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Od tedna do tedna 
Priprave na doslej največje vojaške 

manevre sovjetskih čet in oboroženih 
sil informbirojskih držav v neposredni 
bližini jugoslovanske meje so po svetu 
zbudile veliko pozornost, saj gre pač 
za novo demonstracijo proti naši 
državi. 

V tej zvezi je vredno opozoriti tudi 
na nedavni dogodek, ki osvetljuje raz
mere v informbirojskih satelitskih 
državah. Štirje najvišji funkcionarji 
romunske partije — L u k a , čUin C K , 
finančni minister in podpredsednik 
vlade; Georgescu, član sekreta
riata CK, minister za notranje zadeve 
in podpredsednik vlade; Ana P a u -
k e r , član politbiroja in zunanji m i n i 
ster; in Radac eanu , tudi član po
litbiroja in minister za delo — so padli 
v nemilost. Ne gre toliko za te štiri 
osebe, ki so se kot funkcionarji par
tije in najvišji državni voditelji vedno 
z največjo vnemo in klečeplaznoštjo 
zavzemali za izvrševanje ukazov iz 
Moskve (Paukerjeva in Georgescu sta 
tudi med podpisniki protijugoslovanske 
informbirojske resolucije!), pač pa v 
glavnem za razmere v današnji Romu
niji. Romunsko delovno ljudstvo izže-
majo Rusi do skrajnosti: nafta odteka 
po naftovodu v Odeso in prekop Do
nava—Crno morje gradijo pod sovjet
skim vodstvom in za sovjetske gospo
darsko-strateške interese. Denarna re
forma, ki jo je — seveda po navodilih 
iz Kremlja — izvedel Luka , mnoŠiČne 
deportacije, tudi po navodilih iz Mo
skve, ki jih je z vso ostrino izvajal 
šef tajne policije Georgescu, prisilni 
ukrepi za »večjo disciplino« v tovar
nah, ki jih je uvedel Radaceanu, in 
polit ika, k i jo je vodila Paukerjeva, 
so naravno rodile odpor in negodova
nje pri vsem romunskem ljudstvu. Vse 
kaže, da je to negodovanje doseglo 
točko, ko bi lahko prekipelo. Zato so 
tudi po stari navadi (sovjetski!) brž 
poiskali »krivce«, na katere so zval i l i 
vso krivdo »za škodo, ki jo je utrpela 
država, in za težkoče pri preskrbovanju 
delavstva«. Ta igra ni nova, kajti po
znamo jo iz neštetih drugih primerov, 
ko »modro vodstvo« na lahek način 
žrtvuje svoje najzvestejše opričnike in 
izvrševalce ukazov, samo da bi ostalo 
še naprej »modro« in »nezmotljivo«. 
Vendar pa potrjujejo razmere v Ro
muniji, ki niso drugega kot izraz sploš
nega položaja v vseh informbirojskih 
državah, še enkrat pravilnost poti, po 
kateri je krenila naša država takoj, ko 
se je pojavil prvi pritisk proti Jugo
slaviji. 

Nemško vprašanje je slej ko prej 
Se vedno najaktualnejše. Napetost se 
veča, kajti zapora meje med Vzhodno 
in Zahodno Nemčijo, k i so jo izvedle 
sovjetske čete, je rodila represalije s 
strani zahodnih okupacijskih čet v za 
hodnem delu Berlina, ki so blokirale 
vzhodnonemško radijsko postajo, leže
čo na njihovem sektorju. Seveda se je 
ta napetost odrazila tudi v drugih delih 
Evrope; tako je n. pr. Švedska obja 
vila celo delno mobilizacijo svojih obo 
roženih sil. Vendar poznavalci razmer 
sodijo, da gre v Nemčiji v glavnem 
za taktične poteze sovjetske politike, 
katerih posledica pa bo v glavnem le 
zaostritev »hladne vojne«. 

Posebno britanski tisk posveča obi 
lo prostora razmeram v Južnoafriški 
uniji, kjer se reakcionarna bursko 
nacionalistična skupina predsednika 
vlade dr. Malana pripravlja, da odcepi 
— če mu bo tako kazalo — Južno 
afriško unijo iz Britanske skupnosti 
narodov. Čeprav bi na prvi pogled iz 
gledalo, da gre za nekaj politično po
zitivnega, je vendar treba opozoriti, da 
vodi Mal lan izrazito nacistično, rasi
stično, protisemitsko in protičrnsko po 
litiko, ki jo podkrepljuje s svetopi 
semskimi citati o »izvoljenemu ljud 
stvu«. Mallanov režim v Južni Afriki 
spada gotovo med najbolj nedemokra 
Učne oblasti na svetu. 

Evharistični kongres v Barceloni 
sicer nima posebnega »svetovnega« po
litičnega pomena, je pa vendar izraz 
teženj, ki jih zastopa Vatikan. Ze samo 
dejstvo, da je bil za pokrovitelja tega 
kongresa izbran krvnik španskega ljud 
stva — general Franco in da s,odeluje 
pri vsej organizaciji ameriški kardinal 
Spellman, govori o tem, kakšno »po
vezavo« ima Vatikan v sedanji med
narodni situaciji za najbolj »koristno* 

Združene države Am.erike preživ
ljajo resno krizo. Tudi Vrhovno sodi-
šče je namreč izjavilo, da je Truma-
nov odlok o prevzemu jeklarske indu
strije pod državno nadzorstvo — proti
ustaven in nezakonit ter da mora ame
riška vlada vrniti tovarne kapitali
stom. Toda ta sklep Vrhovnega sodišča 
je sprožil novo stavko v vsej jeklarski 
industriji . Delavci so takoj zapustili 
tovarne, pred katere so postavili svoje 
straže. Vsa ameriška proizvodnja jekla 
je s tem ustavljena. Malo je izgledov, 
da bi lastniki tovarn privolili v zahte
ve delavstva, da morajo podjetniki po
večati mezde delavstvu. Pač pa se sli
šijo glasovi, da bo Truman proti stav
kajočim delavcem uporabil protidelav-
ski Taft-Hartleyev zakon, ki prepove
duje stavkanje. Na vsak način pa zna 
sedanji položaj v Ameriki pripeljati do 
še resnejše krize in to ne samo v pro
izvodnji, pač pa tudi v odnosih med 
delavstvom in kapitalisti, kar pa se
veda ne bo ostalo brez vpl iva na osta
lo američko notranje življenje, 

Proračun novomeškega ohraia za leto 1952 )e sprejel 
V sredo 28. maja je bila v dvorani 

Doma ljudske prosvete v Novem mestu 
druga redna seja O L O , na kateri je b i l 
predložen osnutek p ro računa za 1. 1952, 
k i ga je izdelal okrajni Gospodarski 
svet. Izredno zanimanje, k i je vladalo 
za to sejo, se je pokazalo tudi na zunaj 
v dobri udeležbi odbornikov (7 j ih je 
manjkalo opravičeno, 26 pa neopravi
čeno) in njihovem sodelovanju v raz
pravljanju. Poleg odbornikov so b i l i na 
seji tov. dr. Franc Hočevar, predsednik 
Vrhovnega sodišča Slovenije, tov. M a r 
t in 2ugelj, sekretar O K K P S Novo me
sto, tov. Hubert Repovž, predsednik 
Okrožnega sodišča, tov. M i l a n Regvat, 
predsednik Okrajnega sodišča, številni 
predsedniki in tajniki občinskih l jud
skih odborov ter zastopniki nekaterih 
organizacij. 

Osnutek p r o r a č u n a je predložil po 
uvodnih formalnostih predsednik G o 
spodarskega sveta O L O tov. Lovro 
Grden, k i je pred utemeljitvijo pouda
r i l pomen sprejemanja samostojnega 
okrajnega proračuna . Vse doslej je b i l 
okrajni p ro račun vezan na republ iški 
p roračun ; številni gospodarski in po-
l i t ično-upravni ukrepi zadnjega časa pa 
omogočajo podrobnejšo delitev d r u ž b e 
nih skladov iz skupnega družbenega 
plana tudi okrajem in občinam. R a 
zumljiva je sicer želja občin in njihovih 
prebivalcev, da bi se že letos vložilo 
v nujno potrebna investicijska dela kar 
največ sredstev. 

226 M I L I J O N O V 632.000 D I N A R J E V 
D O H O D K O V I N I Z D A T K O V 

Letos zajema okrajni p roračun sto
odstotne dohodke iz kmetijstva, zadrug, 
obr tn iških gospodarstev, dohodnino 
ostalih poklicev ter vse takse, k i bodo 
na področju okraja pobrane. Od 806 
milijonov dinarjev, k i j ih bodo delavci 
novomeškega okraja letos prispevali v 

din, občina Gotna vas 1,777.231 din, ob
čina Rakovnik 1,171.896 din itd. M e d 
tem pa ima n. pr. občina Dobrnič navz
lic visokemu predpisu zaostanka samo 
še nekaj več kot pol mili jona dinarjev. 

Slabo plačujejo davke obrtniki v 
novomeškem okraju. Zal o tem vpra
šanju danes ne p išemo prvič . Za lani 
dolgujejo obrtniki še 2,238.283 din, za 
letos pa 2,764.321 din. To kaže na malo
marnost s strani obrtnikov in na po
pustljivost finančnih organov pr i O L O . 
Brez dohodkov bo okrajni p ro račun 
samo kos papirja — in nič več! K e r 
se je gospodarska moč okraja v letih 
po osvoboditvi znatho dvignila, je od 
zavesti davkoplačevalcev odvisen na
daljnji gospodarski i n kul turni razvoj 
okraja! 

