najboljša podpora demokratič
nim množicam Trsta in še posebej Slo
vencem v angloameriški coni STO, ki 
so se pretekli ponedeljek zbrali v Bazo
vici, v kraju, kjer so pod fašističnimi 
kroglami padli štirje slovenski muče-
niki. Več kot petnajst tisoč Slovencev 
je v Bazovici manifestativno izrazilo 
svojo voljo: »Nikoli več pod Italijo!" 
Zastopniki raznih političnih skupin so 
naglasili, da je tržaškemu ljudstvu že 
dovolj krivic, ki so jih nad njim poče-
niali fašisti in jih tudi Se sedanje obla
sti nočejo odpraviti. Zato se dobro za
vedajo, kakšno usodo bi jim pomenil 
povratek razbesnelega italijanskega ire
dentizma, ki steguje kremplje po Trstu. 
Bazovica je bila zelo zgovoren opomin 
vsem, ki se pečajo z mislijo, kako bi 
Trst vrnili Italiji. Odločne množice 
TrŽačanov pa so tako tudi najlepše pod
prle svoje zastopstvo, ki je odpotovalo 
v London, da protestira zaradi tristran
skih razgovorov v korist Italije. 

Kakor se zdaj le nekaj časa od ted
na do tedna vleče tržaško vprašanje, ki 
mu iz razumljivih razlogov naše časo
pisje posveča največ pozornosti, je v 
svetu že dalj časa tudi precej zanima
nja za nemško vprašanje. Spominjamo 
se še, da je nepričakovano Sovjetska 
zveza ponudila zahodnim velesilam, da 
bi bila pripravljena za, razgovore o 
Nemčiji. Presenetila je zlasti z nenad
nim predlogom o ustanovitvi nemške 
vojske, proti čemur se je doslej tako 
odločno upirala. Zaradi tega je Zahod 
s precejšnjo zadržanostjo sprejel sovjet
sko noto in odgovoril, da je prvi pogoj 
razgovorov o Nemčiji sovjetski prista
nek na svobodne vsenemške volitve. 
Mnogi so tedaj napovedovali, da bo 
Moskva odbila to zahtevo in bo tako 
za zdaj spravila nemško vprašanje z 
dnevnega reda. 

Toda to pot gre kremeljskim strate
gom Nemčija bolj do živega, kakor se 
je splošno pričakovalo. Nekaj tednov 
so v Moskvi molčali, potem pa le od
govorili in očitno pokazali, da nočejo 
vreči puške v koruzo. Zadnja njihova 
nota spet priporoča razgovore štirih o 
Nemčiji, ki naj se združi, postane ena
kopraven član svobodnih držav in dobi 
lastno vojkso. Le o volitvah imajo so
vjeti drugačno mnenje. Ne tako kakor 
predlaga Zahod, da bi možnosti volitev 
ugotovila posebna komisija OZN, pač 
pa Moskva želi, naj bi to nalogo pre
vzeli zastopniki štirih velesil. 

Zdaj je spet vrsta na zahodnih vele
silah, da povedo svoje mnenje o Nem
čiji. Uradni krogi menda z vso resnost
jo proučujejo sovjetsko noto in se no
čejo prenagliti z odgovorom. Po komen
tarjih njihovih časopisov pa je jasno, 
kaj jih najbolj prizadene. Sovjeti ho
čejo speljati nemške vode na svoj mlin 
in jih odvrniti z zahod ve o o r a m n n e 

skupnostiK kateri se ie Zahodna Nem
čija že precej dokončno pridružila. Za
to Moskva tako vneto pmvaaira enotno 
nemško arm.ado. ki na ostane nevtral
na, to se pravi, naj odpre Sovjetski 
zvezi vsai mnln mn?vn<>+i. do hi ftonku* 
Sala močvie vreveati SVO* vpliv z 
Vzhodne Nemčije še na zahodne 'po
kra iine. 

Prav gotovo bn nkroa Nemčije Se 
m.vnao vairfjrii^ri^^ih t)f)«VtW<MJ tnko T 
Vzhoda, kaV-nr - 'Znhnrlo. JP " " " » m h nI i 
in mani ndlcritih r1ir\lnmyrtt mVIh »T>T(»fJC. 
ki ne ke^nirt. da W -">«nrr T»ri*'n pra
vične retjtve nem tkena. vprašanja. 

* • 

Do 23. aprila bo prevladovalo lepo 
vreme, ki bo le tu in tam prekinjeno 
8 krajevnimi padavinami. Proti koncu 
meseca nestalno vreme s pogostimi pa
davinami. Nekoliko hladneje. 

Obsojamo londonsko mešetarjenje 
n a r a č u n n a š e k r v i I 

Vsaka nova krivica nas dela le še bolj borbene S 
Tovarišu 

Mihi M arin k u, 
predsedniku vlade LRS, 

Ljubljana 
Člani ZB II. terena v Novem mestu, 

zbrani na občnem zboru svoje organi
zacije, Vam pošiljamo iskrene borbene 
pozdrave! 

Obravnavali smo delo naše organi
zacije in si postavili naloge za l. 1952. 
Ob vsem tem, kar se v teh dnevih do
gaja v Italiji, kjer stari in novopečeni 
fašisti z roko v roki z iredenti in ko-
minformovci odpirajo požrešno žrelo 
fašistične zveri, kar jim dovoljuje in 
potrjuje brezbrižnost zahodnih sil, ki 
so šle na limanice italijanske vlade, ob 
vsem tem dvigamo bivši borci NOB in 
aktivisti naše oster protest. V„ letih naše 
velike revolucije smo se zvesto borili 
z zavezniki za uničenje fašizma. Nikdar 
in nikoli nismo izdali zaveznikov, iz

dajalcem — italijanskim fašistom — pa 
se dajejo danes nagrade za njihove zlo
čine! Prosimo Vas, dragi tovariš pred
sednik, da naše razpoloženje in odločno 
voljo za borbo proti fašistom in vsem 
njihovim zaveznikom z vzhoda in za
hoda tolmačite tudi naši vladi in vrhov
nemu partijskem vodstvu. Kakor v le
tih borbe, kličemo prav člani Zveze 
borcev tudi danes: 

SMRT FAŠIZMU! 

EnoduŠno smo do skrajnosti predani 
naši Partiji in tovarišu Titu! Za nas 
ni odstopanja s poti, na katero smo 
stopili v letih NOB z iskreno željo, da 
se bomo borili za nov, boljši in pra
vičnejši svet! Tudi danes smo dosledni 
borci za mir in enakopravnost vseh 
narodov na svetu! Obžalujemo, da za
pravljajo bivši zapadni zavezniki naše 
zaupanje v njihovo poštenost in njiho

ve namene! Govorijo naj dejstva, ne 
pa besede! Obsojamo londonsko meše
tarjenje na račun naše krvi!! 

Borili smo se in se bomo proti fa
šističnemu nasilju. Obljubljamo Vam, 
da nas vsak nov napor in vsaka nova 
krivica, ki se nam vsiljuje, dela le še 
bolj borbene! 

SMRT FAŠIZMU! 
SVOBODO TRSTU! 

Člani Zveze borcev II. .terena 
Novo mesto 

Novo mesto, 8. aprila 1952. 

O d o b r e n i s o U r e d i l i 
za javna dela v n o v o m e š k e m okraju 

Za nadaljevanje obnovitvenih del na 
odseku zvezne ceste Zagreb—Ljubljana 
skozi Novo mesto je bil pretekli toden 
odobren nadaljnji kredit 10 milijonov 
dinarjev. Za obnovo novomeškega vo
dovoda je bilo odobrenih 7,500.000 din, 
za dograditev šole v Stopičah in za po
pravila šol v Škocjanu in Šmarjeških 
toplicah pa 3,500.000 din. Za javna dela 
v Dolenjskih Toplicah je bil odobren 
republiški kredit 10 milijonov dinarjev, 
direkcija gostinstva pa je odobrila za 
ureditev gostišč in parkov v Toplicah 
nadaljnjih 3,500.000 dinarjev. Informi
rani smo, da bodo v kratkem odobreni 
nadaljnji krediti za obnovo šolskih po
slopij, Križati je v Novem mestu in za 
nekatera nujna komunalna dela. 

R o k e p r o č o d n a š e z e m l j e ! 
Podpredsedniku Zvezne vlade in zu

nanjemu ministru tovarišu 
E d v a r d u K a r d e l j u , 

Beograd 
Rezervni oficirji okraja Novo mesto, 

zbrani na ustanovnem občnem zboru 
našega okrajnega Združenja rezervnih 
oficirjev, Vam pošiljamo tradicionalne 
borbene pozdrave! 

Ko se ob tej priliki spominjamo tudi 
21. obletnice napada fašistov na staro 
Jugoslavijo, hkrati najostreje obsojamo 
gnusno fašistično gonjo, ki jo je začela 
z vso reakcijo podprta današnja itali
janska vlada. Poznamo podle namene 
italijanskih imperialistov, saj smo se 
proti njim borili in zmagali nad nji
hovim fašizmom in nemškim nacizmom. 
Reakcija vseh barv naj si dobro za
pomni, da bomo znali očuvati vse to, 
za kar smo se borili in kar smo plače
vali s krvjo in življenji naših najbolj
ših tovarišev! 

Roke proč od naše zemlje! Naše 
geslo je: 

SMRT FAŠIZMU! 
Delegati Združenja rezervnih oficirjev 

okraja Novo mesto 
Novo mesto, 6. aprila 1952. 

Ne kličite nad sebe gorja! 
Člani Zveze borcev iz Žužemberka 

pravijo v svoji protestni resoluciji med 
drugim tudi tole: 

»... Najodločneje protestiramo proti 
nesramni gonji italijanskih fašistov in 
njihovih podrepnikov informbirojevcev. 
Obsojamo njihove žalitve naših naro* 
dov. Pohlep po naši zemlji, ki je bila 
osvobojena in prepojena s krvjo mi
lijonov življenj naših najdražjih, bo 
pokopal vsakega, ki bi prišel na naše 
meje. Našel nas bo pripravljene! Če 
bomo primorani stisniti v naše pesti 
puške, se bo utrgal plaz borcev s kli
cem: SMRT FAŠISTOM!« 

Borci narodnoosvobodilne vojske 
iz Žužemberka 

eOčili odborom OF u 

Nad 15.000 Slovencev iz Trsta in okolice se je v ponedeljek zbralo 
v Bazovici in odločno zahtevalo: Nikoli več pod Italijo! 

P a p e ž ž e s p e t p o d p i r a f a š i s t e 
Bilo je pred dnevi v eni izmed no

vomeških trgovin. Gruča ljudi, ki so 
prišli nakupovat blago, se je zapletla 
v pogovor. 

»Kaj bo v Italiji?« je zaskrbljeno 
spraševala starejša ženica. 

»Nič! Gobec brusijo, kakor navadno 
delajo in znajol Saj jih poznamo še 
izza zadnje vojne! Ali ste brali tisto 
v Poročevalcu, da Francozi nočejo me
jiti z nami? Naj bi postavili — če bi 
bilo treba — naše in fašistične vojake 
nasproti — in naj dajo našim samo 
krepela v roke, pa boste videli, kako 
bo bežala vsa ta svojat!« je samoza
vestno odvrnil možakar srednjih let iz 
St. Petra. 

»Jaz sem verna ženska, saj veste, 
da smo bili tako vzgojeni... ampak 
to, da papež vse te svinjarije in faši
stično politiko podpira, me tako moti, 
da skoraj res ne vem več, če so tam 
sploh še verni ljudje doma,« je prista
vila neka ženska. Drugi so ji pritrje
vali. Mar niso fašisti vedno sloveli po 
zahrbtnosti, izdajstvu in dvoličnosti!« 

Vedno so jih dobili po grbačah, za 
diplomatsko mizo pa so potem zmeraj 
izvlekli kakšne koristi na račun dru
gih narodov!« 

Protest Topličanov 
in Mirnopečanov 

Protestom našega ljudstva proti oživlja-
jočemu italijanskemu faizmu so se pretekli 
teden pridruži l i tudi prehivalci Dol. Toplic 
in Mirne peci. V Toplicah je hiln zborova
nje domačinov in zdravil iških gostov v 
dvorani zadružnega doma. Zhorovalci so po
zdravljali govornikove besede ter odločno 
obsojali pohlepnost italijanskega imperia
lizma in popustljivost zapadnih s i l , k i po
magajo italijanskim fašistom in so se ustra
šile vpitja i tali janskih nahujskanih študen
tov. Z zborovanja je bila poslana resolucija 
zunanjemu ministru tov. Edvardu Kardelju. 

V M i r n i peči je bilo zborovanje v nedeljo 
zjutraj. Zborovalcem je govoril o fašist ični 
gonji za Trst in o stališču naše vlade ter o 
govoru tovariša marša la T i ta ravnatelj 
nižje gimnazije A . Božič. Zhorovalci so 
vzkl ika l i z navdušenjem naši sveti stvari v 
borbi za našo zemljo in svobodo. S pozdrav
nimi vzk l ik i Trstu, marša lu Titu in naši 
Ljudski armadi so zborovanje zaključili z 
geslom: Ničesar brez naše udeležbe! Tinke 
proč od nase zemlje! V Titovi Jugoslaviji 
živimo partizani, ki smo osvobodili Trst is
pod nemškega jarma! Smrt fašistom! 

»Res je, ker so znali zlesti diplo
matom - švigašvagom v zadnjice! Zdaj 
pa naj ves svet čuje, da smo v Titovi 
Jugoslaviji novi ljudje! V borbi za naše 
pravice se ne damo ustrahovati od ni
kogar na svetu! To naj vedo vsi, ki bi 
radi mešetarili z našo svobodo ali ki 
mirno gledajo in celo podpirajo faši
stični pohlep po naši zemlji!« je hitro 
pristavil na novo vprašanje soseda 
drug moški. 

27. april je dan ustanovitve Osvobo
dilne ironte slovenskega naroda, praznik 
vseh irontovcev in trontnih organizacij, 
katerega bomo tudi -leto« proslavili čim
bolj slovesno. Letošnje praznovanje naj 
poteka v znamenju utrjevanja občinskih 
frontnih odborov, v sprejemanju novih 
članov posebno iz vrst mladine, v kul
turnih prireditvah, mitingih in podobno. 
Sodelovanje z vsemi organizacijami in 
društvi naj bo pri letošnji proslavi še 
prav posebno poudarjeno Fronta je naša 
temeljna množična politična organizacija, 
ona je pobudnik in usmerjevalec politič
nega, gospodarskega in kulturnega življe, 
nja pri nas, iz nje so zrasle ostale mno
žične organizacije. 

V počastitev praznika OF naj občinski 
odbori Fronte skličejo svečane seje, na 
katere naj povabijo vse osnovne organi
zacije in zastopnike vseh drugih organi
zacij in društev ter čimveč irontovcev, 
Take množične seje ali konference naj 
imajo dva dela. V prvem delu bi pregle
dali dosedanje delo, nastanek in razvoj 
OF, njen pomen za slovenski narod, 
njeno veliko zgodovinsko vlogo v NOB, 
v dobi obnove in danes. Kritično je treba 
pretresti dosedanje pomanjkljivosti in na
pake v sami organizaciji in vsem druž
benem življenju kraja. Drugi del seje ali 
konference naj bo posvečen konkretnim 
nalogam Fronte in ostalih organizacij v 
bodoče. Kjerkoli je mogoče, posebno v 
vseh večjih krajih, je treba pripraviti po 
seji kulturne in zabavne prireditve v so-

žene Bele krajine pred IV, kongresom A F ž Slovenije 
V letošnjih zimskih mesecih je organiza

cija A F 2 v okraju Črnomelj svoje delo pre
cej poživela. Prosvetni delavci in sekcija 
žena-zadružnic so s pomočjo Partije prire
d i l i več koristnih tečajev in predavanj. 
2ene in dekleta so obiskovale 14 gospodinj
skih In 15 tečajev za domačo obrt, mnoge 
pa so obiskovale splošno izobraževalne te
čaje. Na teh tečajih so se nauči le marsikaj, 
kar j im bo koristilo v gospodinjstvu in go
spodarstvu, saj so se poleg kuhanja učile še 
š ivanja in domače obrti. V Adlešičih je bi l 
tečaj za tkanje domačega platna. Mnogo 
koristnega pa so tečajnice slišale tudi o 
negi dojenčka, o higieni, vrtnarstvu, zadruž
niš tvu i td. Vendar pa so vodstva tečajev 
ponekod pozabila dati tečajem pravilno so
dobno vzgojno osnovo. 

Po tečajih so po nekaterih krajih orga
nizirale žene kulturne prireditve, največ 
pa so dale na zabavne večere. Treba je po
zdravit i zamisel vodstev tečajev v onih kra
j ih , kjer so tečajnice organizirale lepe kul
turne prireditve za 8. marec. V bodoče bo-
treba p rak t i čne tečaje tako usmeriti, da bo
do na njih tečajnice pridobile trdno osnovo 
o družbeno gospodarskem sistemu. Zakaj ne 
bi smeli našim ljudem povedati, da se de
lovni človek lahko množično izobražuje le v 
pogojih take družhene ureditve kakor je 
nafta! Mar bomo pustili , da bodo reakcio
narni vseh barv imeli vp l iv na naše žene? 

Odgovorna funkcionarka A F Z je pove
dala, da so j i pred začetkom tečaja v nje
nem kraju r ek l i : 

»Kaj pa mislite, da boste dosegli s teča
jem, saj vam ne bo uspeltlc 

»Pokazali bomo, kaj zmoremo, prepr ičana 
sem, da bomo uspeli,« je odgovorila. 