PRORAČUN N A Z O R N O P R I K A Z U J E 
V L O G O P R O L E T A R I A T A V B O R B I 

Z A BOLJŠE ŽIVLJENJE 
Omenil i smo že, da bodo delavci 

novomeškega okraja letos prispevali v 
družbeni plan d ržave 806,613.000 din. 
Povprečno bo s tem prispeval vsak de
lavec v okraju 141.000 din. Okrajno 
povprečje kmetov, to je povprečna viš i 
na kmečke dohodnine ne glede na ve
likost posestva, pa znaša letos 11.363 
dinarjev. Seveda bodo posamezni večji 
kmetje plačevali veliko več, manjš i pa 
veliko manj itd., toda okrajno povpreč 
je govori samo na sebi dovolj razločno 
o tem, da je kmetijstvo na Dolenjskem 
še vedno nerazvito, razdrobljeno na 
tisoče in tisoče parcel in parcelic; go
vori nam o tem, da živi naš kmet pre
prosto, gospodarsko nedonosno živl je
nje. Nujno bo treba zato izboljšati 
način proizvodnje, upeljevati mehani
zacijo v kmečko delo ter si z raznimi 
odseki splošnih kmetijskih zadrug po
magati do blaginje. Davki niso pre-

Gorjanci od Trdinovega vrha *o Opatove gore (pogled od šentjernejske strani) 

družbeni plan, odpade na okrajne do
hodke 7 95?. P r v i i n drugi dohodki pred
stavljajo glavni v i r p ro računske osno
ve, nekaj pa bodo dali tudi davki na 
dediščine in darila, dohodki uradov ter 
ustanov. Republiška vlada bo prispe
vala za pokritje primanjkljaja na do
hodkih letos 5 milijonov 800.000 din. 
Od skupne vsote 226,632.000 din odpade 
na okrajni p roračun 118,265.000 din, od 
katerih bo porabljenih za osnovne i n 
vesticije v gospodarstvu 13,76 %, za 
kulturno in prosveto 28,20 %, za social
no skrbstvo 7,42 95?, za ljudsko zdrav
stvo 26,05 za državno upravo 22,02 
odstotkov in za p roračunsko rezervo 
2,55 % od skupne vsote proračuna . 

Glavne okrajne investicije so letos 
namenjene nekaterim najbolj pereč im 
komunalnim vprašan jem i n šolstvu v 
okraju. Tako bo dobila šola v Stopičah 
2,500.000 din, šola v Ratju 500.000 din, 
šola v Škocjanu 500.000 din in šola v 
Šmarjeških toplicah 100.000 din. Za 
modernizacijo ceste v Novem mestu je 
predvidenih 9,400.000 din, za nač r t e 
500.000, za vodovod in njegovo opremo 
v mestu 7,000.000 din, za vodovod v 
Dolenjskih Toplicah 6 milijonov din, za 
kanalizacijo in ureditev parkov v To
plicah 4,500.000 din itd. 

23 občin bo razpolagalo s p ro raču 
nom v višini 38 milijonov in 367 tisoč 
dinarjev. Za številne komunalne i n 
ostale lokalne potrebe pa si bodo mno
ge občine morale pomagati s krajevni
mi davščinami in samoprispevki. 

Predvidene postavke p ro računa bo
do izvedljive seveda le takrat, če bomo 
ustvarili potrebne dohodke. Čeprav se 
je lani n- pr. narodni dohodek kmetov 
zaradi prehoda na proste cene precej 
dvignil in je tudi plačevanje davkov 
boljše kot v prejšnj ih letih, slednje 
vendarle Še ni zadovoljivo. Za 1. 1951 
so kmetje plačali vse predpisane davke. 
Od letošnjih dveh akontacij, k i znaša ta 
skupno nekaj nad 60 milijonov dinar
jev, pa je bilo vplačanih šele 31 m i l i 
jonov dinarjev, tako da dolgujejo kmet
je na dohodnini skoraj 29 milijonov 
dinarjev. Občina Šent jerne j je dolžna 
2,881.815 din, občina Trebnje 2,095.000 

visoki — čeprav to marsikak kmet rad 
poudarja — treba pa je zvišati narodni 
dohodek v poljedelstvu, živinoreji in 
pod., da bo dosegel tako stopnjo, kakor 
jo ima in daje naša industrija. 

P r i gornji primerjavi pa moramo 
upoštevat i tudi dejstvo, da je indu
strija na Dolenjskem še vedno v po
vojih in da imamo le nekaj večjih pod
jetij, vsa ostala pa lahko štejemo med 
večja obr tn iška podjetja oz. delavnice. 
Čeprav maloštevi lna v obratih, pa bo 
dolenjska industrija letos prispevala 
pomemben delež k naš im skupnim 
državnim dohodkom. Okrajno povpreč
je prispevka zasebnega obrtnika v drž. 
akumulacija znaša letos 10.400 din na 

posameznega delavca v zasebni obrti pa 
odpade 7900 din. Na delavca, zaposle
nega na d r žavnem posestvu, pride letno 
povprečje 48.100 din. Števi lke same na
zorno prikazujejo udeležbo in prispe
vek posameznih slojev prebivalstva v 
družbenem planu. 

Po predloženem osnutku je pred
sednik O L O tov. Vik tor Zupančič začel 
razpravljanje o p ro računu . Številni od
borniki so se oglašali z vprašanj i , p ro š 
njami, predlogi in utemeljitvami, na
šteli pa so tudi precej krajevnih po
treb. Odborniki so se zanimali za ude
ležbo občin na dohodkih, govorili so 
o zdravstvu, šolskih vprašanj ih , o vlogi 
delavskega razreda v socialistični d r u ž 
bi , pomenu lokalnih podjetij, o vpra
šanjih kmetijstva, o odsekih splošnih 
kmetijskih zadrug itd. Na vsestransko 
utemeljen predlog ravnatelja Dolenj
skega muzeja tov. prof. Janka Jarca, 
k i je govoril k kulturnih nalogah in 
materialni vrednosti Studijske knj iž 
nice, muzeja, Okr. arhiva in o stanju 
spomeniškega varstva na Dolenjskem 
so odborniki O L O na predlog predsed
nika zvišali p ro r ačun kulturnih ustanov 
za 400.000 din iz p roračunske rezerve. 

N a popoldanskem nadaljevanju je 
b i l po obsežnem razpravljanju prora
čun z dopolnitvami sprejet, prav tako 
pa so odborniki potrdili zaključni račun 
za leto 1950. Sledilo je poročilo o primo
predaji poslov bivšega O L O Trebnje, 
nakar so b i l i vsklajeni odloki O L O 
Trebnje in O L O Novo mesto. Po raz
reši tvah in izvolitvah okrožnih ter 
okrajnih sodnikov in sodnikov porotni
kov je bi la celodnevna seja O L O za
ključena. 

Seja Okrajnega izvršnega 
odbora 0F Novo mesto 

V petek 30. maja Je bila v Novem mestu 
seja Okrajnega lzTrtiilnega odbora Osvo
bodilne fronte, katere se Je poletr Planov 
udeležilo tudi vee predsednikov ln sekretar
jev občinskih odborov. Na dnevnem rodu 
so bila. ponoMla članov o delu občinskih 
In vaških odborov OF, tekoee politične na 
loge Fronte ln vprašanje zadružništva. Po 
živahni razpravi je predsednik tovariš Mar
tin Zugelj nakazal nekaj najnujnejših na
log Fronte, ki so navzoči člani z odobrava
njem sprejeli: sprejete smernice jim hodh» 
koristno služIle pri nadaljnem dolu. Sklepi 
zadnje seje so bili v glavnem Izpolnjeni. 
Dosedai je najboljše zastavil delo občinski 
odbor OF v Trebnjem-

Resnica o požarih na Brezovi rebri 
Pred nekaj tedni je b i la vsa Bela 

krajina pod vtisom požarov, k i so se 
drug za drugim vsak večer vrs t i l i v 
vasi Brezova reber. T i dogodki so upra
vičeno razburjali prebivalstvo Bele 
krajine, k i je živelo v strahu, da j im 
zločinska roka lahko v trenutku uniči 
premoženje . Zato so ljudje s strahom 
pričakoval i vsakega prihodnjega večera . 

Zločinske požige pa so hitro izrabi l i 
ostanki reakcije in povezovali tajin-
stveno nastajajoče požare z gonjo proti 
naši državi po oživljajočih povampirje-
nih fašistih v Trstu in Italiji . Napove
dovali so, da so požari znak za splošno 
borbo, k i naj spremeni pr i nas obsto
ječe stanje in vrne reakcionarjem n j i 
hovo za vedno izgubljeno oblast in p r i 
vilegije, k i so j ih imeli v stari Jugo
slavij i . 

Kakor vselej so tudi to pot reakcio
nari i napovedovali dneve in ure začet
ka vojne, govorili so o neki tuji (baje 
anglo-ameriški in italijanski vojski), k i 
se nahaja na Gorjancih in čaka na za
četek vojne. Izmišljali so si grozilna 
pisma, k i naj b i j i h prejemali dobri 
aktivisti OF . Govor i l i so, da so videl i 
na Krasincu večje število tujih oboro
ženih vojakov, v vsakem človeku, k i je 
prišel v vas ali šel po cesti, so videl i 
tajinstvenega človeka, k i pripada poži-
galski skupini. Nek i kmet je baje celo 
videl moškega, k i je b i l preoblečen v 
žensko in nosil p r i sebi celo košaro 
bomb, ostalega orožja itd. Tovar išu J u 
l i ju Š tampohar ju , borcu iz leta 1941, 
pa so, izrabljajoč to situacijo, tercialke 
iz okolice posredovale vest, da se »ne bo 
več dolgo šopiril v Gradacu« . i . 

P r i vsem tem ni nič čudnega, da so 
take grožnje letele samo na borce in 
aktiviste iz N O B , s čemer je dovolj 
zgovorno pojasnjeno, kdo si izmišlja te 
govorice in kakšen namen hoče s tem 
doseči. Reakcija je hotela požige na
prti t i Državnemu zavarovalnemu zavo
du in s tem oblatiti ugled zavoda v 
očeh Belokranjcev. 

Vs i pametni, pošteno in trezno m i 
sleči ljudje Bele krajine so se smejali 
vsem, k i so nasedli tej sovražni pro
pagandi. Zaupali so v ljudsko oblast in 
njenim organom, da bodo kakor vselej 
tudi v tem primeru prej a l i slej ugoto
v i l i vzroketajinstvenih požarov na Bre 
zovi rebri. 

Kakor vselej je tudi sedaj praksa 
dokazala, da je podla propaganda 
ostankov reakcije le manever za zastra
ševanje naših poštenih l judi , da ima 

NOVA GRUPA ROJAKOV IZ AMERIKE 
V soboto 24. maja je prispela v J u 

goslavijo že tretja skupina amer išk ih 
Slovencev. Tudi obisk te skupine, 24 
ljudi, so organizirale Progresivne Slo
venke iz Z D A . Največ j ih je prišlo iz 
Clevelanda in L a Salle. 

N a naši meji v Sežani so b i l i rojaki 
pr is rčno sprejeti. Na peronu j ih je p r i 
čakal tov. Etbin Kris tan z ženo, člani 
Izvršnega odbora OF, članice organiza
cije A F Z in Ljudskega odbora Sežana 
ter predstavniki Slovenske izseljenske 
matice. Topel pozdrav pionirskega pev
skega zbora iz Tomaja in mladinskega 
pevskega zbora iz Sežane, k i sta zapela 
nekaj slovenskih narodnih in partizan
skih pesmi, je naše rojake radostno 
presenetil; ko so j ih malčki iz Sloven
skega Primorja obs i l i s šopki cvetlic, 
so se vsem v ginjenosti orosile oči. 

Prvo dobrodošlico j im je izrekel tov. 
Etbin Kris tan. Po pr i s rčnem pozdravu 
in željah, da bi j im bilo bivanje v n j i 
hovem rojstnem kraju čim pri jetnejše, 
je v njihovem imenu v zk l i k n i l : »Tudi 
mi, ameriški Slovenci, k i smo prišl i v 
Slovenijo, se pr idružujemo srčnim Če
stitkam jugoslovanskih narodov za 
60-letnico marša lu Titu!« Zahvalo pev
skim zborom pa je končal z besedami: 
»Najlepši pozdrav, k i ga more človek 

dočakati ob povratku v ljubo rodno 
zemljo, je slovenska pesem — naj lepša 
pesem na svetu.« 

Rojaki , k i so doslej prišl i iz Z D A , 
so iz raznih krajev Slovenije. Nekaj j ih 
je iz Slovenskega Primorja, nekaj iz 
Krškega, največ pa iz Dolenjske. 2e 
na poti od Sežane do Ljubljane so se 
vsi zanimali za skupne izlete, k i j i h 
bosta priredila »Putnik« in »Slovenska 
izseljenska matica«. P r v i tak izlet bo 
v sredini junija. Rojakom so b i l i raz
deljeni programi za štiri različne strani 
izletov. P r i izbir i izletov bodo prven
stveno upoštevali želje samih rojakov. 
V kolikor imajo izseljenci-obiskovalci 
kakšne posebne želje za razne infor
macije in nasvete, sta j im na razpolago 
Slovenska izseljenska matica, Ljubl ja
na, Dapčevičev trg 2, telefon 26-57 in 
poslovalnica »Putnika«, oddelek za ino-
zemce, Ljubljana, Tyrševa cesta, telefon 
št. 52-77. 

V začetku junija prispeta Še dve 
skupini, 17. al i 18. junija pa poslednja 
skupina, k i je v sklopu organizacije 
Progresivnih Slovenk iz Clevelanda. 
Seveda bo medtem prišlo še več posa
meznikov, nekateri z letali, drugi z 
raznimi parniki . 

Vsem rojakom ponovno želimo p r i 
s rčno dobrodošlicol 

namen odtegniti j ih od dela, zmanjšat i 
vero v sigurno bodočnost in okrepiti 
pozicije reakcije. 

Resnica o požarih na Brezovi rebri 
pa je drugačna . Ta resnica v praksi 
zgovorno pobija sovražno propagando, 
poleg tega pa postavlja v smešno luč 
tudi vse one, sicer redke Belokranjce, 
k i so nasedli reakciji i n se dali begati. 

Organi oblasti so. temeljito posegli 
v dogodke na Brezovi rebri in napra
v i l i konec požarom. P r i temeljitem pro
učevanju položaja so prišli do zakl juč
ka, da povzroča požare skupina doma
činov, k i pa j ih je zelo težko odkrit i , 
saj so ob pomoči Ljudske milice tudi 
sami stražil i — i n vendar je poleg 
s t raže zagorelo. Izkazalo se je, da so 
požigalci po izbruhu požara tudi sami 
najbolj vneto gasili. 

N a osnovi nekaterih dokazov so 
organi notranjega pover jeniš tva areti
ra l i dva domačina : Jožeta Pluta in To
neta Ogulina, k i sta v začetku preiska
ve tajila vsako krivdo za požige. Kas 
neje pa sta pod težo dokazov vendar 
priznala, da sta zažgala poslopja št ir ih 
gospodarjev: Severja, Pečaver ja , Ste-
pana in Cesarja, kakor tudi, da sta 
imela namen zažgati še Golobičevo po
slopje in Cesarjev hram. Preiskava je 
v teku. Kakšni motivi so omejenima 
požigalcema narekovali požige in od 
kod izvirajo navodila zasnovanih po
žigov in njihov namen, bomo še obja
v i l i , čim bo to ugotovljeno. Taka je 
resnica o požigih na Brezovi rebri. 

Vsem onim, k i so se tako strahopetno 
in klavrno pokazali in se dali begati 
od strani reakcionarne propagande, naj 
bo to enkrat za vselej ponoven dokaz, 
da so dejstva vedno pobijala delo in 
napovedovanje reakcije, kateri ne sme
mo nasedati, pač pa j i je treba na 
vsakem koraku pokazati zobe. Dokazati 
j i je treba, da nima ničesar skupnega 
s koristmi delovnega ljudstva Bele 
krajine, saj ni prenehala s svojo prakso, 
katere se je posluževala v letih N O B , 
ko je tudi v B e l i krajini dala požgati 
nad 1000 poslopij. 

-jč. 

Na Vinicah v kočevskem 
okraju so odkrili spominsko 

ploščo dr. Ivanu Prijatelju 
V nedeljo 25. maja Je bila na Vinicah pri 

Sodražicl lepa proslava. Slavistično društvo 
ljubljanske univerze Je odkrilo spominsko 
ploščo velikemu slavistu dr. Ivanu Prija
telju, ki Je bil rojen leta 1875 na Vinicah 
v hiši številka 17. Vse njegovo življenje je 
bilo posvečeno ljubezni do slovanstva, zlasti 
še do slovenskega naroda. 

Proslava je bila skromna, zato pa tem 
bolj prisrčna. Odkritju so prisostvovali za
stopniki ljubljanske univerze, med njimi 
dr. A. Blodnjak, dr. Svetozar Ilešlč, dr. Vod
nik in drugi. Zastopana je bila tudi Slo
venska matica, Društvo slovenskih književ
nikov ln slušatelji ljubljanske univerze — 
filološki oddelek. 

Vsi navzoči so poveličevali velik kul
turni pomen dr. Ivana Prijatelja. Proslave 
sta se udeležili tudi gimnazija iz Ribnice 
in Sodražice. Učenka 3. razreda gimnazije 
Iz Ribnice Je v šaljivih besedah povedan 
nekaj dogodkov Iz življenja dr. Ivana Pri
jatelja. Poudarila je, da Je tudi ribniška 
dolina poleg velikolaške dala nekaj slavnih 
mož, med njimi velikega skladatelja Gallusa-
Petellna, p. Staneta Skrabca, dr. Ivana Zbač-
nlka in dr. Ivana Prijatelja. 

Slovesnosti Je prisostvovalo tudi precej 
domačinov, ki so z velikim zanimanjem 
sledili govornikom. Zelo pomembno Je bilo, 
da je bila proslava prav na rojstni dan 
maršala Tita. To je v svojem govoru omcliil 
domačin Lojze Lušln, predsednik občine 
Sodraiica, ki se je Slavističnemu društvu 
zahvalil za njegov trud, nato pa Je spo
minsko ploščo prevzel v varstvo občine. 

V rojstni hiši dr. Ivana Prijatelja Je 
spominska ln vpisna knjiga za vse one, 
ki bodo obiskali dom velikega slavista. 

H . K . 