Prav v tem kraju sta bi la dva tečaja, k i 
sta prav lepo uspela. Naše žene naj tudi v 
bodoče ne nasedajo zlonamernim prišepeta-
vanjem. To naj bo tudi primer, kako je 
treba vzgojno delo med ženami le še bolj 
okrepiti . 

Po sklepu Izvršnega odbora A F 2 Slove
nije ho letos 4. in 5. oktobra IV. kongres 
A F 2 Slovenije. V predkongresnem tekmova
nju, ki se prične s 1. majem in ho trajalo 
do kongresa, bo treba tudi v okraju č rno 
melj organizacijo AFŽ organizacijsko in po
l i t ične ut rdi t i . Predvsem pa bo treba p r i 

tem zajeti vsa vprašan ja naših delovnih 
žena, ker bo vsa ta vprašan ja naše organi
zacije obravnaval tudi kongres. 

Prva naloga, k i je trenutno najvažnejša, 
so volitve občinskih odborov A F Z v okraju 
Črnomelj . Doslej so izvoljeni trije občinski 
odbori, k i pa v celoti še ne delajo. Da to 
vprašan je še ni rešeno, je kr ivda tudi v 
tem, ker je treba najprej izvesti reorgani
zacijo po teritorialni razdelitvi občin. Na
mesto prvotno mišljenih 16 občinskih ljud
skih odborov j ih bo sedaj le 8. Na novo 
izvoljenih vaških odborov A F 2 je 36. Da bo 
delo AFŽ prišlo čim bolj do izraza, naj 
skrbe partijske organizacije na področju 
ohčin, da bodo dobre in delovne žene vklju
čene v upravljanje podjetij, ljudske oblasti, 
odbore zadrug in v vodstva raznih druš tev . 
Par t i ja naj tudi pomaga, da izvoljeni ob
činski odbori začnejo č imprej delati in da 
utrde vaške odbore A F 2 . Rešujejo naj vpra
šanja, k i so važna za njihovo območje. To 
mora zajeti tudi predkongresno tekmovanje. 
Občinske, vaške in mestne organizacije naj 
organizirajo seminarje za prvo pomoč in 
nego dojenčkov. Za obiskovalke je treba 
predlagati najboljše žene, da bodo skrbele 
za mladino, k i bi bi la ogrožena s katerokoli 
strani. 

Da bi lažje spremljale gospodarski, poli
tični in kulturni razvoj domačega okraja 
in vse Dolenjske, naj žene naroče »Dolenj
ski list*, pa tudi »Naša žena* j im bo posre
dovala mnogo koristnih nasvetov za dom in 
gospodinjstvo. Ravno sedaj zbiramo gradivo 
za ureditev Belokranjskega zbornika. 2ene, 
k i so kakorkoli sodelovale v borbi, bodo pi
sale svoje spomine, zbirale pa bodo tudi do
kumente NOB, s čemer so v Črnomlju že 
pričeli . 

Poleg vsega tega pa naj občinski, vaški 
in mestni odbori A F 2 vključijo v svoje delo 
v predkongresnem tekmovanju še probleme, 
k i so važni za njihov teren. O medsebojnem 
tekmovanju občinskih odborov A F Z bo 
okrajni odbor A F Z Črnomelj vodil evidenco 
in najboljše organizacije nagradil. Za po
stopek pri volitvah za delegatke okrajne 
konference, na kateri bodo izvoljene dele
gatke za I V . kongres, bodo občinski odbori 
dobil i i« pojasnila- Rezina Fir 

delovanju z ostalimi organizacijami in 
šolami. Te seje, konference ali proslave 
so lahko 26. aprila zvečer ali pa na sam 
praznik. OF je najbolj množična organi
zacija — to je treba prav posebno pouda
riti na letošnji proslavi. Tudi osnovne 
organizacije naj skušajo čimlepše prosla
viti naš veliki praznik. 

Prvi maj je praznik vsega delovnega 
ljudstva. Frontni odbori naj povsod sode
lujejo tudi pri pripravah in proslavi tega 
praznika. Vse organizacije naj se pove
žejo s kulturno-prosvetnimi društvi, sin
dikalnimi organizacijami in učiteljstvom 
v svojem kraju, da bo proslava dneva res 
množična. 

Kar velja za praznik OF -— 27. april 
— in prvi maj, velja tudi za praznovanje 
rojstnega dne maršala Tita. Pri tradicio
nalni Titovi štafeti naj sodelujejo člani 
naših organizacij. 

Vse organizacije prosimo, da o pripra
vah za proslavo 27. aprila- prvega maja 
in rojstnega dne maršala Tita takoj po
ročajo na okrajni odbor OF in uredništvu 
Dolenjskega lista, da bomo lahko o pri
pravah in proslavah pisali v našem 
glasilu. 

V št. Rupertu je ena izmed 
najdelavnejših mladinskih 

organizacij Dolenjske 
Bogata, v ravnini ležeča polja obdajajo 

š t . Rupert v mokronoski okolici . Tod okoli 
je zraslo leno š tevi lo kmečkih fantov in de
klet, izmed katerih so mnogi našli pot v 
partizane Ln pomagali graditi naso svobodno 
domovino. V marcu 1943. leta je bi l v š t . Ru
pertu že organiziran mladinski odbor s sko-
jevsko grupo. Dobro Ko Se spominjajo Zgon-
čevi fantje in drugi, kako so v težavnih po 
gojih pr irejal i nabiralne akcije asa partizan
sko vojsko. 

Osvoboditev je samo še okreptila mladin
ske vrste. Lepo število mladincev in mladink 
je prihajalo v š t . Rupertu na sestanke — 
tudi do SO j ih je prišlo prva leta. Počnejo je 
polet usahnili — in leta 1949 je kazalo, da 
mladinske organizacije v St. Rupertu sploh 
ni več. Takrat pa je Zgončev Ivan spet zhral 
nekaj mladincev. Okrepili so organizacijo, 
delo je začelo »pet napredovati. Skrbeli so 
za kulturno izobraževanje. V najem so vzeli 
60 arov polia * n 2 e prvo let« navzlic zname
nu vaščanov dobili za pridelan krompir ln 
oljno repico 30.000 dinarjev. Z raznimi na
stopi in igricami so zaslužil i 25.000 dinarjev. 
Preko noči ao b i l i na jboga te j ša mladinska 
organizacija v okraju. Okrajnemu komiteju 
mladine v Trebnjem so podaril i 25.000 din 
priredil i so izlete v Postom jsko jamo. Bohinj 
in na razstavo OF v Ljubljano. V zapuščeni 
hiši so si uredil i mladinsko »oho, v njej Ša
hovske mizice, kup i l i 18 stolov, prejeli po
hvale C K L M S in O K L M S . Radio j ih razve
seljuje na sestankih, stenski časopis je živa 
s l ika delavnosti mladinske organizacije, k i 
pozna svojo pot. 

Ob če t r tk ih imajo šahovsko večere, oh so
botah sestanke, ob nedeljah je čas za smeh 
in veselje. Še harmoniko hi radi, da bi bilo 
za plesne vaje. S kulturno-umetniiSkim dru
š tvom imajo tesne stiike, uči te l j in režiser 
Bojan Brezovar j im rad pomaga. Skrbe za 
ftvoje ftlane. Za mtadinoa-invalida bodo pre 
skrbeli službo. Za Darinko, uslužbenko v 
kmetijski zadrugi, kj se nesramno vode do 
mladinske organizacije, so predlagali, naj jo 
dajo iz službe, če res lahko ž M sama »lso. 
kakor pravi . 

Le nekai Še kazi ftentrupersko mladino: 
malo preveč je ljubosumna na svoje uspehe. 
Premalo gleda na razš i r i tev orgamizaeijo. 
Mladinski akt iv v Slovenski vasi se j im je 
hotel lani pr ik l juč i t i , pa niso b i l i nič kni 
za to. No, to bodo popravil i , saj dobro vedo, 
da je le v skupnosti moč. 

Mladinska organizacija v St. RupeHu je 
lahko marsikateremu vaškemu aktivu vzor 
delavnosti in požrtvovan j a. Ob tn,ki mladini 
smo Lahko mi rn i : v dobre roke predaja ono 
pridobitve velike narodnoosvobodilne vojne. 



Pisma Dolenjskemu lista 

Tovar i š uredniki 
Dolenjski list je pred meseci razpisal an

keto o preimenovanju ul ic odn. o dopolnit 
vab nekaterih Imen, Id se vedno čakajo kot 
Trn ju lč l r a na reši tev nierodajnlh faktorjev 
natega mesta. K a r zadovoljni smo h l l l . ko 
smo bral i v našem tedniku predloge za nova 
imena novomeških alte. ki bi dala našemu 
junaškemu In borečemu se mestu tudi zu
nanje pravo partizansko lice. Toda — kmalu 
je bilo konec veselja; upanje, da bomo lahko 
v kratkem Imeli na ulicah In trgih nova 
Imena, je splavalo po K r k i . K o se je zavelo 
razpravljanje o predlogih, dodatkih In protl-
predlogth, smo nehote pomisli l i , da se skri
vajo za tem drugi nameni, da hI obdržali 
čim dlje stara Imena svetnikov In svetnic 
na naših ulicah, da bi tako staro mesto ob
držal i morda celo lahko v mejah »Rudol-
f o v e g a « . . . 

K e r po 7 letih svobode zaveden Novome-
sfan ne more razumeti tega zavlačevanja , 
so člani sindikalnih podružnic zahtevali od 
M L O , da pove, čemu ta zastoj. Okrajni sin
dikalni svet je pred tedni poslal protestno 
pismo M L O , v katerem zahteva pojasnila In 
prosi, da se takoj Izvrši te sprejeti sklep 
ln končno da Novemu mestu tndl / Imeni 
ulic zunanji izgled partizanskega mesta. 

Toda — delovni človek Novega mesta za

man čaka na to pojasnilo. Zato pozivamo s 
tem odprtim pismom M L O Novo mesto, da 
se izjasni, kaj je s preimenovanjem naših 
ulic ln trgov. A l i Je res, kar se čuje v me
stu, da bi preimenovanje nekaterih ulic sta
lo pol mili jona dinarjev? A l i nI morda pr i 
vsem tem delu tudi nekaj strahu, češ »kaj 
bodo pa rekli gotovi ljudje v Novem mestu?« 

Natočite nam čistega vina In povejte jas
no In po domače, kaj je z Imeni naših ulic 
In trirov. sicer bo delavstvo samo pomedlo 
z napisi staromodnega srednjega veka! *"'as 
je, da prenehamo s takim zavlačevanjem! 
C'e se bo tudi postavitev dostojnega 'par t i 
zanskega spomenika tako zavlačevala, bomo 
v Novem mestu res, čakal i na vsako stvar 
leta ln leta! 

Novo mesto, 12. apri la. 
Za Okrajni s indikalni svet: 

Mari jan Tratar 
Opomba u redn i š tva : Gradivo, k i ga je 

dobilo v razpisani anketi uredniš tvo Do
lenjskega lista, je bilo medtem oddano M L O 
Novo mesto v nadaljnjo obdelavo. Zal pa se 
k anketi niso pr iglas i l i mnogi za to pokl i 
cani javni delavci Novega mesta in š tevi ln i 
meščani , k i bi lahko s svojimi predlogi iz
boljšali izbiro, k i stoji pred komisijo za 
preimenovanje ulic pr i M L O . 

Takih »predavanj« res ne potrebujemo 
»Dolenjskemu listu«, Novo mesto! 
Lično napisani lepaki, časopisna re

klama in zanimanje za letalstvo me je 
zvabilo v ponedeljek 7. aprila zvečer 
v Sindikalni dom, kjer je Aeroklub 
Novo mesto napovedal predavanje o 
tipologiji letal, prvo iz vrste predavanj 
o letalstvu. Čeprav je bilo predavanje 
za člane Aerokluba obvezno, sta se ga 
udeležila samo dva člana odbora, dva 
mlada fanta — navdušena modelarja 
ter dva odrasla človeka. Kje je članstvo 
kluba, kje je klubov odbor? sem se za
čudeno vpraševal in se oziral po skoraj 
prazni prostorni sobi. Predavatelj Raz-
nožnik se na predavanje ni pripravil; to 
je bila druga in skoraj še hujša ugoto

vitev od prve. Mož je bil močno na-
treskan! Namesto, da bi poslušalcem 
predaval o tipih letah, jih je spraševal, 

ZA NAŠE GOSPODARJE 

kakšna letala so bombardirala med 
vojno Novo mesto, kakšni avioni so 
frčali po zraku nad Slovenijo itd. — 
Skratka, spraševanje in tipanje name
sto predavanja! Videl sem, kako si je 
predavatelj zaman prizadeval skriti 
svojo pijanost pred mladimi ljudmi. 
Namesto napovedanega predavanja »O 
tipologiji letal« sem prisostvoval muč
nemu večeru, ki bi prav lahko nosil 
naslov: »Kako lahko .predavam' pijan 
treznim poslušalcem . . . « Kako bi bilo, 
če bi se predavanja udeležilo kakšnih 
30, 40 mladih, navdušenih ljudi — pa 
bi se začudeno spogledovali nad zadre
go vinjenega predavatelja, ki je z zme
denimi očmi lovil zvezo med svojimi 
zmešanimi mislimi in — milo povedano 
— ni imel skoraj kaj povedati. 

Več ovsa za dolenjsko živinorejo in kon'ereio! 
Oves je po strokovni literaturi pri

znana rastlina, ki je med žiti v takem 
položaju kot »Pepelka« pri mačehi. 
Tam, kjer mislimo, da ni prostora za 
krušno žito, sejemo oves. Torej vse ce
line, preorani pašniki in manj zagno
jena zemljišča morajo biti dobra za 
pridelovanje ovsa. Povsod tam, kjer 
imajo dobro urejen kolobar, dajo tudi 
na dobro obdelana zemljišča oves. To 
je zelo hvaležna rastlina za vsako zem
ljo in nam daje tudi temu primerno 
lep pridelek. Pri ovsu so korenine zelo 
razvite, grejo na široko in dovolj glo
boko v zemljo in so tako sposobne vse 
ostanke redilnih snovi v zemlji dobro 
izkoristiti. 

Za oves bi morali imeti zemljo že 
v jeseni 20 do 22 cm globoko zorano 
(sprašeno). Tako bi mraz, dež in sneg 
pospešili sprstenje debelih in grudovi-
tih brazd in bi se spomladi, ko se njive 
osuše, dala setev pravočasno pripraviti. 
Mi pa za oves navadno orjemo šele 
spomladi in vlažne brazde se dajo tež
ko razbranati, seme se težko spravi v 
zemljo, ki izgubi veliko zimske vlage. 
Tudi seme, ki ga sejemo, je v večini 
primerov zelo lahko in ima majhno 
hektolitrsko težino (35 kg). Le težko, 
dobro izbrano zrnje je dobro za seme 
(45 kg). S setvijo ovsa moramo pričeti 
čimprej, ker mu mraz ali sneg ne more 
škodovati. Kakor ima vsaka rastlina 
rada dobro obloženo mizo z redilnimi 
snovmi, tako je tudi oves zelo hvaležen 
za primerno gnojenje z dodatkom 
umetnih gnojil, posebno dušičnatih (150 
kilogramov) in kalijevih (100 kg). Fos
fornih snovi imajo naša zemljišča že 
prilično dovolj, če ga sejemo po koruzi 
ali kaki krmski rastlini (stari detelji). 
Hlevski gnoj v sveži brazdi ni tako do
ber, ker bi oves preveč bujno rastel in 
polegel, hlevskega gnoja nam pa že 
tako za okopavine zelo primanjkuje. 

Gnojnica je za taka zemljišča pred 
setvijo izborno gnojilo. Tudi dober lesni 
pepel veliko zaleže, posebno ko Je oves 

že ozelenel. Kmetijske delovne zadruge 
bi morale oves sejati s sejalnimi stroji 
v vrstah 20 do 22 cm narazen; kmetje 
ga navadno sejejo z roko na vrh braz
de in potem zabranajo. Pri strojni setvi 
je treba na en hektar 100 kg semena, 
pri ročni pa 130 do 140 kg. 

Ker so umetna gnojila draga in jih 
nI dosti na razpolago, se moramo za
nesti le na domači gnoj in računati z 
ostanki gnoja predhodne rastline, ki 
včasih zadostuje tudi za dober pride
lek ovsa. 

Težko je pisati recepte, ker se tudi 
zdravila težko dobijo. Najboljši pride
lek daje oves smrekar ali ješprenovec 
kakor ga imenujemo po domače. Metli-
čar daje manjši pridelek zrna in slame. 

Za dvig dolenjske konjereje in ži
vinoreje, posebno pa za plemenske ži
vali, je oves nenadomestljiva hrana. 
Vsi plemenjaki bi morali dobivati 
dnevno od 2 do 5 kg ovsa. Mi pa ga 
zelo malo pridelamo. Komaj 8 do 10 q 
povprečno na hektar, kar je za 2 do 3 q 
manj kot po drugih krajih. Po lastnih 
izkušnjah vem, da je bil pridelek ovsa 
na Grmu, Če ga ni uničila rja, 24 do 
25 q na hektar. V Srebrničih sem ga 
pridelal tudi 26 do 27 q na hektar skozi 
več let. 