V r e m e n s k a n a p o v e d 

Okoli 6. i n 15. junija dež in nekai 
hladneje. V ostalem lepo, poletno vre
me. To lepo vreme bodo tu in tam 
pretrgale krajevne nevihte. 
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Ob delni preureditvi nekaterih kmečkih de ovnih zadrug 
V teh dneh so v nekaterih splošnih 

In kmečkih delovnih zadrugah izredni 
občni zbori, na katerih zadružniki raz
pravljajo in sklepajo o novih oblikah 
zadružnega gospodarjenja — o spojitvi 
šibkih kmečkih delovnih zadrug s sploš
nimi kmetijskimi zadrugami. Pobuda 
za to je prišla od samih zadružnikov, 
vendar pa je sprožil predlog vrsto raz
ličnih tolmačenj . Medtem ko so vsi 
resnični zadružniki in vsi, k i j im je 
napredek našega gospodarstva pr i srcu, 
ta predlog toplo pozdravili, so se se
veda kot vedno našli tudi taki, k i 
mislijo, da je sedaj nastopil čas za 
popolno razbitje zadrug. Takim raz
bi jačem povemo samo to, da so se tudi 
tokrat urezali. Ne razpustitev, pač pa 
močno okrepitev zadružniš tva pomenijo 
najnovejše spremembe v zadružniš tvu. 

Močno zadružniš tvo je slej ko prej 
temelj za dvig in napredek našega kme
tijstva, je edina pot za večjo proizvod
njo. To pot so pravilno razumele sploš
ne kmetijske in kmečke delovne zadru
ge na vasi, vendar pa ne vse. Tam, kjer 
j i h vodijo resnični zadružniki , so za
druge pokazale velik napredek in gredo 
v razvoju nenehno naprej. Nasprotno 
pa gre tam, kjer so se v nje v r in i l i 
nesposobni kadri in »zadružniki«, k i so 
mis l i l i pod plašč zadruge samo skr i t i 
lenobo ali pa v njej razvijati osebno 
koristolubje na račun drugih, gospodar
stvo rakovo pot. Nekaj kmečkih de
lovnih zadrug pa je v resnici bolj ali 
manj šibkih umetnih tvorb, dokaj po
dobnih sovjetskim kolhozom, k i nimajo 
izgledov za razvoj. Gospodarski račun, 
k i smo ga uvedli letos v vseh podjetjih 
in tudi delovnih zadrugah, je neusmi
ljeno razgalil slabosti, k i smo j ih sicer 
že prej sluti l i , vendar proti njim nismo 
dovolj odločno nastopili. Gospodarski 
račun, nove ekonomske prilike, prena
šanje vodstva d ržavne uprave in pod
jetij na neposredne proizvajalce, ne
nehna skrb za dvig proizvodnje in zn i 
žanje proizvodnih stroškov, vse to na
rekuje organizacijske spremembe v 
Šibkih K D Z . 

Vzemimo za primer K D Z Mokronog. 
V njo sta stopila le dva kmeta In še 
ta dva predvsem zato, da sta se izog
nila obvezni oddaji. Za člane te za
druge si upamo trditi , da niso b i l i go
spodarji, pač pa saboterji socialist ične
ga gospodarstva. Vsako leto so prodali 
nekaj zadružnega premoženja , da so 
k r i l i zaslužek delovnega dne. Tako so 
priš l i v dveh letih od 46 glav goveje 
živine, katero so pravzaprav dobili po
darjeno od države, na 14 glav. V dveh 
letih so prodali 32 glav živine, da SQ 
k r i l i svojo nedelavnost in lenobo v za
drugi! Prodali so tudi kosilni stroj, češ 
da ga nimajo kaj potrebovati. Nasprot
no pa je v Mokronogu močna splošna 
kmetijska zadruga z dobro poslujočimi 
odseki, k i s svojim gospodarskim udej-
stvovanjem odločno posega v proble
matiko kmetijstva vse okolice. Nič ni 

tu bolj naravnega kot spojitev K D Z s 
K Z , k i bo postala poljedelski ali kme
tijski odsek pod eno upravo. Tako se 
bo dobro gospodarstvo upravnega od
bora in vodilnega kadra splošne kme
tijske zadruge razširi lo še na kmetij
stvo, kar bo nedvomno ugodno vplivalo 
na nadaljnji razvoj zadružništva in 
napredek kmetijstva. Stroji, k i so bi l i 
v K D Z na jvečkra t slabo ali nič izko
riščeni, bodo dostopni vsem članom 
splošne kmetijske zadruge. 

Podoben primer je v Dobrniču. T a 
mošnja K D Z je samo dežnik, pod kate
rega so se skr i l i razni tipi pred ob
vezno oddajo in davki, v resnici pa 
gospodari vsak na svojem kot prej. Od 
takih zadrug skupnost nima nobene 
koristi, kvečjemu le škodo. 

Zgleden primer, kako resnični za
družnik i razumejo razvoj in napredek 
kmečkega zadružništva, imamo v Stra
ži. Tam imamo najmočnejšo splošno 
kmetijsko zadrugo v okraju". Zraven pa 
životari majhna K D Z , sestavljena iz 
šestih družin, k i navzlic najboljši volj i 
članov ne more nikamor naprej. Ze na 
rednem letnem občnem zboru K Z so 
v upravni odbor izvol i l i tudi člane K D Z 
in tako povezali delo. Splošna kmetij
ska zadruga ima dobro poslujočo eko
nomijo, strojni odsek in vrsto drugih 
odsekov, s prikl juči tvi jo K D Z pa se bo 
njeno poslovanje razširi lo še na to. 
K D Z bo še nadalje ostala samostojen 
odsek, toda pod skupnim enotnim vod
stvom splošne kmetijske zadruge. 

Poglejmo še, do kakšnega zakl jučka 
so prišli člani upravnih odborov K D Z 
Trška gora, K D Z St. Peter in splošne 
kmetijske zadruge St. Peter. K D Z Trška 
gora ima veliko vinogradov. Za vino
grade je treba precej hlevskega gnoja, 
za hlevski gnoj je treba veliko živine, 
k i zahteva spet veliko travnikov. Teh 
delovna zadruga Trška gora nima. N a 
sprotno pa ima njiv in travnikov K D Z 
St. Peter preveč . Naravna posledica 
takega stanja je za vsakega šolarja 
razumljiva. Spojitev obeh K D Z s sploš
no kmetijsko zadrugo pod eno upravo. 
V tem velikem zadružnem gospodarstvu 
bo mogoče razviti sledeče panoge: v ino
gradniš tvo na Trški gori, ob cesti v St. 
Petru poljedelstvo in vrtnarstvo, vmes 
pa je obširen pas travnikov, kot nalašč 
pripraven za razvoj živinoreje. Vse 
štiri panoge, pa še urejene sadne plan
taže, za katere je pobočje pod Trško 
goro izredno prikladno, ustvarjajo vse 
pogoje za razvoj velikega kmetijskega 
proizvodnega obrata, k i bo lahko dobro 
izkoriščal sodobne tehnične pr ipomočke 
in s tem povečal dohodke zadružnikov. 
Bližina Novega mesta kot potrošnega 
centra daje temu še poseben poudarek. 

Spremembe v nekaterih zadrugah še 
pomenijo odstopanja od zadružniš tva 
ali celo razpusta K D Z , kot si to želijo 
nekateri »zadružniki« v K D Z Mokro 
nog in Dobrnič, pač pa okrepitev in 
razšir i tev zadružnega gospodarstva na 

S . 0 Ohraine iveze hmcnshih 
zadrug v Novem mestu 

vam nudi v svoji N O V I M L E K A R N I IN Z A J T R K O V A L N I C I na 
Glavnem trgu št. 14: 

sir raznih vrst, čajno maslo, skuto (sirček), sveže mle
ko, sladko in kislo smetano, jajca in prvovrstni na
ravni med 

V S A K D A N N A R A Z P O L A G O : 
kuhano mleko, kislo mleko, bela kava, Čokolada, kakao 
i n vsi ostali mlečni izdelki 
Mlekarna in zajtrkovalnica odprta od 6.—12. ure in 
od 16.—19. ure 

V P O S L O V A L N I C I D I L A N C E V A U L I C A ST. 1 
pa si lahko oskrbite po najnižji dnevni ceni razno 
sadje in zelenjavo 

najbolj demokra t ičn i podlagi. Splošne 
kmetijske zadruge, k i v času odkupov 
in obvezne oddaje niso mogle razviti 
svoje delavnosti, postajajo iz dneva v 
dan močnejši faktor pr i dviganju kme
tijske proizvodnje. Razširjenje splošnih 
zadrug na vse panoge kmetijstva in 
prategnitev najsposobnejših kadrov v 
vodstvo, bo v korist vsem zadružnikom 
in skupnosti. Novi ekonomski pogoji in 
gospodarski položaj doma in v svetu 
zahtevajo nujno preusmeritev našega 
kmetijstva iz zaostalega na napredno 
moderno gospodarjenje z uporabo vseh 
pripomočkov, k i j ih danes že nudi naglo 
razvijajoča se industrija. Le na vel ik i 
površini je možna boljša obdelava zem
lje in pravilna izraba agrotehničnih p r i 
pomočkov. 

Najnovejše spremembe v organiza
ciji nekaterih šibkih K D Z niso nastale 
po diktatu od zgoraj, pač pa po lastni 
pobudi naprednih zadružnikov. Zato bo 
organizacijska oblika zadruge taka, ka
kršno si bodo zamisli l i zadružniki sami 
in kakr šna odgovarja krajevnim p r i l i 
kam. Vsem pa, k i so si tudi ob teh 
spremembah brusili pipce, da bi z njimi 
zabodli zadruge, pa povemo še enkrat, 
da si bodo z nj imi samo prerezali špe-
kulantsko nit, na kateri so morda še 
viseli v zadrugi. R. 