Slovenija je po svoji legi, podnebju 
in zemlji zelo prikladna za pridelova
nje ovsa, le da je na žalost pri nas 
oves res prava «pepelka«. č e je oves 
v maju zasušen oziroma zaskorjen, se 
dobro obnese brananje posevka z lah
kimi branami. Naše lesene brane lahko 
podložimo z dračjem črnega ali belega 
trna, da zobje ne rijejo preveč po zem
lji in ne potrgajo korenin. Tako pre-
zračenje zemlje na površju pospešuje 
dostop zraka koreninam in žalosten 
oves kar čez nekaj dni bujno ozeleni. 
— Skrbimo za to, da bomo imeli vedno 
dovolj ovsa za vso živino. Bilo bi ža
lostno, da bi čakali na uvoz ovsa iz 
tujine, ko ga lahko pridelamo doma. 

F. M. 

Takih »predavanj« v Novem mestu 
ne potrebujemo! Upajmo, da bo Aero
klub naredil red v svojih vrstah, pi
jance pa poslal iz svojih vrst! A. M. 

Novo mesto, 12. aprila. 

Lep zaslužek — 
ali izkoriščanje? 

Uredništvu »Dolenjskega lista«! 
Da je zemlja dragocena, vemo vsi. 

Navzlic temu pa človeka vendarle za
nima, ali je res tako dragocena, da zna
še najemnina za krajec njive, dolg 
morda kakih 100 ali nekaj več metrov, 
širok pa dobrih 8 metrov, za eno leto 
2000 dinarjev... Tako ceno je namreč 
zaračunal nek novomeški posestnik ženi 
uslužbenca. 

Za dveurno oranje in brananje tega 
kosa zemlje pa je možak nato zaraču
nal 800 dinarjev. Će pomislimo, da ra
čuna Mestno prevozništvo za enako 
delo na uro 220 dinarjev, kar bi nar 
neslo v našem primeru 440 din, se zdi 
človeku cena 800 din vsekakor previ
soka. Ce računamo k temu še malico, 
ki jo je mož dobil, pa žganje, vino in 
kruh, je oranje vredno vsaj še 200 din 
več. Ko je najemnica zavzdihnila, da 
je to vendarle malo predrago, je možak 
dejal, da ceneje ne bo delal, da raje 
konje pobije, sam pa leži. 

Ne spoznam se dovolj na kmečka 
dela. Vprašam pa javnost, ali so gor
nje cene pravilne ali ne? Ali gre samo 
za »dober zaslužek« ali pa le za ne
sramno izkoriščanje? P. C. 

Novo mesto, 14. aprila. 

K r a t k e v e s t i 
Ljubljana. — Po vsej državi »pet ve

like protestne demonstracije. Ko so bile 
pred 14 dnevi po vsej državi velike pro
testne demonstracije, so bili naši narodi 
prepričani, da bo naš protest zalegel.. 
Toda vsi glasovi z londonske konferen
ce govorijo, da so nas hoteli potolažiti 
z lepimi besedami, za našim hrbtom pa 
spletkariti o bodoči usodi Trsta. Prav 
tako je italijansko časopisje nadaljeva
lo z umazano protijugoslovansko gonjo, 
kateri stoje na čelu najbolj razvpiti ita
lijanski fašisti. Zato je ta teden prepla
vil našo domovino nov val protestnih 
demonstracij, ki so zajele vse naše 
kraje. Na protestnem zborovanju v Beo
gradu je bilo nad 280.000 ljudi, v sredo, 
16. aprila, v Ljubljani nad 110,000 ljudi, 
velika zborovanja pa so bila tudi v Za
grebu, Sarajevu, na Reki, v Osjeku, 
Nišu, Tuzli, Kragujevcu, Bitolju, Novem 
Pazarju in številnih drugih krajih. Be
seda vseh milijonov naših ljudi je jasna: 
Nobene krivice več! Prekinite london
sko konferenco, ki žali naše narode, pa 
tudi svobodoljubne ljudi vsega sveta! 

Trst. — 15.000 Slovencev na mogoč
nem taboru v Bazovici. V ponedeljek je 
bil v Bazovici velik tabor, na katerega 
so prišli Slovenci iz Trsta in bližnje oko
lice. Vsa množica je ob spominu bazo
viških in vseh drugih dragocenih žrtev, 
ki so jih dali za svobodo primorski 
Slovenci, zahtevala, da prenehajo z ba
rantanjem za ta kos slovenske zemlje. 
Nikoli več pod Italijo! to je bila glavna 
misel zborovanja. 

Celovec. — Obletnica množičnega pre
seljevanja koroških Slovencev. Minule 
dni so se koroški Slovenci in z njimi vsi 
jugoslovanski narodi spominjali žalost
ne obletnice. Pred desetimi leti so naci-
fašisti množično preseljevali koroške 

Slovence in zagrešili velik zločin nad 
našim narodom. Danes sede glavni or
ganizatorji tega zločinskega preseljeva
nja na raznih važnih mestih v koroški 
deželni upravi. Se več. Danes spet kro
jijo isti ljudje pravico našim ljudem na 
Koroškem. Vse kaže, da so odgovorni 
ljudje tam pozabili, kdo je bil v minuli 
vojni premaganec in kdo zmagovalec! 

Ljubljana. — Ljudska skupščina LRS 
je sprejela novo upravno-teritorialno raz
delitev Slovenije V petek 11. :n v soboto 
12. aprila je bilo v Ljubljani zasedanje 
Ljudske skupščine LRS. Skupščina je 
razpravljala o osnutku zakona o novi 
upravno-teritorialni razdelitvi Sloveni
je. Po živahni razpravi je skupščina 
sprejela novi zakon z nekaterimi po
pravki. Sprejem novega zakona je pred 
skupščino utemeljil predsednik Sveta za 
zakonodajo in izgradnjo ljudske obla
sti dr. Marijan Brecelj. 

Po novem zakonu imamo sedaj v 
Sloveniji 19 okrajev, v katerih je 378 
občinskih odborov ter 3 iz okrajev iz
ločena mesta, in siger Maribor, Ljublja
na in Celje. 

Razen tega je skupščina razpravljala 
tudi o reorganizaciji ljudskih odborov, 
o stanju obrtništva v zvezi z novim 
družbenim planom. Sprejela je tudi re
solucijo o tržaškem vprašanju. 

Beograd. — Tu je bil minuli teden 
kongres ekonomistov. Na kongresu je 
govoril tovariš Boris Kidrič, ki je med 
drugim omenil, da se resnična demo
kracija lahko razvije le na temelju eko
nomske demokracije, to je ekonomskih 
pravic neposrednih proizvajalcev. Po
udaril je, da je naloga ekonomistov pro
učevati pogoje našega ekonomskega 
razvoja s stališča celotnega procesa in 
stvarnih podrobnosti. 

Uspehi prvega delavshego sveta nidnlha Hotevte 
Preteklo nedeljo je bilo odkritje spomin

ske plošče na rudniškem upravnem poslopju 
v 6pomin prevzema podjetja po proizvajal
cih . P r i slovesnosti je sodelovala rudarska 
godba, kratek slavnostni govor pa je imel 
sekretar rudn i škega komiteja K P tov. Pod-
reberšek. Po odkrit ju .kateremu .je priso
stvovalo precejšnje š tevi lo delavstva _ in 
uslužbencev, je bilo v dvorani na Trdnjavi 
prvo zasedamjo novoizvoljenega delavskega 
sveta; navzoč je b i l tudi stari delavski svet. 

Po uvodnih formalnostih je poroAa.l pred
sednik dosedanjega upravnega odbora tov. 
Zakovfiek o delu delavskega sveta in uprav
nega odbora v .preteklih dveh letih. Člani 
upravnega odbora so r>Mi zelo akt ivni , p r i 
svojem delu pa objektivni in gospodarski. 
Upravni odbor je vedno koordinaral svoje 

Franc Gole, 
novi predsednik 

delavskega sveta 

Franc Zakovšek, 
dosedanji predsednik 
upravnega odbora 

delo z delom partijske in sindikalne organi
zacije. Ob prevzemu podjetja v upravljanju 
po DS so bile v sklopu rudnika Še obrt i kot 
gostilna, točilnica pri jami. brivnica, kro
jaška ln šivil jska delavnica, mlekarna, me
sarija in trgovina. Vsa ta podjetja niso bila 
ne le rentabilna .marveč so napravila rud
niku precejšnjo izgubo. Zato je upravni od
bor oddal vse te obrti krajevnemu ljudske-

Z A ENO MILIJARDO DINARJEV 
G A L A N T E R I J S K E G A B L A G A 

SMO UVOZILI 
Beograjsko osrednje uvozno podjetje »Ju 

gotehna- je nedavno kupilo v Avs t r i j i , na 
švedskem, v Nemčiji . Franci j i in A n g l i j i 
razno galanterijsko blago v skupni vredno
sti ene milijarde dinarjev- Vse to blago je 
namenjeno široki potrošnji ln je deloma že 
uvoženo, tako da ga bo mogoče v kratkem 
dobiti v vseh prodajalkah V naši državi . V 
celoti gre za Otrog 800 vMI blaga. Med uvo
ženimi predmeti lo brivski aparati, strojčki 
za s tr iženje las. ščetke za britje, britvice 
raznih kakovosti, vžigalniki , vžigaCi za 
lovske puške, kvalitetne budilke »Junghans* 
in »Kienzle«. škarje z» vinogradnike in 
druge škarje , kl jučavnice, razne vrste si-
vank, igle za pletenje in kvačkanje, gumbi 
iz biserne matice, razne varnostne in druge 
zaponke, otroške igrače z mehanizmom ter 
igrače iz gumija in celuloida. Ker so bile 
kupljene velike količine tega blaga, ho trgo
vina z njimi dobro založena. 

mu odhoru. obdržal je le menzo in Čevljar
sko delavnico. Razen tega je upravni odhor 
reorganiziral delo in so bi la delovna mesta 
administracije sistematizirana, tako da je 
rudnik zmanjšal š tevilo uslužbencev od 76 
na 48. kvaliteta dela pa je danes mnogo bolj
ša in administracija vselej ažurna . Na dnev
nem kopu je upravni odbor začel nač r tno 
odkrivati tretji sloj in je bilo v preteklem 
letu odkri t ih 340.000 kuh. metrov odkrivke, 
ker je pr ipravi lo več desettisoč ton premoga 
za odkop. Na dnevnem kopu je bilo uvedeno 
plačevanje po akordu, sama reorganizacija 
dela pa je dvigni la storitve in znižala stro
ške za nad 50 odstotkov. V preteklem letu je 
rudnik dobil tudi nov bager goseničar na 
e lektr ični pogon. 

V jami je tehnično vodstvo uvedlo nov 
način odkopavanja: širokočelno odkopava nje 
z vso odgovarjajočo mehanizacijo. Široko
čelno odkopavanje ima velik pomen: daje 
možnost koncentriranega odkopavanja in e 
tem nastavitve večjega š tevi la odkopov v 
eni sami progi. P r i širokočclnem odkopava-
nju se lahko pridobi več debelih vrst pre
moga, kar poveča vrednost izkupička. Za 
odvoz premoga iz š i rokega čela se lahko 
uporahi mehanizacija (stresalke, transportni 
trak. verižni trasporter itd.), medtem ko to 
v prečnih odkopih ni ekonomično. P r i uved
bi širokočelnesra odkopavanja ie značilno, da 
se je v Kočevju ta način odkopavanja uvedel 
in obnesel takoj, medtem ko so v Trbovljah 
uvajali širo.ko čelo celo ve* let. P r i dobavi 
mehanizacije sta Kočevju pomagala kolek
tiva Trbovlje in Raše. 

Delavski svet je uvedel tudi odpiranje če
trtega obzorja z novo izvoznico, kar je pov
zročilo pocenitev proizvodnje in lažji odvoz 
premoga. S š t i r imi vrt inami so raziskali 
tudi peti ln šesti sloj, tako rta je današnja 
s l ika o premogovnih rezervah realna. Nada
lje je rudnik izpopolnil z mehanizacijo na
kladalno postajo in jo razširi l ter postavil 
mostno tehtnico za tehtanje državnih želez 
niških vagonov. V preteklem letu Je bil do
grajen internat za rudarsko šolo. k i ho sedaj 
služil za samski dom. Mnogo Stanovanj, ki 
so bila v skrajno slabem stanju, je bilo v 
preteklem letu popravljenih. 

S pomočjo delavskega sveta ln upravnega 
odbora se je izboljšala delovna disciplina. 
Nekaj ljudi, ki so hoteli živeti na račun 
drugih, je bilo odstranjenih. Nad finS dela 
nezmožnih rudarjev je bilo komisijsko pre
gledanih in so dobili v skladu z delanezmož-
nostjo rento ter pokojnine, tako da danes 
nimamo bolnih in izčrpanih delavcev, k i bi 
bi l i zaradi svoje bolezni pr ikra jšani na pre-
jpinkih. Delovni pogoji so se na vseh obratih 
izboljšali, povprečni zaslužki so se dvigni l i 
in posledica tega je. da je pridobil rudnik 
toliko AS ugledu, da mu delovne sile ne pri
manjkuje Danes se kočevski rudnik uvršča 
med najboljše rudnike v gospodarskem po
gledu ali v disciplini Vse to pa je lahko 
Delavski svet zgradil na visoki zavesti čla
nov kolektiva, med katerimi je precejšnje 
š tevi lo starih borcev za delavske pravice in 
veliko š tevi lo dobrih in hrabrih partizanov, 
ki se še danes borijo za izarradnjo socia
lizma z največjo požr tvovalnost jo ln za
vestjo 

Po poročilu predsednika starega upravne
ga odbora je novi delavski svet dal doseda
njemu razrešnlco z burnim aplavzom v znak 
priznanja za njegovo uspešno delo. 

Sledile so volitve predsednika novega de
lavskega sveta in članov novega upravnega 

Mart in Peterl ln. 
član delavskega sveta 
ln eden Izmed naj. 
boljših delavcev ko
lektiva, nagrajen po 

V G Z 

odbora. Za novega 
predsednika je b i l so
glasno izvoljen tov. 
Franc Gole, star bo
rec za delavske pra
vice, k i se je boTil za 
skorjo kruha deset
letja v tujimi in j« 
član Partije že od leta 
1934 V upravni odbor 
so b i l i izvoljeni : Nose 
Stanko. Cingerle Abel . 
Južn ič van. Oberft 
Franc III., Smuc Lud
vik. Kavs Alojz , ing . 
Gos t iša Boris, Grm 
K a r i in Cenčie Jože . 

Nato je poročal o za
ključnem r a č u n u za 
leto 1951 tov. Grešak 
ter anal iz i ra l f inančni 
rezultat podjetja. Po 
daljši diskusiji je de

lavski svet sprejel bilanco za preteklo leto, 
katero jo predhodno odobril ie upravni 
odbor. 

V7 diskusiji se je oglasil tudi direktor 
podjetja tov. Klančišar . k i je česti tal de
lavskemu svetu k izbir i predsednika in ce
lotnega upravnega odbora Podal je nekaj 
smernio za novo delo z upanjem, da bo tudi 
sedanji delavski svet prav tako kot s tar i 
znal ščititi Interese podietja ln kolektivu, 
kar bo letos ob vstopu v nov finančni sistem 
še bolj aktualno 

Dva dni kasneje ie imel tudi novi upravni 
odbor prvo sejo, na kateri so izvo l i l i za no
vega predsednika tov. Cingerle A b l a z dnev
nega kopa. Novi upravni odbor je skupno 
z upravo rudnika Izrekel staremu odboru s 
predsednikom tov. Zakovškom na čelu vse 
priznanje za nadvse uspešno delo. Zlasti do
sedanji predsednik je z bogatimi izkušnjami 
rešil miogo problemov v dobrobit podjetja. 

Tarifne pravilnike iz predalov! 
Ena izmed važnih nalog, k i j ih v teh 

dnevih izpolnjujejo sindikalne organizacijo, 
je sestava tarifnih pravilnikov v vseh pod
jetjih. Okrajni sindikalni svet je zato pred 
dnevi sklical posvetovanje zastopnikov sind. 
podružnic Novega mesta ln vseh delavskih 
svetov, na katerem so razpravljali po re
feratu člana GO ZSS tov. Koželja, kako naj 
delajo komisije za sestavljenje teh pravi l 
nikov. Doslej je bilo v naših podjetjih in 
sindikatih vse premalo poli t ičnega poudarka 
pri tem delu. Zaradi tega izdelujejo pone
kod tarifne pravilnike le »strokovnjaki« za 
zaprtimi vrati brez sodelovanja celotnih 
delovnih kolektivov. To je treba takoj po
pravit i . 

Zastopniki tekstilne stroke, zdravstva in 
komunalci so poročali , da so te zainteresi
rali kolektive za to delo. Zastopnik podruž
nice Narodne banke je obljubil, da bo nj i 
hov kolektiv pomagal s predavanji o f i 
nančnem poslovanju in z razlago novega 
načina izplačevanja. —ar 

1(3 L ASU J T E 
V »DOLENJSKEM LTSTTk 

>Za navodila podrejenim oddelkom sporočam, 
da po divizijskom poveljstvu kroži oddelek okrog 
140 belogardistov, ki se bore proti komunisti?nim 
tolpam. 

V pričakovanju posebnih navodil prosim, da 
poveljnike podrejenih oddelkov previdno obvesti 
te, naj belogardiŠHčnih ujetnikov ne streljajo, am
pak naj nanje opnzore to poveljstvo, ki ima se
znam belogardištifnih pripadnikov.<TS 

Ta spisek belogardistov s citiranim italijanskim 
sporočilom nenvrgljivo dokazuje izdajalski značaj 
prvega četniškega odreda Mihailovičeve kraljeve 
jugoslovanske vojske v Sloveniji. Zanimiv pa je 
že v dveh pogledih. Ohranil nam je imena prvih 
belogardištifnih prostovoljcev, ki so se v Štajer
skem bataljonu zbrali iz vse Slovenije, kar potr
juje, da ima ta prvi belogardlstično-mihailnvičev-
ski oboroženi oddelek vseslovenski značaj. Hkrati 
pa razkriva vso slabost narodnih izdajalcev, ki so 
v treh mesecih od 10. maja do 3. avgusta 1042 v 
vsej Sloveniji uspeli zbrati le okrog 140 bojevni
kov, medtem ko je slovensko partizansko vojsko v 
istem času pomnožilo več tisoč prostovoijrev! 

Seznam ni povsem popoln in točen, čeprav sem 
ga popravljal po raznih drugih virih. Italijani 60 
marsikatero osebno ali krajevno ime napačno pre
pisali. Nekateri belogardisti KO navedli svoje Iz
mišljeno ime. kot na primer Drago Tomažič-Cign. 
psevdonim Hugo Senekovič. Poročnik Milan Kranjc 
in kapetan Dohrivoj Vasiljevič-Istok sploh nista 
T spisku ali pa pod lažnim imenom. V imeniku ni 
dr. Bernarde Riharjeve Nade ali Ljubomire, ki je 
sprva kot aktivistka Osvobodilne fronte zahajala v 
Štajerski bataljon v veri. da so to partizani, se 

M Diviz i ja »Isonzo«, poveljstvo kr. karabinjerjev, 
M 2/2«* di p'rot. div. Segreto; f. avgusta 1042. predmet: 
skupina belogardistov na divizijskem ozemlju: kape
tan, poveljnik kr. karabinjerjav Di Furia Fernando. 

F r a n č c k S a j e 16 

Belogardistični štajerski bataljon 
zaljubila v poveljnika Kranjca in po njihovem raz-
krinkanju postala belogardistična zdravnica. Prav 
tako še ni vpisana belogardistična intendantka 
Ivanka Primožičeva-lrena iz St. Ruperta. Nekateri 
belogardisti pa «o že odšli na nove naloge. Jelo 
Capuder je odšel v Ljubljano, da bi v Dobruiijah 
organiziral belogardistično postojanko, Roza Uha-
notaSilva pa se je kot belogardistična obveščeval-
ka skrivala pri nunah v Rakovniku pri Mirni. 

Ker so vse belogardistične mobilizacije moštva 
po Dolenjski doživele popoln neuspeh, so se belo
gardistični voditelji dogovorili z okupacijskimi vo
jaškimi oblastmi v Ljubljani in Novem mestu, da 
bodo Italijani belo gardo obvarovali pred uni
čenjem in jo zato preskrbovali z orožjem, hrano 
in — m o š t v o m . O tem sporazumu je kapetan 
Dohrivoj Vasiljevič - Istok izjavil: 

»Naša nelegalnost je trajala kakih 90 dni. od 
10. maja do 10. avgusta. 10. avgusta je italijansko 
poveljstvo po kapetanu Janku Debeljaku sklenilo 
z nami sporazum, da nas p o d p r e z o r o ž 
je ni i m o š t v o m in da nam bo dajalo hrano. 
To število 80 ljudi je polagoma raslo, orožje pa 
smo dobivali od Italijanov... 

Doslej smo ljudi rekrutirali na dva načina. Po 
prvem načinu smo jih zbirali z geslom, da morajo 
zaščititi slovenski narod pred komunisti... Drugi 
način je bil ta. da smo m o š k e l o v i l i po 
n j i v a h in h i š a h . Po z a p r I i smo j i h in 
j i h nato r a z p o r e d i l i . . . Največji dotok 
smo imeli v mesecih september in okloher Tn za
radi tega, k e r so nam I t a l i j a n i p o š i 
l j a l i l j u d i ix z a p o r o v . . . 

Moštvo, ki smo ga prostovoljno mobilizirali, 
ima voljo boriti se proti komunistom, a njegova 
borbena vrednost je slaba. Moštvo, ki so nam ga 
nasilno prignali Italijani, pa nima niti volje za 
boj proti partizanom in je v borbi še slabše.«7" 

Vasiljevičevo izjavo je potrdil Franc Pregelj, ki 
je bil takrat v novomeškem vodstvu bele garde: 

»Oborožitev in obleko so odslej dobavljali Ita
lijani. Oddelki MVAC (Milizia volontaria antiro-
munista — Prostovoljna protikomunistična milica 
ali PPKM, kot so od 6. avgusta 11)42 Italijani urad
no imenovali belogardistične in četniške oddelke 
— op. S. F.) so rekrutirali na naslednje načine: 
nekaj jih je mobiliziral Koritnik (Milan Kranjc — 
op. S. F.), nekaj jih je prišlo prostovoljno, n a j 
v e č pa na ta n n Č i n . da so j i h j e m a l i 
Iz z a p o r o v . . . Debeljak jih je skuhal prido
bivati v MVAC.«*0 

Veliko poletno italijansko ofenzivo 1942, leta, 
ki se je v posameznih obdobjih premikala z NV 
tranjske na Dolenjsko, so spremljali večji ali 
manjši izpadi na sosednja področja osvobojenega 
ali polosvnhojenrga partizanskega ozemlja. Te vdo
re so Italijani imenovali »očiščevalne akcije«, ker 
so na njih v množicah lovi l i ljudi in jih gonili f 
zapore, da bi na ta način zlomili odpor sloven
skega naroda in zatrli partizanstvo.*1 Po zaporih 

7 9 Dokumenti I, zapisnik o z a s l i š a n j u aktivnega 
nch. kapetana biv jug vojske D o h r i v o j « V a s i l j p v l č a . 
Na p o l o ž a j u . 2T. novembra 1042. str 6 in 7. 

s r t Sodni spis zoper Preglja, okrož . sod. v Novem 
mestu. Ko 26/46/3. 

* l internacije, Ljubljana 1946, str. 18 do 19. 

pa so italijanski fašisti in belogardistični voditelji 
pod pretnjo izgnanstva v tujino ali celo smrti ljudi 
prisilno mobilizirali v belo gardo, Mnogi so se 
rajši odločili za internacijo ali pogin, šibkejši pa 
so zaradi hudih groženj klonili. Tako so nekateri 
slovenski ljudje kljub svojemu sovraštvu do faši
stičnih okupatorjev sprejeli njihovo orožje, ga 
obračali proti lastnim bratom in umirali za tuje 
7i f i ra lce Slovencev. To ,je bil eden najtežjih zlo
činov helogardističnega vodstva zopjer slovenski 
narod. 

Ta način mobilizacije za osovraženo belo gardo 
so Italijani v Novem mestu prvič uporabili za 
uporniške kmete od Rateža do Kostanjevice. Mo
torizirana italijanska vojaška kolona je 4. avgusta 
v Sentjernejski dolini polovila okrog 2S0 ljudi in 
jih prepeljala v novomeške zapore. Tu so jih dva 
dni mehčali, v četrtek, 6, avgusta pa jih postavili 
pred odločitev. Ta svojevrsten dogodek je Leopold 
Bučar, kmet iz St. Jerneja, ki je bil sam vsemu 
priča, takole opisal: 

»Segnali so nas iz jetniških celic skupaj in pri
kazal se je od nekod Janko Debeljak v družbi 
dveh okupatorjevih častnikov. Na steni je visela 
slika pnheglega kralja Pelra. Debeljak se je po
sta vH pod sliko, njemu na desno in levo pa oba 
Italijana. Nato nam je. stoječ med Italijanoma, za
čel govoriti približno takole: Mi nismo za Itali
jane, ampak za tega (in pokazal je na sliko kralja 
IVira), Tudi vi se boste morali sedaj odločiti za 
pot na desno ali na levo. Sli boste samo v Gor
jance in nikamor drugam, Tam je sedaj šest sto 
partizanov, od teli samo tri sto oboroženih in od 
oboroženih samo sto petdeset izvežbanih za borbo. 
Mi bomo oboroženi z najmodernejšim angleškim 
in ameriškim orožjem. Italijani niso za nič in nji
hovo orožje prav tako. 



12 n A Š I H K J I A J E V 
IZ N O V E G A M E S T A 

Prod kratkim jo stopila v veljavo od
ločba o prepovedi oziroma omejitvi zvone-
nja. Prepoved so zlasti toplo pozdravili bol
niki v obeh oddelkih bolnišnice. Kot neko 
nadomestilo za zvonenje pa imamo sedaj 
toliko več godbe, k i si je* pa nit i malo ne 
želimo. Na Lok i »gostuje« že delj časa vr t i 
ljak. Vsako nedeljo se cel dan in pozno v 
noč razlega hreščeea glasba daleč po oko
l i c i , da gre skozi ušesa. Ta vsekakor najbolj 
»blagodejno« vpl iva na bolnike v obeh od
delkih, saj je vrtiljak kot nalašč med obema 
oddelkoma bolnišnice. 

A l i 6e res ne more vrteti vrt i l jak brez 
cvilečih zvokov vseh mogočih in nemogočih 
svetovnih cirkuških melodij? A l i za tako 
»godbo* ne velja odločba o miru v mestu? 
Da je ropot če večji , ima »podjetje- na Loki 
Se strelišče. Kako dolgo bo to že trajalo? 

Zadnjič smo poročali o iznajdlj ivih kole
sarjih, kako pridno trenirajo na lesenem 
mostu v Ragov log. To se še vedno nada
ljuje, svoje »udejstvovanje* pa so prenesli 
mladi kolesarji tudi na" novo urejeno pot iz 
Pugljeve ulice na Loko. V nedeljo, ko je 
bilo tod polno sprehajalcev, so di rkal i sem 
in tja, da se je kadilo za njimi, sprehajalci 
pa so odskakovali levo in desno. Ustavil 
sem takega mladega kolesarja in ga vpra 
šal, kdo mu je dovolil dirkati med ljudmi, 
pa mi je zabrusil, da nihče, ker takega do
voljenja tudi ne potrebuje. V nadaljnjem 
pogovoru mi je povedal, da je Pavličev iz 
Novega mesta, vozi se pa s kolesom tod pač 
zato, ker ni nobenega napisa, k i bi to pre
povedal. Z vožnjo sem in tja je seveda na
daljeval. A l i res ni nikake možnosti, da bi 
b i l i vsaj na nekaterih stezah in sprehaja
liščih zaščiteni pred kolesarji? 

* 
Po sklepu OLO se je trgovsko omrežje v 

Novem mestu pred kratkim reorganiziralo. 
Zdrava konkurenca med podjetji ter specia
lizacija trgovin bosta prav gotovo prinesla 
potrošnikom več koristi kakor dosedanje 
združevanje trgovskih obratov. 

Tako bo dosedanje okr. trg. podjetje na 
dehelo in drobno Rog še nadalje ostalo 
glavno trgovsko podjetje za trgovino na de
belo, od maloprodajnih trgovin pa bo ob
držalo le trgovino s tekstilnim blagom, eno 
z živili , trgovino s pohištvom in steklenino 
ter trgovino »Sneguljčica*. Sedanje podjetje 
vServis« bo ostalo trgovsko podjetje na de
belo in drobno, dobilo pa bo novo ime. Pe
čalo se bo izključno z železnino, gradbenim 
materialom, usnjem in čevl jarskimi potreb
ščinami. Novo trgovsko podjetje »Izhira« 
ima v svoji upravi papirnico, drogerijo, tek
stilno trgovino, usnjeno galanterijo, čevlje 
in klobuke, trgovino z okrasnimi predmeti, 
s suho robo, e lektr ičnim materialom ter ra
dio aparate. Trgovsko podjetje »Živila* 
upravlja s trgovinami z živili , sadjem, ze
lenjavo, kruhom in trgovino za ožje gospo
dinjske predmete. 

Trgovina zadružnega sklada in okrajne 
zveze kmetijskih zadrug se združi, novo pod
jetje pa bo prevzelo turli mlekarno, ki se 
bo preselila v Pavčičev lokal na Glavnem 
trgu. Podjetje pa ho imelo tudi trgovino z 
zelenjavo in sadjem, mesarijo in trgovino 
suhomesnatih izdelkov. Kmetijska zadruga 
ima v mestu trgovino z železnino, tekstil
nim blagom ter trgovino z živili v Žabji 
vasi. 

Poleg navedenih trgovin pa se snuje v 
Novem mestu še nekako bazensko trgovsko 
podjetje za odkup kmetijskih pridelkov in 
prodajo kmetijskih potrebščin. Obsegalo bo 
področje okrajev Novo mesto, Črnomelj in 
Trebnje — V mestu bosta poleg tega odprti 
dve prodajalni kruha, od teh -ena v Bršlji-
nii . Mestna mesarija bo v bodoče odprta ves 
dan. — Zunanje poslovalnice dosedanjega 
Okrajnega magazina so postale samostojna 
trgovska podjetja pod upravo K L O v Žu
žemberku, Dol. Toplicah, Smarjeti, Mi rn i 
pefi. ftkocjsnu in ftt Jerneju. 

Posebna komisija strokovnjakov pregle
duje vse trgovske lokale in ugotavlja pre 
cejšnje nedoslednosti v kulturni postrežbi. 
Vse to bo treba č imprej odpraviti . 

O P E K A R N A V Z A L O G U P O G O R E L A 

V ponedeljek 14. aprila je proti ve
čeru nenadoma izbruhnil v okrajni 
opekarni v Zalogu pri Novem mestu 
požar, ki se je hitro razširil na vse 
objekte in upepelil obrat. Navzlic po
moči številnih gasilskih čet požara ni 
bilo mogoče omejiti. Preiskava je v 
teku. 

P R E D G R A D O B K O L P I 
Kmalu bo minilo pol leta. odkar je na

pisano zraven ceste v Predgrađu na drogu 
za napeljavo elektrike »Visoka napetost — 
smrtna nevarnost', elektrike pa še vedno od 
nikoder ni. Prosimo, da ne bi pozabili na 
naše potrebe in nam omogočili razsvetljavo. 

* 
Pred dvema tednoma je Kar l ina Vidrež 

iz P redgrađa na poti domov iz Cepljan na 
vsem lepem srečala na stari cesti pri Jelen
skih gredah 8 jelenov, Štirje so imeli lepo 
rogovje, št ir je pa so b i l i še brez niega Ker 
takih ?.ivali še nikoli ni videla, se je ustra
šila in zavpila, nakar so rogljači vrgli ro
gove po hrbtih in s s i lnimi ekoki odjadrali 
proti Grajšici. 

* 
Angela Mihelič si je na poti Iz Starega 

trga v Sudevao pri padcu zlomila nogo v 
členku. 

* 
Predsednik K L O Predgrad je pred dnevi 

pripovedoval, da je dobil I okrajnega ljud
skega odbora naročilo, da se pripravijo v 
Predgrađu prostori za ambulanto. Našel je 

rimeren prostor v Vehrovi hiši, kjer je 
ilo s beljenjem in preurejanjem sob za pri

bližno 5840 din stroškov. Ko pa je Sla tova-
rišica Žagar z vozom v Stari trg po ambu
lanto, je trtani niso pustili odpeljat! Iz 
trga. pač pa so hitro našli nek lokal in na
mestili vffnj nam namenjeno ambulanto. A l i 
je močnejši odlok OLO ali kdo drugi v Sta
rem trgu. k i je preprečil odvoz naše ambu
lante? S. J . 
L E T O Š N J I U S P E H I G O S P O D I N J S K E 

S O L E V ST. J E R N E J U 
Pretekli teden so položila obračun o Stlri-

mesečnem delu tudi dekleta Sentjernejske 
gospodinjske šole. Zskl inčka šole sta se ude
ležila tudi član OLO Slavko More In šolski 
inšpektor Slnvko Ka»telie iz Novega mesta. 
Po otvoritvi je bila deležna posebne pohvale 

OBVESTILO 
Občni zbor mestne organizacije 

Rdečega križa v Novem mestu bo v 
torek 22. aprila ob 20. uri zvečer v 
dvorani Sindikalnega doma. Vabimo vse 
članetvo k polnoštevilni udeležbi I 

Odbor 

h 

tov. Strasnerjeva, ki je vodila kuharski del 
tečaja, pomagala pa j i je tov. Jordanova. 
Poleg kuhe, ročnih del, pranja, pospravlja
nja itd. 60 dekleta dobila precej pouka tudi 
v vzgojeslovju, računs tvu , slovenščini , bio
logi j i , zdravstvu, ž iv inozdravstvu, reji pe
rutnine, mlekarstvu itd. 

Isti večer je bi la odprta tudi razstava 
kuharskih izdelkov in ročnih del. Takoj pr i 
vstopu na razstavni prostor je vzbudil našo 
pozornost kotiček z napisom »Na* dojenček«. 
Prva skrb je posvečena otroku, za katerega 
so tečajnice razstavile mleko, mlečni zdron, 
nastrgan korenček, jabolčni kompot, špinačo 
itd., razna jedila za bolnike in podobno. — 
Predolgo bi bilo naš tevanje vseh dobrot, k i 
smo si j ih na razstavi ogledali. Ze vzorci 
juhinih zakuh so nam vzbudili skomine, na
to pa dolga vrsta raznih omak in mesnih 
jedi (ženevska kokoš, obložena gnjat, oblo
ženi svinjski jezik, kokoš v majonezi, ro-
lada-gnjat, pa pecivo: huzarski krofi , ber
linske in lovske rezine, gnjatni zavi tki , slad
karije vseh vr6t. barv in okusov, skratka — 
skoraj vse, kar premore kuharska umetnost. 

Razstava ročnih del je pokazala lepe 
uspehe. Videl i smo razne predpasnike, bla
zine, rokavice, prte in pr t ičke. Nad 1000 
ljudi, večinoma odraslih, je obiskalo raz
stavo, o kateri so vsi izrazi l i svoje zado
voljstvo. 