V Metliki so proslavili deseto obletnico 
množičnega odhoda v Partizane 

Za svoj krajevni zgodovinski praz
nik so si Metlicam' izbra l i obletnico 
množičnega odhoda v partizane. P rva 
skupina partizanov je odšla iz Metl ike 
pod vodstvom heroja Mihelčiča že leta 
1941, na jveč pa j ih je šlo v apr i lu in 
maju 1°42, kar je bi la posledica do
brega dela partijske organizacije in 
revolucionarne zavesti l judi . 

Leto« 18. maja so Metličani prvič 
proslavljali množični odhod v parti
zane. V soboto 17. maja zvečer so pr i 
pravi l i na Majerju velik taborni ogeij, 
kamor se je razvil izpred mestne ob
čine sprevod z mestno godbo na čalu. 
Ob velikem ognju so imeli zborne te-
ritacije pripadnikov Jugoslovanske 
ljudske armade, mladine in pionirjev, 
pevski zbor pa je zapel nekaj .par t i 
zanskih pesmi. O spominih na mno
žični odhod v partizane leta 1942, o 
borbah in uspehih t e r ' d a n a š n j i h nalo
gah preživel ih borcev in vseh delovnih 
l judi je govoril tovar iš Rudi Malešič, 
borec iz leta 1942. Neumorno je ves 
fas igrala godba. Svečanosti ob tabor
nem ognju se je udeleži lo okrog 800 
l judi . 

V nedeljo dopoldne ob 9. u r i je bi la 
v Domu ljudske prosvete svečana aka

demija, katere so se med drugimi ude
ležili preživel i stari borci in akt ivis t i : 
Ivan Novak — Očka , Jože Borš tnar , 
Franc Kočevar — C i r i l . Ivan Lokovšek 
—i Jan, Slava Firova z možem, Olga 
Jurajevieeva z možem, Rudi Malešič, 
Franc Košir. Bojan Fabjan in še ve
liko drugih. Povabljene goste in ostale 
udeležence je pozdravil v imenu mest
ne organizacije Zveze borcev r Ju l i j 
Kopinič. Na akedemiji so govori l i : 
član Centralnega komiteja K P S Ivan 
Novak — Očka, član Glavnega odbora 
Zveze borcev Slovenije Jože Borš tna r 
in domačin polkovnik J L A Franc K o 
čevar — C i r i l . Vsi so se v govorih spo
minjali priprav, organizacije ter od
hoda v partizane mimo vseh i tal i jan
skih bunkerjev in bodeče žice ter zla
sti poudarjali, da .je danes potrebna 
prav taka strnjenost in enotnost doma
Čega S K U D , tako ženski in moški pev
ski zbor, pionir j i , mladinci in posa
mezni recitatorji ter godba. 

Popoldne se je razvila na zgodo
vinskem Pungartu prijetna domača 
zabava ob pečenih j ančk ih in pristnem 
belokranjskem cvičku, k i je trajala 
pozno v noč. 

Za nase gospodarje ZATIRAJMO KOLORADSKEGA HROŠČA 
Nadaljujemo z navodil za borbo i šk rop imo vse liste krompirja . P r i 

proti koloradskemu hrošč« . šk rop l jen ju z arsenati p r iporočamo 
K a k o r hitro je na neki n j iv i odkrita kmetovalcem, da is točasno škrope tudi 

okužba , mora lastnik to takoj pr i javi t i | Proti krompir jevi plesni z m o d r o gali-
obč inskemu ljudskemu odboru. Poleg co ah bakrenim apnom. Za to rabimo 
pobiranja hroščev in l ičink bomo hro
šča zatirali tudi s kemičnimi sredstvi. 
V poštev pride zapraševan je s panta-
kanom in gameksanom, š k r o p l j e n j e z 
arsenati in ubrizgovanje ogljikovega 
žvepleca v zemljo. Kda j in kako bo 
treba začeti z enim a l i drugim zati
ranjem, bo odločal občinski vodja. P r i 
zatiranju koloradskega hrošča mnogi 
dvomijo v učinkovitost pantakana, ga-
meksana a l i arsenatov, to pa zaradi 
tega, ker v e č k r a t poskuša jo učinek 
teh sredstev na škodlj ivca. V zmoti so 
oni, k i govore, da kemijska sredstva 
niso učinkovi ta . Zato naj si zapomnijo 
s ledeče: pantakan al i gameksan (DDT) 
uč inku je na škodlj ivca tako, da mu 
omrtviči ž ivčevje . Na škodl j ivca deluje 
počasi in hrošč pogine šele v času do 
48 ur. O tem se lahko vsakdo p repr iča 
v sobi na muhah. Arsenati pa so sred
stva, k i vsebujejo v sebi strup arsen. 
Hrošči ali l ič inke poginjajo samo v 
slučaju, da požro z arsenati zastrup
ljeno hrano, v našem primeru listje. 
Razumlj ivo je, da na j a j čka ne vpl iva 
nobeno sredstvo smrtonosno, zato je 
treba p ra šen je a l i šk rop l j en je ponav
ljat i v presledkih. Poskusi, da so na 
primer namočil i žive hrošče v razto
pino nrsenata, n so ti še nnprej živeli, 
je brez podlage, da bi dvomili v učin
kovitost arsenatov. 

Normalna uporaba pantakana je 15 
do 20 kg na hektar, arsenata pa doda
mo 0,7 do < kg na 100 litrov vode. P r i 
uporabi arsenatov moramo paziti, da 
škrop ivo v e č k r a t . p r e m e š a m o in da po-

Iz Novih Lozov 
27. apri la je bila v prostorih osnovne šole 

v stalcerjih proslava na. ča&t ustanovitve 
OF za področje vasi Novi .lazi, Morava 
Rogati hrib in več manjš ih vasi. Program, 
k i so ga izvajali učenci osnovne šole, je bi l 
zelo pester in dobro pripravljen, za kar 
nosi največ zaslug Šolska upraviteljica tov. 
Nada Papež. Po govoru, ki ga je imela tov. 
Papeževa, so izvajali pionirji vec igric, ki 
j ih je pr ipravi la tovariSioa upraviteljica. 
Največ priznanja je žel mali JurČek. Ob 
koncu proslave pa »o »apeli pesem: »Hej 
Slovenci, kje so naše meje«, ki je vse po
slušalce zelo ganila. 

Največ zaslug za l«PO uspelo proslavo 
ima nedvomno uči te l j ica Papeževa, ki vedno 
sama, žal brez vsake pomoči ostalih orga
nizacij, skrbi za lepe proslave raznih zgo
dovinskih dni : zato i« moramo pohvaliti. 

A. C. 

1 do 1 in pol odstotno raztopino. Prv ič 
škrop imo pred cvetenjem, drugič pa 
po cvetenju krompir ja . Uspeh bo ne
verjetno zadovoljiv i n upamo, da bo 
v bodočih letih šk rop l j en je krompirja 
proti plesni, postalo redno opravilo na
ših kmetovalcev. 

Letos prevzemajo kmeti jski odseki 
K Z pospeševanje kmetijstva v svoje ro
ke. Zaradi tega je nujno potrebno, da 
občinski l judski odbori tesno sodeluje
jo s kmeti jskimi zadrugami, da bo ak
cija res uspela. V občinskih L O , kjer 
so že močne okužbe , mora bit i postav
ljen občinski vodja, k i bo za svoje de
lo plačan. On bo vodi l celotno organi

zacijo pregledov, pod njegovim vod
stvom bodo pregledi okuženih njiv, on 
bo tudi na l icu mesta vodil in organi
z i ra l kemijsko zatiranje hrošča. Kme
tijske zadruge naj zato določijo potreb
na f inančna sredstva. Občinsk i l judski 
odbori naj bodo pr i tem delu čim bolj 
samostojni in iznajdl j ivi , okrajni l jud
ski odbor pa j im bo pomagal s stro
kovnjaki , k i bodo sodelovali p r i razde
l i tv i kmeti jskih sredstev i n aparature. 

Z ozirom na p re j šn j e okužbe v pre
teklem letu p r i čaku jemo, da bomo le
tos s temeljitim delom in upoš tevan jem 
vseh navodil končno le omeji l i razš i r i 
tev koloradskega hrošča. Vsaka malo
marnost ima lahko težke posledice, za
to naj se vsakdo zaveda, da bo moral 
v bodoče, če bi se hrošč razpasel po
vsod, sam nositi vse s t roške za nabavo 
zatiralnih sredstev. 

Kako pripravljamo m drogalično-apneno brozgo 
Ker naši vinogradniki in sadjarji 

večkra t škropiva ne pripravijo pra
vilno, tudi uspeh izostane, pa četudi 
škropljenje pravilno in pravočasno iz
vršijo. Zato smatramo, da ne bo odveč, 
če si na kratko ogledamo, kako p r i 
pravljamo modrogal ično-apneno brozgo, 
k i jo imenujemo bordoško, uporabljamo 
pa jo predvsem za škropl jenje vinske 
trte proti peronospori. 