Lahko potrdimo, da je letošnja š t i r ime-
sečna gospodinjska šola nudila obiskoval
kam vse to. kar so od nje pr ičakovale . 
Predvsem j ih je seveda zanimalo kuhanje, 
spoznale pa so tudi, da je teorija prav tako 
potrebna. Iz razstavljenih predmetov bi 
ulegnil kdo sklepati, da so dekleta priprav
ljala samo izbrana jedila, fino pecivo, torte 
itd. Vendar ni tako! Glavni namen tečaja je 
bil v tem, da se naučijo iz p/eprostih sred
stev napravljst i okusna jedila. Ce so se ob 
zaključku postavila še z izbranimi stvarmi, 
j im tega ne moremo zameriti (mislim, da 
velja ta ugotovitev za vse števi lne tečaje, 
k i so b i l i letos v novomeškem okraju!). — 
Tečaj je v vseh ozirih uspel. Vodstvu zato 
vse priznanje in zahvala! —6. 

S M I H E L S K I PIONIRJI 
S » P O G U M N I M T O N Č K O M « N A O D R U 

V nedeljo, 6. apri la eo nas naši najmlajš i 
presenetili z dobro naš tud i rano petdejanko 
»Pogumni Tonček*. Začudili smo se izvrstni 
igr i nekaterih mladih igralcev, k i so igra l i 
tako pr isrčno in preprosto, da je bi l pravi 
užitek gledati j ih . Zadovoljni in ponosni na 
naše najmlajše smo zapuščali dvorano. Še 
j ih želimo videti , še si Selimo takih igerl 
Za njihov trud se j im zahvaljujemo, prav 
tako pa tudi režiserki tov. Lavr ičevi . Upa
mo, da bodo svoje zmožnosti pokazali tudi 
drugim krajem. 

Ka j pa naša gledališka družlnica? Molk 
— molk — in pr ičakovanje , ugibanje in ča
kanje. Prosimo za odgovor, pokažite obljube 
z občnega zbora K U D »Janez Trdina«! —c 

T O P L I S K E N O V I C E 
Pretekli teden je priredilo učiteljfttvo 

osnovne šole In nižje gimnazije v Toplicah 
več vaških sestankov staršev v Meniški vasi , 
Podturnu, Dol. Sušicah in Podhosti. Na teh 
sestankih se je učitel jstvo vsestransko po
govorilo 6 s tarši šoloobveznih otrok o raznih 
vzgojnih vprašanj ih , o sodelovanju doma in 
šole, o skrbi za otrokovo zdravje, čistoči te
lesa in obleke, o preoblaganju otrok z do
mačimi deli, odtegovanju od učenja itd. — 
Obisk je bil dober, s tarš i pa zelo zadovoljni. 

* 
Zdravil išče zopet oživlja. Pozimi izvršena 

popravila in modernizacija velike jedilnice 
ugodno učinkuje na obiskovalce in goste, k i 
60 že prišl i na zdravljenje. Tudi v invalid
ski dom je že 2. apri la prišlo prvih 35 in
validov, ki imajo v domu brezplačno oskrbo. 

* 
Na 25. maj, praznik rojstnega dneva mar

šala Ti ta , se pionirj i vseh šol topliškega 
okoliša že zdaj vneto pripravljajo. Skupna 
pionirska proslava bo v Dol. Toplicah kot 
središču okoliša. Za vnemo pionirjev pa ne 
zaostajajo tudi mladinci. 

* 
K L O je 7. apr i la sklical sestanek topli-

ških gospodarjev v zadružnem domu. na 
katerem so se pogovorili o perečih vpra
šanjih obnove in olepšanja našega zdravi
liškega kraja. Vsak hišni posestnik bo oči
sti l in prebelil svojo hišo, skrbel za snago 
okoli hiše. gospodinje pa bodo skrbele za 
lončne cvetice, k i so vsakemu kraju v res
ničen okras. 

* 
Zdravil iški kraj je dobil 10 milijonov di

narjev republ iškega kredita za poglobitev 
in cementiranje Sušice, k i s svojo nesnago 
in stalno nevarnostjo za izbruh kužnih bo
lezni že desetletja ogroža prebivalce Toplie 
in vse zdravi l iške goste. Popravljen in de
loma obnovljen bo tudi vodovod z novim 
zajetjem s tudenčnega izvi rka . Z deli bodo 
takoj pr iče l i ; Izvoljen je že 11-članski od
bor, v katerem bodo vključeni tudi zastop
niki OLO. Želimo, da bl bilo kar največ del 
gotovih že do 22. ju l i ja , ko bo na topliikem 
področju velik partizanski tabor, katerega 
se bo udeležilo na tisoče starih partizanov. 

Nujno potreben pa je obnove tudi sedanji 
zasilni most čez Sušico, k i Se komaj zma
guje velikanski tovorni promet lesa iz ro
ških gozdov. Se vedno pa ostane odprto tudi 
vprašanje tlakovanja ceste skozi trg. Gr . 

V M E T L I K I SO O D P R L I PIONIRSKI 
K O T I Č E K 

Skrb ljudske oblasti In množičnih orga
nizacij za našo mladino se je pokazala v 
Met l ik i tudi v tem. da so pretekli mesec v 
rae6tu odprli pionirski kotiček. Doslej so 
metliški ljudskošolski otroci in gimnazijski 
di jaki le bolj priložnostno gostovali v raz
nih lokalih, zdaj pa so dobili svojo prato 
pionirsko sobo t mizicami, šahovnicami in 
mladinskim časopisjem Zanimanje za razne 
igre, zlasti za šah. je veliko, tako da mo
rajo imeti pionirji odrejene posebne ure, 
drugače bl marsikateri izmed njih presedel 
za šahovskimi figurami po cel popoldan in 
bi pri tem seveda trpelo njegovo učenje. 
Odigral i so že tudi svoj turnir, na katerem 
je zmagal tretješolec Kapušln. 

Vsekakor so tako proste ure pionirjev ko
ristno izrabljene, učiteljici Ranki Ivančevl . 
ki je skrbela za ureditev pionirske sobe, pa 
je nedvomno hvaležna v6a metliSka in oko
liška mladina. 

K O C M A N O V E M A M E NI V E C 
V nedeljo. 6. aprila je bil pogreb znane 

Kočmanove mame z Dolnjih Kamene pr i No
vem mestu. B i l a je zavedna slovenska mati . 
ki so jo okupatorji med narodnoosvobodilno 
borbo preganjali zaradi sodelovanja s parti
zani In zaradi sina, ki se Je boril proti so
vražniku ter tudi junaško padel. 

Množica ljudi se je s težkim srcem po
slovila od nje. Številni venci In poslovilne 
besede ob odprtem grobu eo dokaz in ob
ljuba, da jo bomo ohranili v trajnem spo
minu. Naj j i bo lahka domača zemlja! 

L. E. 

IZ Č R N O M L J A 

OKRAJNA OPEKARNA PREČNA 
NOVO MESTO 

vam nudi 

Po najnižjih dnevnih cenah iz 
zalog v svojih skladiščih. — 
Zahtevajte ponudbe za večje 
količine! Cenjenim strankam 
se priporočamo za n a k u p 

prvovrstnih zidakov 

z i d n o 

Dne 9. apr i la je bila v Met l ik i pred 
Okrajnim sodiščem razprava proti Tahi rovič 
Ahmedu, delavcu iz rudnika Kanižar ica pri 
Črnomlju. Tahi rovič je lani meseca marca 
sklenil zakonsko zvezo z 19-letnim dekletom 
iz Kanižar ice , čeprav je b i l že od 28. janu
arja 1946 poročen v Skokovem pri Cazinu. 
S prvo ženo je imel dva otroka, z drugo pa 
enega, ki je sedaj 6tar 4 mesece. Vse do 
glavne obravnave na sodišču je trdovratno 
zanikal poroko in veljavnost prvega zakona. 
Na dan razprave pa je priznal, da je pred 
svojo drugo ženo spretno skrival evoj prvi 
zakon. S tem je spravil v nesrečo dve dru
žini, nad čemer se zgraža vsa okolica. Ob
sojen je bil na eno leto in pol zapora. 

V prvem tromesečju tega leta je bilo v 
Protltuberkuloznem dispanzerju, kamor pri
haja vsako sredo dr. Sni rejnik, primari j -
ftiziolog iz Novema mesta, in kjer dela me
dicinska sestra Hermina Herakovičeva, 1954 
rentgenskih pregledov in 2BR9 obiskov. — 
Opravljenih je bilo 644 prvih pregledov 
okraja, 342 sedimentacij. 211 pregledov iz
mečkov (od teh 22 pozitivnih). Pod nazor-
stvom je 825 oseb, 74 pa se j i h zdravi s 
pueumotoraksom. Nitropleuralnih posegov je 
bilo opravljenih na 20 osebah, na 5 osebah 
pa 18 ekstrapleuralnih posegov. Na eni osebi 
je bilo opravljenih 8 pneumoperitonoj. Zra
ven tega je bilo 150 iMoro« poizkusov, od 
katerih je bilo 5G pozitivnih in 94 nega
t ivnih. 

Opravljeni so b i l i sistematski pregledi v 

Sospodinjskem tečaju v Starem trgu, p r i 
L A v Črnomlju, v Met l ik i , v Dijaškem do

mu v Črnomlju in na osnovni šoli v Črnom
lju. B i l i sta tudi dye predavanji v Tovarni 
učil in na gospodinjskem tečaju v Črnomlju. 

Pa t ronažna 6 l u ž h a je podeljena terenskim 
medicinskim sestram, to pa zaradi pomanj
kanja prevoznih sredstev in zaradi oddalje
nosti krajev. Tudi osebe, k i imajo opravka 
z živil i , so bile pregledane. 

Iz tega vidimo, kakšno delo je opravi l 
naš dispanzer, za kar gre zahvala dr. Smreč-
niku in sestri Hermini . A . K . 

D O B R N I C 
Pred kratkim je tu umrla v 92. letn sta

rosti najstarejša vaščanka Cecil i ja Koporc. 
Vedno nasmejano in veselo Koporčcvo ma
mo bomo ohranili v trajnem spominu. 

* 
Naša pota izgledajo res obupno ln je že 

skrajni čas, da j ih začno popravljati . Cesta 
in pota so v veliko spotiko tujcem, da o 
domačinih sploh ne govorim, k i so s slabimi 
cestami zelo nezadovoljni. 

* 
Pred kratkim je b i l sestanek kulturno-

umetniškega d ruš tva , na katerem so v glav
nem razpravljali o proslavi 1. maja. Zaradi 
različnih predlogov, k i so v Dobrniču že 
stara navada, ni pr iš lo do nobenih sklepov. 
V bodoče si želimo na takih sestankih več 
treznosti in premiš l jenega razpravljanja. 

* 
Na gričku nad Dobrničem je pokopanih 

precej partizanov. Krajevni odbor Zveze 
norcev že dalj časa ohljublja, da bo na tem 
mestu postavil spomenik, k i bo pozne rodove 
spominjal na zločine okupatorja. Nekaj ča
sa »o govoril i , da bo spomenik stal že 
1. maja. a na žalost ni še nič videti Kje je 
krivda? Upamo, da bo spomenik postavljen 
vsaj do 22. jul i ja — dneva na*e vstaje! 

* 
Dela v vinogradih v Liscu in Rmavrii so 

v glavnem že zakl jučena. Le redko še s l i 
šimo zvečer kopače, k i se veselo vračajo 
domov. Tudi ostala kmečka dela prav lepo 
napredujejo. s . P. 

Dobra dva meseca še — in zaprla 
se bodo vrata naših šol. Nastopil bo 
čas, ko bo treba številnim otrokom 
okrepiti zdravje s počitniškimi kolo
nijami, dnevnimi letovanji, izleti, ta
borjenji in zdravstvenimi kolonijami. 
V zadnjih letih smo si v prirejanju ta
kih počitnic pridobili že precej izku
šenj. Vemo za prostore, kjer so dobri 
pogoji za stalne kolonije. K nam pri
hajajo otroci iz Ljubljane, da se v 2—3 
tednih naužijejo čistega zraka, sonca, 
vode in tečne, dobre hrane. K nam pri
hajajo centralne polonije iz Hrvaške, 
naši otroci odhajajo na zdravljenja k 
morju ali v okrevališča med gorske 
gozdove. V počitniških kolonijah skrbe 
vzgojitelji za zabavo, počitek in krepi
tev naših otrok. Lani smo imeli v No
vem mestu prvikrat tudi dnevna leto
vanja. Reči je treba, da so se obnesla 
nadvse dobro. Matere in otroci; vsi so 
bili zadovoljni z novo obliko počitni
škega dela. Igre, zabava, kratki izleti, 
obiski podjetij itd., pa zdrava, domača 
tečna hrana, kopanje v Krki itd., vse 
to nas naravnost sili, da obnovimo 
dnevna letovanja tudi letos. Potrebna 
bodo v mestu pa v Bršljinu in drugih 

krajih, kjer bodo za to pokazale dovolj 
razumevanja množične organizacije in 
pomagale komisijam za letovanja, ki so 
jih v teh dnevih postavili pri Svetih 
za kulturo in prosveto okrajnih ljud
skih odborov v Črnomlju, Novem me
stu in Trebnjem. 

Boljše kakor lani bo treba letos pri
praviti tudi taborjenja pionirjev in 
mladincev. Od lanskih skromnih po
izkusov je treba preiti k pravim ta
borom. V Novem mestu bo pomagala 
pri organiziranju in vodenju taborov 
že mlada taborniška organizacija, 

Za razliko od prejšnjih let pa bo 
treba letos nekaj več prispevati udele
žencem letovanj in taborjenj samim. 
Prispevki ljudske oblasti, ki je prej v 
celoti krila vse izdatke kolonij in le
tovanj, bodo letos zaradi vsesplošnega 
varčevanja nižji. Okrajne komisije za 
počitniška letovanja se bodo zato obr
nile za prispevke na naše podjetja in 
tovarne, ustanove in organizacije. Na 
nas samih je, kakšne počitnice bomo 
pripravili mladini. Ne odklonimo pod
pore, saj dajemo za našo mladino — 
za našo bodočnost! 

r]ZKULTURA«t5PORTX?AW4 
V S O B O T O SI O G L E J M O T E L O 
V A D N O A K A D E M I J O V N O V E M 

M E S T U 

Da hi seznanili ljudi z načinom svojega 
dela v telovadnici, prirejajo telesnovzgojna 
d r u š t v a vsako pomlad svoje akademije. 
Vsak tak nastop terja od vodnikov in na
stopajočih mnogo truda. 

Tudi telesnovzgojno druš tvo Partizan v 
Novem mestu se pr ipravl ja že precej časa 
za javen nastop. Akademijo boste lahko v i 
deli v soboto, dne 19. t. m. ob 20. ur i v 
D L P . Nastopajoči vam bodo pokazali, da 
ni6o brez uspehov obiskovali telovadnico in 
da so se razvi l i v zdrave ln spretne telo
vadce. 

O C R O S S U 
CrosH je danes zelo priljubljen tek v na

ravi , posebno radi ga tečejo severni narodi, 
k i se lahko ravno v tej vrsti teka zahvalijo 
za odlične rezultate v raznih športnih pa
nogah. 

P r i nas smo pred leti množično prirejal i 
pomladanske in jesenske crosse. Kl jub temu, 
da se je opozarjalo, da morajo hiti vsi tek
movalci za ta tekmovanja pripravljeni , so 
vendar nastopili večkrat popolnoma nepri
pravljeni. Zato so ta tekmovanja več Ško
dovala kakor koristi la. To je tudi vzrok, da 
danes ne prirejamo več tako množičnih 
orossov. 

Na podeželju slišimo večkrat , da nimajo 
prostorov, ni t i ne orodja, da hi goji l i kako 
športno panogo. Za vadbo crossa pa imajo 
povsod dovolj primernih terenov, samo pra
vilno je treha organizirati vadbo in mladina 
ho rada tekla in tekmovala v crossu. 

V Novem mestu bomo imeli v nedeljo, 
20. t. m. ob 11. ur i na Marofu tekmovanje 

Vzorna ekonomija novomeške bolnišnice 
V letu 1951 j e prodajala svoje proizvode veliko ceneje kot prosti trg 

To je ekonomija SploSne bolnišnice v No
vem mestu, k i ima skupno 19.06 ha zemlje, 
t r i konje, močno prašičjerejo, kokošjerejo, 
poljedelstvo in zelenjadarstvo. 

Ekonomija ima svojo zemljo deloma že 
arondirano, dokončno arondacijo pa je mo
rala še odložiti, ker bi si rada postavila 
gospodarska poslopja. Skoraj 90 odstotkov 
zemljišč ima v Kandi j i oh K r k i od železni
škega moetu proti gozdu Portovald. Z ozi-
rom na to lego bi bilo najugodnejše, če bi 
ekonomiji dovolil i postavitev novih gospo
darskih poslopij v skriti dolini za pralnico 
peska, kjer bl si lahko arondirala vso zem
ljo v eno parcelo. 

Največje uspehe ima ekonomija pri 6vi-
njereji, saj redi stalno nad 70 prašičev, od 
katerih je šest plemenskih svinj, za katerih 
zarod se poteguje vsa bližnja okolica malih 
svinjerejcev. V letu 1951 je ekonomija pro
dala bolnišnici za zakol 40 pitancev v teži 
7003 kg. v mesecu januarju, februarju in 
marcu letos pa že 15 prašičev v skupni teži 
2530 kg. Bolnišnica je plačala prašiče po 50 
do 80 din za kg. to je 60% ceneje kot na 
prostem trgu ter je tako pr ihrani la samo 
pri svinjskem mesu In masti 600.000 din. Za 
rejo prašičev Ima ekonomija dva hleva. 
Enega pri k i rurškem, drugega pr i internem 
oddelku. Pogoji za rejo prašičev pri bolniš
nici so zelo ugodni, saj je vedno dovolj po
mij . So pa tudi uslužbenke pri prašičih 
prav marljive. Vodi jib Minka Turkova, ki 
že 22 let krmi ln neguje svoje »rlvce«, kakor 
vedno sama pravi . Nekaj pitancev je v mi
nulem letu doseglo nad 300 kg žive teže. 
Ekonomija ima že načrte in pripravlja ma
terial za nove svinjake v Kand i j i . 

Zelenjadnl vrt ima ekonomija urejen le 
pri internem oddelku, ki pa ga bo sčasoma 
opustila zaradi preureditve v bolniški park. 
Začeli pa so že urejevati nov vrt med sta 
rim gospodarskim poslopjem in železniško 
postajo Kandl ja . Razmišljali so tudi o ure
di tvi vrta pod poslopjem k i ru rškega oddel
ka, kjer je odlična sončna lega ln bi lahko 
namestili črpalko, da bi \z Krke črpali vodo 
za namakanje vrta. Navzlic raznim po
manjkljivostim je zelenjadarstvo precej do
nosno, saj je bilo v letu 1951 nad 4000 kg več 
pridelkov kot je bilo planirano. Tako krije 

zelenjadarstvo skozi vse leto potrebe bol
nišnico po zelenjavi. 

Ekonomija ima tri konje, ki pa ne zado
stujejo vsem potrebam bolnišnice in ekono
mije, zato bodo nabavili Se dva. Bolnišnica 
uživa usluge ekonomije v vožnjah za 100 
odstotkov ceneje kot pri pr ivatnikih ali pre
vozništvu M L O . 

Mula kokošnjereja in govedoreja dajeta 
bolnišnici svoje proizvode za nujno dietično 
hrano, kar je velike vrednosti zlasti v času, 
ko je te proizvode težko dohiti na trgu 

Pri raznih uslugah, vožnjah, vrtninah in 
ostalih proizvodih je ekonomija prihranila 
bolničneinu proračunu nad 400.000 din. torpj 
skupno s prašičjerejo nad 1 milijon dinarjev. 

Dobro gospodarstvo na ekonomiji je raz
vidno tudi iz tega, da je navzlic nižjim 
prodajnim cenam kot so bile na trgu, do
segla 285.000 din čistega dobička, za kar so 
nakupili razne stroje in orodje. 

Kdo je pripomogel k tako velikim uspe
hom na ekonomiji? Požrtvovalni ln delavni 
so b i l i skozi vse leto vsi delavci, saj so ob 
lepem vremenu prostovoljno delali po 3 do 
4 nadure dnevno. Prav tako so j im ob vsa
kem času pomagali tudi uslužbenci bolniš
nice. Ob času košnje smo videli že v zgod
njih jutranjih urah kositi 15 ali pa tudi več 
uslužbencev. Zgodaj zjutrnj so pomagali 
tudi pri žetvi, okopavanju in drugih polj
skih delih, oh 7. uri zjutraj pa so b i l i že 
na svojih službenih mestih v bolnišnici. 

Kako pa je I njihovo strokovno in poli
tično vzgojo? Tudi tu j im bolnlčni sindikat 
veliko pomaga. Delavci z ekonomije priha
jajo redno na sestanke, poslužujejo pa se 
tudi strokovnih knjig in časopisja, zlasti 
»Kmečke žene* in »Kmečkega glasa-. 

Pa še nekaj! Delavci ekonomije hočejo 
imeti red in snago tudi v svojih stanova
njih. Tistega, ki si redno ne postilja po-
slelje, pometa in oh sobotah poriha sobe. ne 
marajo v svoji sredi. Tudi tu mora biti de-
laveo al i uslužbenec bolnične ekonomije 
vzgled vsem ostalim! 

O uspehih, pomanjkljivostih, odnosih in 
boljšem delu se delavci ekonomije pogovore 
na svojih mesečnih sestankih, ki so že mno 
go pripomogli k tako lepemu uspehu eko
nomije. D. M. 

TJIP NOVO mesto: 

V enem letu 43 millionov dinariev pnhranha 
V nedeljo 6. aprila se je sestal na prvo 

zasedanje novoizvoljeni delavski svet Lesno 
Industrijskega podjetja Novo mesto. Za pred
sednika delavskega sveta Je b i l Izvoljen 
enajstkratnl udarnik. Izvršilen petletke In 
odlikovane? i Redom dela Jože Henlgman. 
ki je dobil pri volitvah največ glasov. Za 
predsednika upravnega odbora so Izvolili na
mestnika ljudskega poslanca Ivana Bavdka 

Poldrugoletno gospodarjenje prvega de
lavskega sveta v tem podjetju Je pokazalo 
odlične uspehe pri zniževanju 9troSkov ln 
odkrivanju notranjih rezerv. Dočlm Je zna-
Sal presežek načr tnih stroškov v letu 1949 
še 53 milijonov In v letu 1950 49 milijonov, 
se Je v letu 1951 znižal na 6 milijonov dinar
jev. Se ta presežek gre v glavnem na ra
čun podraži tve krme za režijske konje v 
prvi polovici lanskega leta. Stroški prodaje 
so ae /.ni/M11 ta 18.2%. število neproduktivne 
ga osobja za 86 ljudi ali nekaj nad 50 . 
splošni s t roški proizvodnje pa so se znižali 
za 12%. 

("lani delavskega sveta BO skleni l i , da be
seda »Izguba« nima mesta v njihovem pod
jetju. P r i razpravi o raznih problemih pro
izvodnje se Je videlo, da posamezni članl-
delavel do podrobnosti poznajo višanje aH 
nižanje stroškov za vsak proizvodni potek 

SoseheJ. S Številkami so dokazovali, kje se 
a Se kaj pr lš tedl t l . Predsednik delavskega 

sveta Jože Henlgman, k i se Je zahvalil za 
zaupanje. Je Izjavil, da je prepr ičan , da bo 
s takim delovnim kolektivom mogoče le 
boljše gospodariti 

Med sklepi za bodoče delo so predvsem 
skrb za kval i te tnejšo Izdelavo ln člmholjšo 
Izrabo lesa Varčevanje pri lesu mnra Iti od 
sekire do vagona, tako so poudarili . Odkri

vanje notranjih rezerv, poglabljanje zavesti 
do skupne lastnine In pravočasno odvajanje 
akumulacije so med najvažnejšimi nalogami 
podjetja. Kot prvo najnujnejšo nalugo so 
sprejeli skrh za čimprejšnjo spravilo bukove 
hlodovine. Tu j im zlasti nagajajo pogodbeni 
vozniki Iz (iftbrja, ki ne IzpolnjuJejo svoje 
pogodbe. — Za boljše obvladanje proizvodnje 
je delavski svet Imenoval nekaj komisij stro
kovnjakov. 

K I N O NOVO M E S T O P R E D V A J A : 
Od 18. do 21. apr i la : Naa prvi vohunski 

film »Poslednji dan«. 
Od 22. do 24. apr i la : Italijanski film 

»Sevlljskl brivec«. 
Od 25. do 28. apr i la : Ameriški barvni fi lm 

»Lassle se vrača«. 

OfiiasL 
P R E K L I C 

Prek lii iijem cerkveni krst mojega sina 
J a n e z a , ki je bi l opravljen v Novem 
mestu hrez mojega dovoljenja in brez moje 
vednosti. 

Horvat Ivan, Dol . Toplice 

K U P I M O knjižno omaro s sprednjo stekleno 
steno. — Kupimo stare dolenjske lokalne 
časopise (Dolenjske Novice Itd.) — po
samezne števi lke, vezane in nevezane 
kompletne letnike Ugodna rcna! Ponudbe 
pošljite na Uredništvo Dolenjskega lista. 
Novo mesto, pofttni predal 33. 

v crossu za prvenstvo Slovenije. Tekmova
nje ho zanimivo, ker hodo nastopili naj 
holjši tekmovalci Iz Slovenije. — Mladin
ke bodo tekle 800 m, članice 1200 m. Mladin
ci bodo tekmovali na 1500 m in 2500 m. člani 
pa na 3000 in 7000 m. Proge bodo vodile 
proti Trški gori in pr ičakujemo zanimive 
borbe za prvo mesto. 

L E P Z A K L J U Č E K N A G R A D N E G A 
K E G L J A Š K E G A T E K M O V A N J A 
Kegljaško športno druš tvo »Gorjanci« v 

Novem mestu je priredilo v dneh od 6. do 
13. apr i la nagradno tekmovanje na Bregu. 
Tekmovanje je doseglo svoj smoter, ker so 
se ga množično udeležili moški in ženski 
kegljaškl interesenti, med njimi tudi ne
člani d ruš tva . Prejšnja ozkost in 6ektaštvo 
bivšega načelnika Urha je zaviralo razmah 
kegl jaštva, tokrat pa je tekmovanje poka
zalo naravnost množično zanimanje mešča
nov za ta Sport. Lahko trdimo, da je zani
manje s pravkar zaključenim tekmovanjem 
samo Se naraslo. Poleg devetih krožkov se 
ustanavljajo vedno novi krožki, v katere 
stopajo novi člani d ruš tva . 

Med moškimi kegljači je dosegel prvo 
mesto tov. Jože Mrzlak, član L M i 26 keglji 
v treh lučajih na polno. Drugo nagrado si 
je pribori l član J L A tov. Aco M i l i c s 24 
keglji , ostalih 7 moških nagrad pa so pre
jel i kegljači s po 23 porušenimi keglji v 
treh lučajih. Prvo žensko nagrado je pre
jela tov. Vlasta Lampret z 20 porušenimi 
keglji . 

IS. apri la je bilo tekmovanje zaključeno. 
Zvečer je predsednik d ruš tva tov. Rudi 
Berger opisal pomen in naloge druš tva , na
čelnik tov. Breščak Milan pa je razglasil 
izid tekmovanja, nakar so bile razdeljene 
nagrade. 

Z vel ikim veseljem do kegl jaškega športa 
in pripravljenostjo č lans tva , ki je na ne
davnem izrednem občnem zboru razrešilo 
bivšega načelnika vsega dela v d ruš tvu , 
pripravlja druš tvo medkrožkovno tekmova
nje, v najbližji bodočnosti pa hodo člani 
»Gorjancev« pomerili svoje sposobnosti s 
kegljaškimi druš tv i Ljubljane. Celja Irr 
Kranja. —č 

Od ok 
Mestni ljudski odbor Črnomelj Je 

sprejel na svojem plenarnem zaseda
nju dne 14. marca 1952 na osnovi 58. 
člena 2. točke in 31. člena III odsta
vek Splošnega zakona o ljudskih od
borih (Ur Ust I I C.I štev 49 410 49) z 
uporabo t člena Temeljnega zakona o 
prekršk ih (Ur list F L R J St. 46/428-51) 
naslednji 

O D L O K 
o vzdrževanju reda. snage ln kultur

nega Izgleda v mestu. 
1. člen 

Da se doseže red, snaga In potreb
na higiena mesta Črnomlja, prepre
čijo razne kožne bolezni ln da me/stu 
kulturnejsl izgled, je dolžnost prebi
valstva Črnomlja, vzdrževati notra 
njost ln zunanjost stanovanjskih ln 
poslovnih stavb ter Javnih lokalov, 
cest, parkov In drugih Javnosti pr i
stopnih prostorov v takem redu kot 
to zahtevajo predpisi higiene In kul
turnega Izgleda. 

2. člen 
Po 8-lb členu Temeljnega zakona 

o prekrških (Uradni Ust F L R J Stev. 
46-428 51) se kazneju z denarno kas
ni jo do 2000 din: 

a l kdor od m. i u je kakršnekol i od
padke na cestišča In drugih javnosti 
pristopnih prostorih ter na krajih, 
kjer hI tako odmetavanje odpadkov 
kvari lo Izgled mesta: 

h) kdor hodi po gredah, tepta travo 
al i kakorkoli poškoduje javne nasade; 

c) kdor ustavlja In krnil živino na 
cesti laven določenih neatj 

č) kdor lepi lepake ln plfie aH 
rlSe parole no zidovih ali drugih ob
jektih, ki niso za to določeni: 

d) kdor Izoheša perilo po oknih, 
k i M I obrnjena na ujlco; 

e) kdor Iztepa preproge, posteljnino 
ali slično na ullro; 

l) lastnik hiše. hišni upravitelj ali 
poslovodja lokala, k i ne poskrbi za 
redno Čiščenje pločnika pred hišo aH 
lokalom: 

g) lastnik hiše ali hišni upravitelj , 
k i ne vzdržuje v redu vrtnih gredic, 
ki leze ob ulici In ne popravlja ter 
ne urejuje ograje oh u l i c i ; 

h) lastnik aH hišni upravitelj, k i 
ne preboli In ne vzdržuje hišne fa
sade v primernem stanju; 

I) poslovodja trgovskega aH po 
dohnega lokala, opremljenega z Iz-
ložhaml. a k o dopusti, da so Izložbe 
prazne In nemarno urejene; 

J) lastnik hiše a l i hišni upravitelj , 
k i ne uredi in ne popravi s t rešnega 
žlebov la In dopusti, da se voda steka 
na ulico; 

k) lastnik hiše ali hišni upravitelj , 
k i odmetnje na vodnem mestu aH 
cestišču smeti, odpadke aH druge 
predmete, k i kvar i lo Izgled mesta: 

1) lastnik, k i ne popravi ali od
strani poslopje, k i Je v razpadajočem 
stanju. 

S. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 8 dni po 

razglasitvi na krajevno običajen na
čin In v Dolenjskem listu, 

fttev. 157/1-52 
Črnomelj , dne 9. apr i la 1952. 

Smrt fašizmu — avohodo narodu! 
Predsednik M L O : 

ftlmenr MIlan 1. r. 
Predsednik zasedanja: 

Sta rt ha Lojze 1. r. 



M e t l i š k i a r h e o l o š k i h r a m bo odprt 1 .ma/a 
Kjer se na koncu Metlike loči nova cesta 

od stare in se v Širokem loku izogne str
min i , stoji cerkvica sv. Mar t ina in poleg 
nje starinsko znamenje. B i lo je pr iča mno
gim rodovom, k i so spenjali svoj korak po 
strmini tam mimo; in kakor so se menjali 
časi, tako je tudi znamenje dobivalo vedno 
drugačno podobo. Iz ponosnega kažipota je 
zob časa izkl juval vso nadutost, da danes 
ves nadložen varuje v sebi samo še podobo 
dveh vojakov iz časov, ko so francoski žol-
nir j i preplavi l i Evropo in so za njimi pod
ložnim ljudstvom del i l i kr ivico in pravico 
francoski mai r i (župani) . Se starejša pr iča 
metl iške preteklosti pa je cerkvica sv. Mar
tina. S l ikar Božidar Jakac je podobo zna
menja in cerkvice ujel v čudovito intimen 
pastel, iz katerega kar diha opojni nadih 
starodavnosti. Dolga vrsta let je prešla , 
kar so se tej cerkvici zaprla vrata za bogo-
služne namene. Letos, 1. maja, na praznik 
dela, pa se bodo dveri spet široko odprle, 
tokrat v arheološki hram Belokranjskega 
muzeja v Met l ik i . Zato bo kar prav, da 
malce pobrskamo po njeni zgodovini in si 
osvetlimo njeno preteklost. 

Arh ivsk ih zapisov o tej cerkvici n i najti. 
Morda j ih je kdaj zapisala roka katerega 
izmed Motličanov, k i že leta in leta poči
vajo p r i sv. Roku; zidovje pa bi nam, če 
bi govorilo, pripovedovalo dolgo povest o 
veselih in žalostnih zgodbah, k i so se do
vrši le tam doli na cesti. Ozrimo se v čase 
nenehnil turških napadov na sicer močno 
cesarsko postojanko, k i pa je kljub temu 
tolikokrat klonila pred ognjem, a vendar 
vselej spet vstala k novemu živl jenju! Sto
letja za tem je prihrumel nad metl iške z i 
dove spet nasilnik, ki je pognal rdečega pe
telina na nešteto metliških domov. Prav pod 
sv. Martinom sta v tem času izgubila živ
ljenje dva partizana. Vendar ta hram ni 
bil priča le žalostnim dogodkom. Pr is luško
val je pesmim, ki so se razlegale tam čez 
od Pungerta. kjer so plesali »Most« in Me
tliško kolo, vriskom z veselice in popevkam, 
k i so j ih navdihnile Brčiće. 