V splošnem zadostuje za škropljenje 
1 % raztopina, v pretežno vlažnem vre
menu pa 1,5—2 %-na. Če je vinograd 
pobila toča, ga škropimo takoj z 2%-no. 
Posebno moramo pri pripravi paziti na 
količino apna, k i ga dodajamo. Ce v 
brozgi primanjkuje apna, nastanejo na 
listih močne opekline. Na splošno vza
memo na vzeto količino modre galice 
ravno toliko ali pa malo več dobrega 
gašenega apna. Najboljšo brozgo p r i 
pravimo, če vlivamo raztopino modre 
galice med neprestanim mešanjem v 
apneni belež. Ce delamo narobe, dobi
mo slabše lepljivo brozgo. Kvali teto 
tako napravljene brozge ugotovimo 
najbolje z lakmusovim rdečim papir
jem, k i v pravilno pripravljeni brozgi 
pomodri, ali pa z belim fenolftalein 
papirjem, k i pordeči. V kolikor p r i tem 
preizkušanje ne dobimo omenjene bar
ve, je to znak, da še nismo dodali do
volj apna. K e r je sveža brozga najbolj 
učinkovita , je vedno pripravimo le to
liko, kolikor je pač lahko uporabimo 
v dot ičnem dnevu. Če smo zaradi dežja 
prisiljeni prekiniti s škropljenjem, 
lahko uporabnost brozge podal jšamo s 
tem, da dodamo 1 liter posnetega mle

ka ali pa 5—lOdkg sladkorja na 100 
litrov brozge. 

Marsikje vinogradniki jemljejo večji 
odstotek modre galice za pripravo 
škropiva, češ da je galica slabše k v a 
litete. To nikakor ne drži, ker je modra 
galica kemijska spojina, k i je stan
dardna, ter je vsaka bojazen v tem 
oziru odveč. 

Zaradi zatiranja grozdnega sukača 
ali senenega črva dodajamo modro-
gal ični-apneni brozgi na imr' TTtfT5V 
400 g svinčenega ali apnenega arzenata, 
še boljši pa je »Nirozan«, k i ga dodaja
mo 1 kg. Nirozan je boljši zaradi tega, 
ker ni strupen, kakor so arzenovi pre
parati, pri katerih moramo bit i zelo 
previdni. 

Ce brozgi dodamo še razne žveplene 
preparate, kot sta »Cosan« ali pa »Suli-
kol«, obenem žveplamo proti oidiju ali 
plesni. T i preparati se dodajajo po 
lOdkg na 100 1 pripravljene-'brozge. 

Četudi je peronospora predvsem 
bolezen listov vinske trte, napada često 
tudi grozdiče, a v posebno povoljnih 
pogojih za njen razvoj tudi vitice in 
poganjke, moramo poškropit i tudi 
kabrnke in grozdiče. Da lahko trto z 
vseh strani (tudi v notranjosti trsa) 
dobro zadenemo s škropivom, moramo 
imeti blizu razpršilca kolenčasto upog
njeno cev, sam razprši lec pa mora Imeti 
majhno luknjico s premerom 1 mm. 

Za 1 ha vinograda moramo imeti 
redno vsako leto vsaj 50—60 kg modre 
galice na zalogi. 

L . H. — 
Terenska postaja Grm 

Najbolj značilne k ra ške oblike so 
žlebiči, vr tače , različne oblike dolin in 
krašk ih polj, podzemne jame in poni-
kovalnice. Vse te oblike je ustvarila in 
oblikovala voda. Vrtače so nastale ta
ko, da je v notranjost pronicajoča voda, 
k i je razjedala apnenec, vse bolj širila 
svojo odprtino v obliki lijaka. Vse nižje 
proti odtoku pa so se nabirale tiste 
nerazstopne snovi v apnencu, k i j ih 
voda ni razjedla in odplavila, tako, da 
se je naredila kar znatna plast rodo
vitne zemlje, k i je mnogokje obdelana. 
Podobno tolmačijo nastanek drugih 
krašk ih oblik. 

Na k raškem svetu- je v notranjost 
voda izdolbla mnogo votlin, navpično 
al i poševno, različnega obsega in globin. 
To so jame in brezna. Jame so lahko 
suhe ,ali vodne, po tem pač, ali teče v 
njih voda ali ne. Nekatere jame so po
sebno obsežne, recimo Zupanova ali 
Podpeška . V notranjosti so polne kap
nikov, k i so nastali zaradi izločanja 
sige, raztopljenih delcev apnenca v vodi 
na mestih, kjer pride voda v dotik z 
zrakom in izhlapeva. Skozi vse leto se 
toplina v teh jamah ne menja mnogo, 
zato imamo poleti v njih občutek mra
za, pozimi pa toplote. V nekatere jame 
pozimi navpično navzdol zdrsne mpzel 
(zato težji) zrak, k i zaradi teže potem 
ne more iz jame. Tako imamo v neka
terih jamah ne le pozimi, temveč tudi 
poleti led in j im pravimo ledene jame. 

Značilnost Krasa je, da so izvir i 
k rašk ih voda često zelo močni. Na dan 
privro v nekaterih izvir ih velike ko l i 
čine vode, k i se je pod zemljo zbrala, 
pa jo nenadoma vmesna nepropustna 
plast porine na dan. Nekatere reke ne
nadoma izginejo pod zemljo, poniknejo : 

po nekaj kilometrih podzemnega toka 

Priroda in gospodarstvo dolenjske pokraiine 
pa se spet prikažejo na dan. Tipičen 
kraški izvir ima reka K r k a . Primer po-
nikovalnice je Temenica. 

Na zunanjih zemeljskih oblikah Do
lenjske najdemo še vse polno znači lno
sti, k i j ih na kratko niti ni mogoče 
opisati. Omeniti pa je potrebno pred
vsem eno: Kras ni sovražen človeku, 
čeprav je borba s prirodo tod največja 
in najtežja^ Na Krasu bi morali rešiti 
eno najbolj pereče vprašan je — vpra
šanje vode. Kako težka je tod borba za 
vsako kapljico vode, mnogi vedo. Eni jo 
zbirajo ob dežju s svojih streh v kadi 
ter uporabljajo tako nehigienično vodo 
za živino in za ljudi. 

Ne le da taka voda nima nikakega 
dobrega okusa, tudi izvor številnih bo
lezni je. Drugod spet morajo črpat i vo
do za prehrano iz potokov in rek, mno
gokje brez zadostnega čiščenja in tako 
oskrbovati cela mesta (Kočevje aH 
Črnomelj) . Spet drugod morajo vodo v 
sušnih časih voziti po ure daleč v sodih. 
K e r so ti kraji močno sušni in tudi 
močno skalnati, ker je tod obdelovalne 
zemlje prav malo, se prebivalci pečajo 
v znatni meri z živinorejo. Toda ta ne 
more napredovati prav zaradi pomanj
kanja vode. 

. Vprašat i se moramo, zakaj je pokra
jina tako sušna, zakaj na Krasu ni 
vode? To smo ugotovili, da voda skozi 
apnenec pronica v notranjost. Vendar 
imamo v tej borbi za ohranitev vode 
hvaležnega pomočnika: gozd. Tudi na 
skalni površini, v bornih krpicah ko
maj rodovitnega drobiža se lahko na
seli drevje, zlasti bor in drugo, k i s 

svojimi koreninicami in vejami ustvar
ja polagoma vse več rodovitne prsti. 
Na tem področju pade razmeroma ve
liko padavin. Ce bi padal dež na drevje, 
ne bi mogel več tako divje odplavljati 
rodovitne prsti, kakor jo na golih po
bočjih. Izpod drevja voda mnogo manj 
izhlapeva in iz notranjosti mnogo po
časneje odteka. Gozd se bo boril proti 
vetrovom, k i pospešujejo izhlapevanje 
in odstranjevanje drobirja. Zarastla se 
bo zelena travnata odeja, ki bo varo
vala rodovitno plast pred odplakova-
njem. Tako utegnemo z izkoriščanjem 
prirodnih sil uspešno krotiti prirodo in 
uspeh, k i ga lahko dosežemo, nas bo 
prepričal , da Kras ni reven in življe
nju sovražen. * 

Z izpolnjevanjem nalog petletnega 
plana se ustvarjajo tisti materialni v i 
r i , k i nam bodo uspešneje pomagali za
jeziti izgubljajočo se vodo, ustvariti 
vodnjake in še hitreje pogozditi vse 
k raške golicave. Ta naloga ne bo kar 
tako enostavna in lahka — uporabiti 
ta sredstva in začeti. Nanjo se je po
trebno pripraviti , treba je že sedaj 
skleniti, kaj bomo pegozdili in kako bo
mo začeli preurejrti prirodo ter kako 
bomo najuspešneje Izkoriščali vse p r i 
rodne zaklade, bodisi premog in rude. 
rodovitnost zemlje in vodo ter tako do
segli obilnejši narodni dohodek in za 
vsakega državl jana nekaj več. S tem 
bomo lahko začeli novo pot razvoja go
spodarstva na Dolenjskem, pot razvoja 
sodobnega kmetijstva in industrializa
cije tudi te pokrajine, pot boja in od
stranjevanje vsega, kar je zastarelo in 
preživelo. 

Zato ne odlašajmo z razpravljanjem 
in z učenjem, kako se bomo kasneje 
loti l i dela! 

Gospodarsko izkoriščanje 
prirodne osnove 

Namen vsake proizvodnje je ustva
ri t i materialne dobrine, k i j ih potre
buje družba, da lahko živi, se ohranja 
in razvija. Niso še daleč za nami deset
letja, ko je bila proizvodnja še precej 
primitivna in ko je v gospodarstvu 
povsem prevladovalo kmetijstvo. Obrt 
je bila sprva le hišna obrt. kasneje pa 
so se razvil i poklicni obrtniki. Po la 
goma je iz obrtniških obratov nastala 
industrija in ta se vse bolj razvija. 
Dandanes si sodobnega gospodarstva 
brez industrije niti misliti več ne mo
remo. In tudi ko govorimo o Dolenjski, 
stalno ugotavljamo, da ima malo indu
strije, da je osnovna gospodarska pa
noga še vedno le kmetijstvo. 

V i r vse proizvodnje pa le izvira v 
prirodi. Na rodovitni zemlji, če je ob
delana, če ima dovolj moče in sonca, 
zrastejo poglavitni pridelki za pre
hrano in številne industrijske surovine. 
Ce je več industrije, le-ta zahteva več 
industrijskih surovin, številnejše delav
stva in prebivalstvo, pa tudi več kme
tijskih pridelkov za prehrano. Z gra
ditvijo industrije se tudi stalno od- , 
teguje zemlja drugim panogam. Zato 
mora industrija, če hoče zagotoviti 
dovoljno kmetijsko proizvodnjo, kme
tijstvu dati stroje, k i bodo nadomestili 

v industriji zaposlene ljudi, k i bodo 
bolje obdelali zemljo; dati mora umet
na gnojila, ki bode dala rastlinam buj-
nejšo rast in več hraniv, pa tudi druge 
potrebne izdelke. Tako se gospodarstvo 
prepleta in razvija. Ni industrije brez 
kmetijstva in ne naprednega kmetijstva 
brez industrije. Povedati pa moramo 
še nekaj: čimbolj je obdelana zemlja 
in čimveč pridelka je dala, čimveč je 
industrije in kolikor več se v njej pro
izvede najrazličnejšega blaga, temveč 
ima družba vsega tega na razpolago. 
Razvoj industrije pomeni vsestranski 
napredek in zato govorimo tako radi 
o zaostalosti Dolenjske, ker imamo malo 
industrije. 

Vloga najvažnejših 
gospodarskih panog 

Oglejmo si najprej osnovno razmer
je površin na območju celotne Dolenj
ske (v okrajih Črnomel j , Grosuplje, 
Kočevje, Novo mesto in Trebnje ter 
delih okrajev Krško, Ljubljana-okolica 
in Trbovlje, to je vsej pokrajini med 
Savo, Iško in Kolpo! Med kmetijsko 
in gozdno površino je kar enako raz
merje — vsaki je pripada 48 %. V 
povprečju ima cela Slovenija nekoliko 
več kmetijskih in manj gozdnih površin 
kakor Dolenjska. Ugotavljamo pa tudi, 
da nekatera gozdna področja na Do
lenjskem hranijo še bogato lesno za
logo — in v tem je že ena prednost 
dolenjske pokrajine. Kol iko raznih pro
izvodov lahko industrija izdeluje iz 
lesa! Toda najpomembnejš i so tisti, k i 
trosijo razmeroma malo lesa, imajo pa 
veliko vrednost, predvsem tisti, pri ka
terih les predelujemo.na kemični način, 
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IZ n A Š I H K f c A J B V 
Šentjernejski gasilci so praznovali svoj dan 

V nedeljo 25. maja so zborovali v Šent
jerneju Invalidi, v šoli občinski delegati ZB, 
gasilci pa so praznovali gasilski dan. Prire
dili so uspelo vajo na trgu, nato pa so se 
zbrali stari in mladi člani ter članice pred 
gasilskim domom, kjer Jih Je nagovoril naj
prej domači učitelj in se jim v Imenu pre
bivalcev zahvalil za njihovo koristno ln po
žrtvovalno delo, za njim pa je govoril se
kretar okrajne gasilske zveze tov. Burgar 
iz Novega mesta. Poudaril Je pomen rojst
nega dneva maršala Tita, pohvalil sodelo
vanje pri štafeti in odlično delovanje PLZ. 
Nato Je izročil značke ln diplome zaslužnim 
gasilcem: Francu Jordanu, Tonetu Bambiču, 
Francu Bambiču, Janezu Medletu, Francu 
Bambiču mlajšemu, Nacetu Kušljanu, 2anu 
Jevnikarju in Petru Selaku. 

Mirna peč 
Pozdrav pomladi smo praznovali s kraj

šimi in daljšimi Izleti mladine in pionirjev 
v naravo 10. maja. Dan zmage, 15. maj smo 
proslavili s kulturno prireditvijo v šoli, zve
čer pa so pionirji zakurili velik kres, ob 
katerem smo obujali spomine na veliko 
borbo. 

Rojstni dan maršala Tita smo proslavili 
z lepim kulturnim sporedom v šoli 24. maja 
zvečer. Nad vse lep Je bil pionirski festival 
v nedeljo 25. maja, na katerem so sodelovali 
tudi pionirji lole Globodol ln Karteljevo 
Dobro izvedene flzkulturne točke so navdu
šile gledalce. Posebno lepa nastopa sta bila 
vaja s puškami, ki jo je naštudiral učitelj 

Popoldnee je bila prirejena zelo dobro 
organizirana sektorska vaja pod vodstvom 
sektorskega poveljnika tov. Poldeta Svalja, 

. pri kateri so sodelovala gasilska društva lz 
Orehovice, Mokrega polja, Šentjerneja, Dol. 
Stare vasi, Prekope in Ostroga s 4 motor-
kaml in dvema ročrtima brizgalnama. V krat
kem času so gasilci dobili vodo iz enega ki
lometra oddaljene Krke v St. Jakob, kjer je 
bil uprizorjen požar. Pokazali so vso svojo 
spretnost in stalno pripravljenost pomagati 
ljudstvu povsod, kjerkoli se pokaže potreba. 

—c— 

ske in hrvatske narodne pesmi. Folklorna 
skupina je nastopila z narodnimi plesi. Po 
končanem sporedu so bile razdeljene gasil
cem spominske značke. A. Z. 

Žužemberk 

Miloš Muc, in vaja z loki, katero Je naštu 
dirala učiteljica Draga Podržaj. Z obema 
točkama bodo pionirji nastopili 8. Junija tudi 
v Novem mestu. Po uspelem nastopu Je sle 
dila pogostitev 600 pionirjev. 

» * * 
28. maja smo ustanovili telesno vzgojno 

društvo »Partizan« Izvoljen Je odbor s Cl 
rilom Koširjem na čelu Podpredsednik Je 
Karel Galič. sekretar Joža Cernlvec, blagaj 
nik pa Jože Kramer. Občinski odbor nam 
Je že dodelil potreben prostor za igrišče, 
katero pa bo treba še urediti. Delat! Je začel 
tudi iniciativni odbor za gradnjo Zdravstve
nega doma. ki bo Imel tudi primerno dvora
no za prireditve. Upamo, da smo dokončno 
pregnali zaspanost lz Mirne peči ln da bomo 
z vestnim delom dohiteli, kar smo v zadnjih 
letih zamudili. B. A. 

Dolenjske Toplice 
Prva sela občinskega ljudskega odbora 

Je bila v nedeljo 2». maja. Izvoljene so bile 
posamezne komisije iz članov odbora, ki 
bodo na množičnih sestankih po vaseh vo
dili volitve raznih svetov. Na prihodnji 
seji, na katerp bodo povabili tudi šolske 
upravitelje vseh petih Sol, bodo sprejeli 
proračun za tekoče leto. 

* * * 
Na Isti dan Je Imel sejo tudi občinski 

odbor Zveze borcev. Največ so razpravljali 
o postavitvi spomenika padlim borcem, ki 
naj bi stal na zdraviliškem trgu. Vsi so si 
*u.a. v *am, da mora biti spomenik tak, 
da bo dostojen spominu na vse borbe ln 
žrtve te doline. 

Na seji so govorili o določitvi krajevnega 
praznika, odkritju spominskih plošč na me
stu, kjer je bil ustreljen aktivist Josip 
Knbe ter na mestu, kjer so bili leta 1941 
sestanki aktivistov. Izvedba teh sklepov bo 
naloga novega odbora. 

* * • 
Proslavo Titovega rojstnega dne so po

častili gasilci z dobro pripravljeno gasilsko 
vajo, ki Je lepo uspela. 

* * • 
Za Teden matere ln otroka so se v 

Dol Toplicah dobro pripravili. Uvod v Te
den Je bil roditeljski sestanek v šoli ter 
priprave za osnovanje Društva prijateljev 
mladine. 8. Junija bo t v Toplicah velik pio
nirski festival za ves topliški sektor. Ob 
tej priliki bosta osnovna šola ln nižja gimna
zija priredili razstavo risarskih ln ročnih 
Izdelkov šolske mladine. V pripravah in 
prireditvah v Tednu matere ln otroka zla
sti pomagajo članice AF2 in druge orga
nizacije. 

* * * 
Slana tudi raznim kulturam na našem 

pollu ni prizanesla. Občutna škoda je na 
paradižnikih In fižolu, pa tudi krompir Je 
ponekod osmojen. Brez škode niso niti 
vinogradi, zlasti v nižjih predelih, kjer so 
hudo prizadeti. Po nekaterih predelih, koder 
Je bila megla, pa slana sploh ni naredila 
škode. 