K o se je v sklopu nekdanjega Tujsko-
prometnega d ruš tva v Met l ik i osnoval 21. de
cembra 1033 muzejski odsek, si je takoj za
dal nalogo, da si pridobi cerkvico sv. Mar
tina za muzej. V svojem prizadevanju n i 
naletel na gluha ušesa. V ta namen si jo je 
ogledal tedanji banovinski spomeniški kon-
servator, akademik dr. France Štele in je 
zapisal o njej naslednje: »Cerkvica, k i je v 
gradbeno zolo zanemarjenem stanju, je za 
ta namen (muzejski) primerna. Njeni no

tranji prostori 60 arhitektonsko sicer skrom
ni , pa vseeno prav prijetni i n bi se lokalni 
muzej zelo ugodno mogel razmestiti. Sten
ske slike v kapelici s kupolo naj se ohra
nijo, sicer naj se stene enostavno tonirajo. 
Izmed oprave je vreden, da se ohrani oltar 
v kapelici , vanj naj se prenese iz velikega 
oltarja sl ika sv. Mar t ina , k i je bržkone 
Potočnikovo delo in še dosti dobro ohra
njena. Kapelico bi sploh lahko rezervirali 
za cerkvene spomenike. Povečevanja oken 
ne pr iporočam, ker so sedanja okna zelo 
primerna in svetlobe zadosti. Lopa pred cer
kvijo je sl ikovita in bi svetoval, da jo za
enkrat pustite odprto, če bi bilo pozneje 
potrebno za muzej več prostora, se lahko 
zapre.« 

Muzejski odsek Bi ob tem uspehu ni sa
mo zadovoljno pomel rok, marveč se je te
meljito loti l dela. Potrkal je na veliko vrat 
za podpore, kajt i nedonosna Bela kraj ina 
ni zmogla pr ipravi t i novih muzejskih pro
storov z lastnimi močmi. Dobri nasveti so 
se kopičili , denar pa je le počasi dotekal. 
K l jub temu je muzejski odsek stopil takoj 
v stik z gradbeniki in arhitekti. V resno 
skrb so j im bile razpoke, k i so kazale na 
drsnost zemljišča in ogrožale ravnovesje po
slopja. A čeprav so se tu in tam javljale 
zapreke, k i so pretile uniči t i vse dotedanje 
delo, člani muzejskega odseka niso odnehali. 
Svojo delavnost so razvijal i bolj in bolj in 
so po zgledu Skofjeločanov ustanovili Mu
zejsko društvo, da bi še bolj u t rd i l i zamisel 
domačega muzeja. V zvezi s tem je treba 
omeniti vnete muzejske delavce, šolska nad
zornika Konrada Barleta in Engelberta 
Gangla, šolskega upravitelja Jožeta Zalarja 
ter župana Ivana Malešiča. Vs i t i so že po
kojni , njihovo delo pa plenja šele danes. 

Po dolgem moledovanju j im je le uspelo 
dobiti potrebne kredite, tedaj pa je izbruh
ni la vojna. Spet je delo zastalo skoro za 
dve leti . Poleti leta 1943 pa so po zamisli 
ing. arh. Janka Omahna le začeli s teme
ljito restavracijo čast i t l j ive cerkvice sv. 
Martina. Zaradi težkih prometnih zvez ni 
mogel dela voditi projektant sam. Tehnično 
vodstvo je prevzel pokojni tehnik Mi lan 
Košnik. K o so po nač r tu počisti l i omet z 
zidov, so o preteklosti te stavbe spregovorili 
kamni. 

Marsikdo bi mi s l i l , da zgubi čast i t l j iva 
podoba, če j i snamemo čast i t l j ivo naličje, 
k i so jo z njim okrasila stoletja, vso pr i 
kupnost v svoji goloti. Toda ne! Ko je cer
kvica razkr i la svoja kamenita rebra, je šele 
prav zaživela njena gradbena preteklost. Na 

V D f l i Krajini te gostovalo Komorno gledališče 
V soboto, 29. marca in v nedeljo, 30. mar

ca t. 1. je v Beli kraj ini gostovalo Komorno 
gledališče iz Ljubljane. V režiji E m i l a Fre-
liha. so gostje iz Ljubljane uprizori l i Bene-
det-tijevo komedijo v treh dejanjih »Dva 
ducata rdečih vrtnic«. Predstave so bile v 
soboto zvečer v Semiču, v nedeljo popoldne 
v Gradacu, v nedeljo zvečer pa v Me t l i k i . 
Igralci Komornega gledališča so b i l i povsod 
prav pr isrčno sprejeti od domačih kulturno-
limctniških druš tev , nahito polne dvorane v 
Semiču, d rndam in Met l ik i pa so bile naj
zgovornejši dokaz, kako si Belokranjci žele 
umetniško prikazanih odrskih stvaritev. 

Komedija »Dva ducata rdečih vrtnic* je 
delo italijanskega pisatelja A l d a Benedetti-
ja, kr na duhovit način obravnava enega 
najvažnejših in težko rešl j ivih problemov 
zakonskega živl jenja: sožitje med možem in 
ženo. Čeprav sloni delo pretežno na situa-
ci jski komiki in obravnava motiv z vedrim 
humorjem in naravno prisrčnost jo , prodira 
avtor z bistrim pogledom v psihologijo za
kona in osvetljuje odnose zakoncev z ne
kakšno lahkotno drznostjo na precej origi
nalen nač in ; komedijo nevsiljivo pribl iža 
gledalcu, k i jo mora zaradi izvirne ljub
kosti in duhovite domiselnosti resnično 
vzl jubit i . Ta salonska komedija, k i si je po 

Roksi v kočevskem gledališču 
Nedavno je bi la v kočevskem Sindikal

nem gledališču premiera veseloigre v treh 
dejanjih »Roksi Harr ingtonova«. Delo je re
ži ra la prof. S t rn iševa zelo posrečeno In jI je 
uspelo prikazati skoraj docela homogeno 
igralsko skupino, ne da bi b i l i opazni pre
ve l ik i odstopi posameznikov. Glavno pa je. 
da je znala igralce spraviti do doživete igre, 
kar je uspeh dela Se povečalo. Skladno z 
režijo jo bila dobra tudi scena prof. Suštar-
jeve, k i je spravila okolje v odgovarjajoči 
okvi r dejanja in časa dogajanja. Na sploš
no je bi la ta premiera ena najuspelejših v 
zadnjem času. Če analiziramo igro posamez
nikov, moramo vsekakor prisoditi prvenstvo 
paru Roksi — Tonny Andersen (prof. Str
niševa in Zupan), k i eta vlogi interpreti
rala s skoraj popolno prepr ičevalnost jo , kar 
velja še»bolj za Roksi, k i se je zaradi svoje 
naravne naivnosti in dobrosrčnosti ter Iz
redno dobre igre zelo pr ikupi la gledalcem. 
Dobra je bi la tudi gospa Harrington (Žoi-
darš ičeva) , le da je za spoznanje preveč 
pretiravala svojo nadrejenost nad soprogom 
(Kalanom), k i je b i l naraven in prepr ič l j iv . 
Če bi gospa Harringtonova nekoliko omejila 
odbijajočo r i tmično gestikuliranje in pazila 
na hojo, k i naj ne bo plešoča, bi celotnemu 
uspehu še mnogo doprinesla. Ostali igralci 
eo se več a l i manj skušali pri lagoditi ce
loti , kar j im je v glavnem tudi uspelo. — 
Grajati je le prebivalstvo, k i tako omalo
važuje kulturne prireditve, saj je bi la dvo
rana precej prazna. —ig 

REŠITEV KRIŽANKE 
»MEDVEDEK« 

V o d o r a v n o : 2. Med, 5. dva, 7. Hrvat , 
8. enak, 10. da. 12. jok, 14. tristo. 15. obut, 
lfi. to, 17. in , 20. čakam, 22. premeten, 25. t i , 
26. kos. 

N a v p i č n o : 1. Medved, 3. dvanajst, 
4. I IH, 6. ata, 9. kako, 11. pr t iček. 13. oto-
čan, 14. tu, 18. nato, 19. up, 21. kes, 23. rt, 
M . KI . 

vsem svetu utr la pot na velike odre in 
osvojila publiko, je doživela velik uspeh 
tudi na filmskem platnu. P r i s rčna kome
dija je bi la zaradi vseh naš te t ih odlik tudi 
v Bel i k ra j in i deležna prav tol ikšnega pr i 
znanja, uprizoritev mladega ansambla K o 
mornega gledališča pa je v vseh navedenih 
kraj ih osvojila srca gledalcev, saj j i m je 
nudila dve ur i prijetnega razvedrila. 

Komorno gledališče je obiskalo Belo kra
jino na pobudo belokranjskega knj iževnika 
Lojzeta Zupanea, za dostojen sprejem umet
nikov pa so se toplo zavzeli ravnatelj nižje 
gimnazije v Semiču tov. Rajko Kunaver, 
tov. Pavl in ič Franci , Hočevar J u l i j . R im 
Rudi in članice A F z v Gradacu ter tov. 
prof. Jože Dular , Si lva . Dular i n učitelj ica 
Ju l i j a Rajmcr v Me t l i k i . 

p rv i pogled smo lahko ugotovili , v kakšnih 
gradbenih razdobjih je rastla in se razvi
jala, da jo celo umetnostni zgodovinar prof. 
Štele imenuje »prikupna«, čeprav jo je po 
vsej verjetnosti postavil navaden kmečki 
stavbenik. 

Najs tarejš i del cerkvice je ladja. Apsida 
na vzhodni strani je bila nekoč za polovico 
pli tvejša, kjer je še zdaj v temelju zadnji 
zid, k i teče od enega do drugega okna v 
apsidi. Tudi slavolok v notranjšč ini je b i l 
kasneje prizidan i n tudi Stirioglata okna so 
iz poznejšega časa. Svetlobo so prvotni stav
bi dajala t r i gotsko usločena okna, k i so 
bi la izpolnjena s kamenitim krogovičjem. 
Najbolj proti vzhodu pomaknjeno gotsko 
okno je na polovico zakri l pr izidani slavo
lok, drugi dve okni pa sta še ostali deloma 
v steni, čeprav so ju pr i prebijanju novih 
nekoliko poškodovali . Res je, da to niso 
kake posebne umetnine, zdi se mi pa, da bi 
j ih bilo vendarle vredno odkri t i . Stroški bi 
ne b i l i preveliki , notranjšč ina pa bi vse
kakor mogočno obogatela. Na starost stavbe 
kaže tudi debela plast beležev, saj BO j ih 
zidarji naštel i preko deset. Na eni izmed 
plasti so našl i več koncentr ičnih krogov s 
križem v sredini, kar dokazuje, da je bila 
cerkvica posvečena in da je b i la morda 
kdaj celo več kot navadna podružnica . 

Severna stran, tam kjer stoji zdaj kape
lica s stolpom, je bi la nekdaj sklenjena. Na 
to kaže gradbeno gradivo ladje v primer
jav i 6 kapelico in apsido. Medtem ko je 
ladja zidana iz grobega, po večini neobde
lanega kamna, k i ga je vezala samo apnena 
malta, je gradivo kapelice in apside bolj 
izbrano; zidake je nadomestil kamen v 
manjših in bolj obdelanih kosib. Zlasti pr i 
haja ta značilnost do izraza p r i obeh obokih. 

Obok glavne ladje, k i je danes banjast, 
je iz novejšega časa. V gradivu oboka so 
namešani med klesanim kamenjem že kosi 
opeke. Na zgornjem robu vzdolžnega sten : 

skega ladjinega zidu so b i l i dobro v id l j iv i 
useki, v katerih so nekoč ležali nosilni tra-
mi nekdanjega stropa, k i je bi l skoro go
tovo lesen. A l i je b i l poslikan, kot so stropi 
po nekaterih gorenjskih cerkvah, a l i ne, bo 
ostalo najbrž za vedno zavito v temo. 

Kdaj je bila zgrajena ladja i n kdaj 
stranska kapelica ter apsida je zelo težko 
časovno določiti. Arhi tekturni elementi ka
žejo sicer na barok, k i pa tudi n i tako po
dan, da bi ga bilo mogoče točno datirati . 
Zato nam preostane toamo določitev grad
benega zaporedja. Najprej je b i la sezidana 
ladja s skrajSano apsido, pozneje pa stran; 
ska kapelica skupaj s podal jšano apsido, k i 
skr iva t*od ometom zazidano gotsko usločeno 
okno. v eni poznejših dob je b i la postavlje
na lopa pred cerkvijo, nazadnje pa banjasti 
svod ladje, k i je zamenjal nekdanji leseni 
strop. Brez skrbi moremo datirati prvo za
misel stavbe tja v 16. stoletje, če ne še bolj 
zgodaj. Vse druge gradbene dobe so pa sle
dile tej postopoma. 

V prv i zamisli Belokranjskega muzeja so 
ustanovitelji menil i razstaviti vse gradivo 
samo v tej prenovljeni cerkvici . Sedaj pa je 
gradiva že toliko, da bo gradivo iz narodno
osvobodilne vojne . in narodnopisno ter k u L 
turno-zgodovinsko gradivo moralo dobiti 
prostore v gradu, cerkvica sv. Mar t ina pa 
bo izključno arheološki hram in lepidarij-

Prav je, da bodo belokranjske starine 
imele svoj dom v 6tavbi, k i s svojo staro-
davnostjo že ustvarja posebno his tor ično 
ozračje, v katerem bo tudi obiskovalec mno
go bolje dojemal pomembnost razstavljenih 
predmetov. Modest Golia 

Razširimo 
Dolenjski Ust po Beli krajini 

Na zadnjem občnem zboru OF v ki zna za list vzbuditi zanimanje pri 
Metliki je bilo med drugim sklenjeno, najširših m.nožicah. 
da se čim bolj razširi krog naročnikov Le za malo izvodov nad Gradacom 
našega časopisja, zlasti Dolenjskega li- je Metlika, kar je za mesto samo in 
sta, ki postaja od tedna do tedna ver- njegov dokaj široki poštni okoliš le 
nejše in zanimivejše glasilo Bele kra- premalo. Zato bo treba čimprej preiti 
jine. Pozornost, ki jo posveča uredni- od sklepa odbora OF tudi k dejstvu: 
štvo tej deželi, pa marsikje res ne od- treba bo poiskati ljudi, ki bodo list z 
govarja številu naročnikov. Tako je ob uspehom razširili med ljudstvom. Po-
petkih, ko prihaja Dolenjski list v Belo trebno bo misliti tudi na kolportažo, ki 
krajino, ta tednik skoraj prava redkost jo že poznajo v Črnomlju in nekaterih 
na nekaterih poštah, saj ga posamezne drugih belokranjskih krajih, n. pr. v Se-
ne premorejo niti deset izvodov, da miču, AdleŠiču, Starem vrhu ob Kolpi, 
omenimo samo Dragatuš in Rožni dol. kjer kmetijske zadruge v nadrobni pro-
Razveseljivo pa se je Dolenjski list raz- daji razpečajo lepo število izvodov Do-
maknil v Gradacu in njegovi okolici, lenjskega lista. 
kamor prihaja zadnji čas v 112 izvo- Tu pač v polni meri velja stara res-
dih, kar je predvsem zasluga ravnatelja niča: zvestoba za zvestobo! Čim več bo 
nižje gimnazije v Podzemlju tov. Loj- naročnikov, čim več bo dopisov, tem-
zeta Zupanea, ki ga je sam ali z dijaki bolj bo Dolenjski list pester, tembolj 
razširil po okolici. Tu je viden dokaz, bo naš! 
koliko lahko naredi dober organizator, —r 

S L O V E N S K I M L A D I N I ! 
Mladina pred letošnjimi delovnimi akcijami 
Vsa leta socialistične izgradnje naše 

domovine so polna delovne požrtvoval
nosti naših delovnih ljudi in mladega 
rodu še posebej. Za stoterimi mladin
skimi brigadami so ostali trajni spo
meniki naše rastoče gospodarske moči, 
neodvisnosti in enotnosti. 

Tudi letos smo poklicani v vrvež 
bitke, ki jo vojuje celotna naša skup
nost za odločilne zmage pri dograditvi 
številnih ključnih objektov v zadnjem 
letu prvega petletnega plana. Zato bo 
4000 slovenske mladine pomagalo na 
več gradbiščih. Mladinske brigade bodo 
pomagale pri gradnji ceste pri hidro
centrali Vuzenica, ceste Vrhnika—Lo
gatec, pri obnovi na Tolminskem, pri 
gradnji nove kemične tovarne »Belin-
ka« in gradnji tovarne gradbenih pol
izdelkov v Ljubljani in pri urejanju 
ter obnavljanju naših gozdov, ki jih je 
sneg prizadel. V rednih delovnih bri
gadah bo delalo 3000 mladine po 1—2 
meseca, 1000 mladine pa bo sodelovalo 
v raznih manjših enodnevnih in podob
nih akcijah v gozdovih. Poleg tega bo 
še večje število študentov sodelovalo 
pri gradnjah izven Slovenije. 

robtine iz dolenjske popotne malhe \ 
»Pozdrafljen is srca!« me je oni dan veselo 

ogovoril vrh Gorjancev Mike iz Belokrajine. 
Izmenjala sva papirje, pogodbo takorekoč , s 
katero 66 je Mike zavezal, da prevzame po
družnico moje malhe, malhice popotne, v be
lem Črnomlju. K a r bo odslej narobe v de
želici ob K o l p i in onstran Gorjancev, bo 
belim rojakom pripovedoval nać dragi Mike. 

Jaz pa sem jo na vrat na nos ubral v 
T R E B N J E . Nekaj tednov me že n i bilo tam, 
pa je vse narobe. Še t is t i , k i je v menzi za
stonj jedel, se je jezil čemu zapuščam stare 
znance in kraje. Potolažil sem ga. naj se 
nikar ne žalosti , saj-ga imam Se vedno na 
dnu malhe: žemlje njegovega obrata imajo 
svetovni rekord. Samo skozi vrata pod isto 
streho poskočijo, pa so takoj vredne 6 di-
narčkov namesto 4, kol ikor b i smele stati . 

N a cesti sem se spoprijel z mesarjem Na
četom. To je skrben zašči tnik živine. 100 kg 
govedine seka t r i dni, da pa se nekaterim 
ni treba trudit i dopoldne v mesnico, j im po
streže tudi ob devetih zvečer. Ženske v Treb
njem so mi povedale, kako ga naj laže do
bijo: najprej poiščejo mla j šega vajenca, k i 
gre po vasi iskat drugega, po rangu menda 
malo viš jega vajenca, ta drugi pa potem 
poišče mojstra v kakšnem vinskem bra-
mičku. In če nato sam stopiš do mojstra ter 
plačah za dva deci a l i pa raje kaj več, t i 
bo šel prav gotovo odsekati lep ko« meea. 
K e r tega p rv ič nisem vedel, sem se za meso 
obrisal pod nosom. Dobi l sem sicer kasneje 
pri ekonomu gostilne dve k l i c i govedine, k i 
pa ima mesarsko podružnico samo za boljše 
znance. Take so mesarske zadeve Trebanjcev, 
k i so menda, vsaj tako kaže, kar zadovoljni 
s takim redom. Za spomin sem j im fotografi-
f i ra l potoček gnojnice, ki teče iz neke eko
nomije čez glavno cesto sredi Trebnjega, 
medtem pa mi je neko otroče predrlo kolo. 
Kračo sem vlekel v mehanično delavnico, 
kjer pa ni bilo kl jub lepi napisni tabl i n i č : 
samo pajki in podgane se grejo mehanikar-
je. V okrajnem magazinu so mi na račun 
pr i t i sn i l i pečat »Veletrgovina Trebnje«, kjer 
sem povpraša l za vato za podlogo. »O, prav 
vse imamo pr i nas!« so mi rekl i in skočili 
v krajevno obrtno podjetje, samo da sem b i l 
postrežem 

Se to sem si zapisal, da je nekdo v Treh-
čkrrv, pa mu še niso dal i povohati r iče ta , 

njem oskubil kmetijsko zadrugo za 587 jur-
nato pa sem žal moral 6pet na pot. 

V S O T E S K I , kjer si dopisujejo vzgojitelji 
kar z l i s t k i , da »iparajo« jezike, sem Se jaz 
napisal droban listič in ga poalal Topliča-
nom, naj se ne kregajo med sebojl Ce K L O 
skl iče sejo, naj le pridejo možje odborniki 
skupaj, saj bo treba letos Se marsikaj obno
v i t i v Toplicah in se pr ipravi t i na razne 
praznike. Na D V O R U so me čakal i , če sem 
j im že vendarle prinesel obljubljene novice 
izpred sodišča, pa sem dejal, da njihova 
klojevska š to r ja že vedno n i dozorela, da pa 
bo prav gotovo! 

Večerilo se je že, ko sem se mimo URŠ-
N I H S E L vrača l proti mestu. 

»Je pa n i — je pa ni« je gode! na cesti 
možakar , da sem razjahal koleselj ter po
baral, kaj vendar počne-

»Ja, poglej, Janez« — mi je prijazno od
govori l stric, »zadeva je čudna: Janez Kon-
ček je in n i podporni član zadružniš tva na 
Lazah Na lastno pobudo je zadružnikom na 
Lazah dbrezal, nakoli l ln skopal del vino
grada tako lepo, da ga sami ne bi mogli 
bolje uredit i . Zahvale P* noče nobene! Le 
Dolenjski list kaže okol i in pravi , da ste 
enkrat pozimi pieall, da agrarni vinogradi 
propadajo. Zdaj pa t rdi , da je vaš članek 
več vreden in veljaven od odločbe okrajnega 
odbora, s katero je b i l vinograd izročen 
zadružnemu skladu.« 

Čudna reč , tale Končkova ljubezen do 
vinograda, sem si dejal in se spomnil mi
mogrede na čevl jarsko mesarijo, k i BO jo 
do nedavnega imeli Se v ST. P E T R U . Dobi
ček mesarije je šel za obratna sredstva pr i 
vatnega podplatarja; tako so se izognil i pla
čilu prometnega davka. K e r pa papir ne 
laže in je bilo črno na belem zapisano, da 
ima mesarija 60 t isočakov dobička, je ta 
končno le »požrla« pr ivatni šivalni stroj. 

»nagrajuje« za kaljenje nočnega poči tka me
ščanom. Ree so »nagrade« zelo nizke in se 
je Sele Janez Kozak postavil s prvo večjo 
»nagradico« za potoček, k i »lavi že več let 
lepo Gerdešičevo ulico. 

V tekstilno tovarno sem skočil pogledat, 
kdo že leto dni sedi na pokalu, k i si ga je 
pr ibor i la skupina odbojka^ev sindikata na 
okrajnem ljudskem odboru. Pa me vrataj 
ni pustil v tovarno. Več sreče sem imel v 
Narodni banki, kjer so me agi lni špor tn ik i 
pusti l i k namiznpmu tenisu. Lepo nam je 
svetila močna žarnica v ve l ik i srednji sobi, 
žogica pa je veselo poskakovala po deski. 
To je b i l hec! 

Se na občni zbor neke organizacije sem 
skočil v mestu, kjer sem si obogatil besedni 
zaklad. Takele je kvasil govornik: 

» . . . treba se je ozirati na izvenčlanski 
narod, zato apeliram na diskusijo, kaj t i naee 
delo lahko delimo na takoimenovanj mrtvi 
čas in takorekoč na življenjsko dobo. Vsak 
izostanek te koči, da si lahko izključen, kajti 
jaz ugotavljam, da je bilo diskusije pre
malo. Po času samega razdobja se v id i , da 
vrš i jo vsi svoje funkcije. Vs i smo ae imeli 
p r i l iko seznaniti z našo ustavo, ko je ta 
pred sprejetjem plavala med nami- Pozdrav
l jam zdravilne predloge . . .« 

Vpraša l sem soseda na levi in desni, če 
je mož na odru bolan. Pa sta rekla, da ne, 
da je le vinsko izobražen. 

80 odstotkov ga ima danes v sebi, zato je 
tak!« je menil desni. 

»Nak, komaj 50 odstotkov ga Imal« je 
pr ibi ja l levi . 

Sporazumeli smo se, da je imel govor
nik v sebi pribl ižno 66 odstotkov alkoholij 
ln da izvirajo števi lne tujke in stavkovne 
pogruntacije prav iz teh 66 odstotkov. 

Trda noč je bila, tema pa kot v rogut 
Na križišču v Kandi j i sem z vso silo tre
ščil v nekega kolesarja. K o sva *e kregala, 

Zdrava konkurenca kaj? Kakor tista v ST. I kdo je k r iv neljubega objemanja, sva oba 
J E R N E J U , kjer mis l i pekarija iz Vrhpolj 
s prestami pohrustati zadružno pekarno tr-
ianov. 

Nekaj podobnega maii.ika N O V E M U M E 
S T U , kjer so me zadnje tedne zasovražil i 
pre tepači in nočni pevci. Pravijo, da njiho
vo s lavčje zavijanje raznasam po Dolenjski 
in 8e to pripovedujem okol i , da j ih M L O 

dolžila temo. Kadar" sveti luna al i sonce, 
svetijo tudi cestne luči v K a n d i j i . Kadar 
pa naravne luči n i . imajo dopust tudi 
cestne svetilke. 

Dovolj za dane«, kl ičejo me v Kočevje! 
Pozdravljenil 

Janez Popotni 

Obračamo se na slovensko mladino, 
da se prav tako kot v prejšnjih letih 
odzove na delo v brigadah in izven 
njih. Posebej še pozivamo kmečko mlsu-
dino, da poleg dela v domači vasi da 
svoj prispevek pri novih gradnjah, in 
srednješolsko ter študentsko mladino, 
da žrtvuje del svojih počitnic za delo 
v brigadah. Pozivamo vse stare briga
dirje, da dajo vzgled ostali mladini s 
tem, da bodo med prijavljenimi nji
hova imena prva. 

Delovne akcije so bile vselej preiz
kusni kamen za moralno-politično trd
nost naše organizacije in patriotično 
zavest naše mladine. Tako naj bo tudi 
letos, ko že vidimo mnoge rezultate 
dosedanjih naporov, delo v brigadah 
čast "in ponos naše mladine, ki ji je 
zaupano, da pomaga pri pomembnih 
delih graditve socializma. Zato pridite, 
mladi tovariši in tovarišice, na gradbi
šča, v brigade, da izpolnimo tudi to na
logo, ki jo pred nas postavlja naša 
Partija. Caka nas delo, tovariško tek
movanje, mladostna radost. 

Centralni komite LMS 

Lepo priznanje 
metliškim filatelistom 

V novembru 1949 je bila kot 24. po
družnica Filatelistične zveze Slovenije 
ustanovljena tudi podružnica v Metli
ki. Od dolenjskih krajev jo je do tedaj 
imelo Novo mesto, kasneje pa so se na 
Dolenjskem slične podružnice osnovale 
še v Črnomlju, Brežicah, Ribnici, K r 
škem in Kočevju. 

Metliška podružnica, ki jo vodi mr. 
Gojko Jug, se je prav po njegovi z a 
slugi lepo razvila. V svoje vrste je 
vključila precejšnje število starih in 
mladih zbiralcev. Pogosti so članski 
menjalni sestanki, vsak mesec pa je 
tudi filatelistično predavanje, namenje
no predvsem mladincem. 

Svoj prvi viden uspeh je podruž
nica dosegla lani, ko je za 10. obletnico 
OF priredila prvo filatelistično razsta
vo v Beli krajini. Ta mesec pa je na 
občnem zboru Filatelistične zveze Slo
venije v Ljubljani med 43 slovenskimi 
filatelističnimi podružnicami v tekmo
vanju zasedla peto mesto in je v pri
znanje dobila doplomo in mali album 
s serijami znamk. 

Delavnemu predsedniku in vsem 
članom želimo še mnogo sličnih in še 
lepših uspehov! —r 

OBVESTILO 

Prihodnja številka Dolenjskega 
lista bo izšla v petek 25. aprila 
na 12 straneh. Vse kolporterje pro
simo, da nam takoj sporočijo, ko
liko izvodov te številke naj jim 
pošljemo več kakor običajno. 

Bralce opozarjamo na zanimivo 
vsebino številke, ki bo posvečena 
prazniku OF. Udeležite se žreba
nja velike nagradne križanke! 

0 nervoznih otrocih in postopanju z njimi 
(Nadaljevanje in konec) 

Prav tako seveda slabo vpliva na 
otrokovo živčevje nedoslednost pri 
vzgajanju: zdaj otroku vse dovolimo, 
drugič spet nič; včasih je oče tega 
mnenja, mati drugačnega. Na tak način 
otrok ne ve, kako bi napravil, da bi 
bilo prav. Vse to spet terja napetosti 
živčevja. 

Zdaj pa je še važno vprašanje, ali 
so nervozni otroci v duševnem pogledu 
manj vredni, so manj sposobni, nadar
jeni, talentirani za duševno delo. Ob 
manjši nervozi — kot pravijo pedagogi 
in zdravniki — ne. Nervozen otrok je 
torej lahko jako nadarjen, pa kljub 
temu ne doseže mogoče tistega uspeha 
kot manj nadarjen, zdrav otrok. To je 
čisto razumljivo: nervozen otrok se 
prej duševno utrdi, ker ne more tako 
osredotočiti pažnje, nima tako močne 
volje. Iz tega pa sledi, da je za delo 
manj zmožen. Ce pa računamo še s 
tem, da je za sožitje v družbi težji, ker 
nima morda odličnih lastnosti značaja, 
tedaj je jasno, da nervoza ni tako ne
dolžna zadeva, če jo gledamo z vidika 
družbenega življenja. 

III. 

Do-lej smo navajali tipične značil
nosti nervoze, zdaj pa poglejmo, Če ve

ljajo ti znaki za otroke razne starosti. 
Otrok se duševno in telesno razvija in 
ima vsaka doba svoje značilnosti v te
lesnem in duševnemu pogledu. Ni treba 
posebne izurjenosti, da ugotovimo raz
liko med triletnim in petletnim otro
kom. Samo poglejte obraz prvega in 
drugega, razmerje med glavo in tele
som, pa boste brž opazili precejšno 
razliko! Seve je razlika tudi med no
tranjimi telesnimi organi in poslova
njem teh (želodec, srce, pljuča, možga
ni). Tudi v duševnem pogledu se otroci 
različne starosti med seboj jako ločijo. 
Starejši otrok je že vajen, da ne po
kaže veselja, jeze, žalosti pred čisto 
tujim človekom, se zna že pod vplivom 
vzgoje in zgledov odraslih premagati, 
pokoriti. Cim mlajši pa je otrok, tem 
manj zna skriti svoja doživljanja; zato 
pa je tem laže opaziti pri takem otroku 
znake nervoznosti. Ker je pri starej
šem otroku teže spoznati znake ner
voze, ga je treba pogosteje in točneje 
opazovati. V šolski dobi so nervozni 
otroci zdaj silno razpoloženi, kaj kma
lu pa jako potrti in otožni. Taka nagla 
čustvena menjava je vedno znak večje 
ali manjše nervoze. Pogosto nervozni 
otroci v šoli nagibajo k prepirljivosti, 
so občutljivi in hitro kaj zamerijo; so 

zadirčni ln preko mere uporni, ne
ubogljivi. Seveda je precejšna razlika 
med učenci tudi glede na temperament, 
kar je treba upoštevati, da otroka pre
hitro ne obsodimo zaradi nervoznosti. 
Posebno je težko ugotoviti nervozo pri 
otrocih, ki so v tako imenovani pre
hodni dobi iz otroštva v mladeništvo 
(13. do 16. leto.). V tem času nastajajo 
namreč v otrokovem telesu važne spre
membe, ki že same po sebi vzbujajo 
nervozo; res pa je seveda to, da je 
nervoznost bolj očita pri takih otrocih, 
ki so tej slabosti podvrženi. Nervozen 
otrok v tej starosti se ne bo valjal po 
tleh kakor štiri leta star, ampak bo 
pretirano občutljiv, vase zaprt, nemi
ren, prepirljiv, mu večkrat pade kaj 
z rok, je zadirčen, surov itd. 

Na vse to je bilo treba posebej opo
zoriti, da ne bi merili vse otroke po 
istem kopitu. Prav je, če večkrat pri
merjamo med seboj vedenje zdravih 
otrok in takih, ki veljajo za nervozne, 
pa laže spoznavamo posebnosti ner
voznih. 

IV. 
Po vsem tem je treba spregovoriti ' 

še nekaj o postopanju z nervoznimi 
otroki. 

Kot vemo, se nagnjenje k nervoz
nosti deduje po starših z živčnim siste
mom. V tem pogledu se ne da ničesar 
napraviti; dobro pa je, če to mladi 
ljudje vedo. Marsikaj pa je mogoče iz- I 
boljšati ali vsaj omiliti s pravilnim ' 

(higienskim) življenjem in vzzgojo. 
Kdaj pa otrok živi higiensko? Tedaj, 

kadar se dovolj giblje na svežem zraku, 
ima urejeno prehrano, zadosti spanca, 
zdravo, sončno, svetlo stanovanje, ni 
preobremenjen ne s telesnim ne z du
ševnim delom, živi v mirni okolici, goji 
primeren šport in pod. 

Pri vzgajanju pa je treba posebno 
paziti na to, da ne ustvarjamo bolnega 
razpoloženja, mu ne damo slutiti, da 
je bolan. Nervoznega otroka je treba 
zaposliti, da ne samotari in se ne 
vglablja vase. 

Do vsakega otroka mora biti človek 
pravičen, še prav posebno pa do ner
voznega. Otrok je sebičen, samoljuben 
in rad čuti vzgojitelj evo priznanje, mo
goče tudi tedaj, kadar ga ne zasluži. 
To pač ni čudno, saj ne zna tako pre
soditi kot odrasli, kaj je prav in kaj 
ne. Nervozen otrok pa je še prav po
sebno občutljiv za krivice doma in v 
šoli oziroma v družbi sploh. Seveda s 
tem nočemo reči, da otroke ne bi na
vajali na stvarno ocenjevanje lastnih 
dejanj in nehanj. Nervoznemu otroku 
res ne kaže kaj preveč očitati, da je tak 
in tak in mu moliti pod nos zdrave 
otroke. 

Nikakor pa ne smemo nervoznemu 
otroku preveč popuščati, kadar hoče 
uveljaviti neumestne želje. Treba mu 
je na obziren način povedati, da tega 
ali onega ne sme, to mora storiti in biti 
pri tem dosleden. 

Zelo slabo je, če se giblje nervozen 
otrok v družbi nervoznih otrok. Res ni 
nihče posebno navdušen, če se zdrav 
otrok druži z nervoznim, ker ga začne 
posnemati; zato pa je najbolje, da damo 
nervoznega otroka v družbo, ki šteje 
več zdravih otrok, da tako pospešimo 
vpliv zdravih in zmanjšamo vpliv ner
voznega otroka na zdrave. 

Posebno važno pa je, da se zna 
vzgojitelj pred nervoznim otrokom ob
vladati. Nervozen otrok ne sme posne
mati vedenja nervoznih staršev, ker s 
tem nervozo le pospešujemo. 

Pedagog in zdravnik Arkin navaja 
tale primer: V ordinacijo je prišla ma
ti z dve leti in pol starim otrokom. 
Tožila je, da je bil zdrav, zdaj pa vsta
ja ponoči s posteljice, bulji predse, jo 
prosi, naj prižge luč in krčevito joka. 
Sele ko ga mati prime za roko, se umi
ri in zaspi. Preiskal sem otroka, ugo
tovil, da nima glist, ni v rodu nervoze, 
dognal pa sem to, da se starši pogosto
krat med sabo prepirajo. Ob takih pri
likah mati vpije na moža, da ga bo 
pustila, mu pustila otroka in odšla, da 
je ne bosta več našla. Otrok je to po
gosto slišal in se je bal. Zato pa se mu 
je to vtisnilo v zavest. Ker se je bal, 
da bi mu mati ne ušla, se je zbujal in 
v strahu vstajal s posteljice ter krče
vito jokal. 

Primer je dovolj zgovoren za vzrok 
nervoze. 

Prof. Ivan Andoljšek 