* • • 
Za ureditev Dolenjskih Toplic, ki imajo 

Be vedno številne sledove vojne, potrebne 
pa so ureditve tudi zaradi drugih nedo-
statkov, Je Hudska oblast letos dala potre
ben kredit. Sklenjeno Je bilo, da bodo glav
na dela na ureditvi trga končana do 22 Ju
lija S popravo vodovoda so že pričeli, ure
jajo pa tudi že nove prostore za občinski 
ljudski odbor ln pošto. V načrtu Je kana
lizacija, regulacija potoka Sušice, kl Ima 
v svojih na pol suhih tolmunih legla komar
jev ln le zbirališče vse nesnage dalle ure
ditev prostora za parkiranje avtomobilov, 
asfaltiranje ceste skozi trg in popravilo po
škodovanih stavb. Obnoviti nameravalo tudi 
bivše gostišče pri »mostičku« ob Krki. 

vsekakor bodo morali z deli zelo pohi
teti, da bo vse končano do postavljenega 
roka. Gr. 

Iz Bršljina 
Zene terena Bršljin so za začetek Te

dna matere in otroka organizirale v nede
ljo 1. junija lepo uspelo akademijo Dvo
rana zadružnega doma Je bila napolnjena 
skoraj do zadnjega kotička. Mamice ln 
otroci so nestrpno pričakovali začetek spo
reda. Tovarlšica Pretnarjeva Je v uvodnem 
govoru poudarila lik žene-borke v času NOB 
in naloge žene pri vzgoji otroka v sociali
stičnem duhu. 

Pionirji in cicibani terena Bršljin so 
nato nastopili z deklamacijami, pesmicami 
in Igricami in želi za svoja izvajanja navdu
šeno priznanje vseh gledalcev Ob zakllučku 
so se mali Igralci iskreno zahvalili vadi-
teljlcl tovarlšlcl Smaučevi, ki Je Žrtvovala 
precej ur, da Je malčke naučila raznih 
Igric, pesmi In deklamaclj Kot eni tzmed 
najzaslužnejših žena bršllinskega terena so 
jI poklonili lep šopek cvetlic 

Po akademiji 1e bil pred zadružnim do
mom otroški selem. Za ?ejem so brfttilnske 
že-^e pripravile najmlajšim lepe Igračke, 
razno pecivo In druge stvari, ki so Jih 
mamice In otroci kaj hitro pokupili, saj so 
t'ile rt.i lepe stvari In poceni, da si 11 h Je 
-ahko vsakdo privoščil.* M. V. 

Rojstni dan maršala Tita smo proslavili 
res svečano. Kulturne prireditve na pred
večer se je udeležilo veliko število šolske 
mladine in odraslih, tako da je bila dvo
rana nabito polna. Na lepo okrašenem odru 
so se po govoru o življenjski poti dragega 
voditelja vrstili nastopi clcibančkov, pio
nirjev, fizkulturniknv, pevskega zbora, re-
citatorjev in dijakinj, ki so na zaključku 
zaplesale jugoslovanske narodne plese. Po
dajanje nekaterih točk sporeda Je bilo tako 
dobro, da so jih morali ponoviti. Po pro
slavi v dvorani smo odšli na prosto, kjer 
so pionirji zakurili velik kres. Odlično raz
položenje in navdušenje na tej proslavi Je 
odraz naše velike ljubezni in spoštovanja 
do voditelja in učitelja naših narodov mar
šala Tita. M. 

Birčna vas 
Rojstni dan maršala Tita smo lepo pro

slavili v nedeljo popoldne 25. maja. V osnov
ni šoli smo imeli kulturno prireditev v čast 
rojstnega dne našega voditelja in učitelja, 
katere se Je udeležilo veliko število mladine 
ln tudi starejših. Pionirji osnovne šole so 
pod vodstvom učiteljic izvajali nekaj lepih 
točk: posamezne in zborne recitacije, simbo
lične slike, telovadni nastop in petje. Moški 
pevski zbor domačega kulturno-umetniškega 
društva te zapel trt pesmi, dva tovariša pa 
sta v Jedrnatih besedah orisala lik maršala 
Tita ln njegovo zgodovinsko vlogo v organi
ziranju delavskega razreda. 

Trebnje 
V nedeljo 25 maja Je praznično okrašeno 

Trebnje pozdravilo gasilce vsega trebanj
skega sektorja, ki so prišli na proslavo T i 
tovega rojstnega dne. Gasilci so prikora
kali na trg v Trebnlem ob 9. url. Sprem
ljala Jih je godba. Ob 10. uri je SKUD v 
Trebnjem priredilo veliko proslavo na čast 
rojstnega dne maršala Tita in v proslavitev 
gasilskega dne. 

O liku tovariša Tita in o njegovem delu 
Je govoril tov. Zidar, o razvoju gasilstva 
pa tov. Japelj. Pionirji so prikazali veS 
manjših lgrokazov. Sledile so recitacije, 
godba pa Je zaigrala partizanske, slo ven-

Novo mesto 
O premestitvi sejmišča Je bilo že veliko 

govora in tudi sprejet sklep o njegovi od
stranitvi iz Loke»» vendar ta sklep dosedaj 
še ni uresničen. Morda bi kazalo napraviti 
vsaj začasno sejmišče v dolinici na desni 
strani ceste proti Bršljlnu pri gostilni Osol-
nik. V ta namen bi bilo treba le nekoliko 
splanlrati dolinico in jo morda še razšiiti. 
Bližina kolodvora in tehtnica govorita za 
ta prostor, ki naj bi obenem služil tudi 
za razne cirkuse in vrtiljake. Tu ne bi ni
kogar motili. - 1 

* * * 
Novo mesto nujno potrebuje vsaj še eno 

Javno stranišče nekje v sredini mesta. Mi
slimo, da bi bil najbolj primeren prostor 
zanj v bližini Florjanovega trga, kjer se 
zbira največ ljudi. Tujci ln domačini, ki 
pridejo v mesto po opravkih, se morajo 
sedaj zatekati v privatna stranišča, kar ni 
nikomur prijetno. Za splošno higieno in či
stočo v mestu so javna stranišča nujno 
potrebna. S. St. 

• " • * 
Med glavnimi Bklepi letne skupščine 

Združenja gostilničarjev novomeškega okra
ja Je bil sklep o strokovnem dviganju v go
stinstvu zaposlenega osebja. V ta namen so 
priredili trimesečni tečaj, katerega Je obi
skovalo deset gostincev iz Novega mesta 
in okolice. Tečaj so zaključili 31. maja a 
prav dobrim uspehom, pred strogo republi
ško Izpitno komisijo sta dve tovarlšici polo
žili izpit za kvalificirani, pet pa za polkvali-
ficirani moči; dvema manjka zaposlitveni 
staž, sicer bi tudi položni izpit. Tečaj je 
vodil tajnik Združenja tovariš Benclk, po
magali pa so še drugI strokovnjaki. Pouk 
Je obsegal teoretično ln praktično znanje iz 
gostinske stroke ln en tuj jezik. Na za
ključku tečaja so tečajnice pred povablje
nimi gosti pokazale, da so se na tečaju res 
veliko naučile. 

Predpostavljajoč, da je strokovno Izpo
polnjevanje uslužbenstva pogoj za kultur-
nejšo postrežbo v gostinskih obratih, so na 
Združenju odločeni nadaljevati s podobnimi 
tečaji. R, 

• * • 
Akademija MKUD »Dragotin Kette«, kl 

so Jo priredile pretekli teden novomeške 
učiteljlščnice ln učiteljiščniki, Je pokazala 
vneto prizadevanje bodočih prosvetnih de
lavcev za izpopolnjevanje v kulturno-umet-
niškem delu. Po vaji mladincev z zastava
mi Je govorila o ciljih društva Ivanka 
Mestnik, nakar so sledile pestre točke zbora, 
pevk, recltatorjev, flzkulturnikov, folklorl-
stov in godbenikov, članov društvenih sek
cij. Obiskovalci, ki so napolnili dvorano, so 
vneto nagrajevali uspelo izvajanje s ploska
njem. MKUD je pokazalo, da je na pravi 
poti. 

J o in ono iz Kočev ja 

Planinski dom na Mirni gori 
bodo začeli graditi belokranjski planinci v 
v soboto 7. junija. Odhod planincev in osta
lih prostovoljcev bo v soboto ob dveh po
poldne izpred stavbe Okrajnega komiteja 
KPS v Črnomlju. Prostovoljci bodo pre
spali na Planini, v nedeljo pa bodo delali. 
Vabljeni vsi, kl vam Je napredek belokranj
skega planinarstva pri srcul K. 

Predgrad ob Kolpi 
Pred nekaj dnevi Je posestnica Marija 

Barič lz Cepelj zavračala svojo kravo, pa 
]e tako nesrečno padla, da se Je nabodla na 
oko. Zdravnica iz Črnomlja jI Je svetovala 
naj gre v bolnišnico. 

* 
23. maja so Imeli v dvorani zadružnega 

doma v Predgrađu predavanje, kl sta ga 
vodili babica Metka Staudohar In sestra iz 
ambulante. Sestra je predavala o splošnem 
zdravstvu ln higieni, babica pa o porodu itd. 
Dvorana Je bila polna žena in deklet, ki so 
z zanimanjem poslušale predavanje ln so se 
predavateljicama prav lepo zahvalile za 
poduk. 

* 
Gasilska četa iz Predgrađa je 25. maja 

organizirala proslavo na čast Titovega roj
stnega dne. Na sporedu je bila najprej pa
rada, nato pa so gasilci krenili v Zadružni 
dom, kjer so poslušali govor. Po govoru je 
zaigrala godba na pihala. Proslava je potekla 
v najlepšem redu. j . g. 

Črnomelj 
Delovni kolektiv okrajnega gradbenega 

podjetja v Črnomlju, ki šteje že 95 članov, 
je imel volitve delavskega ^sveta 15. maja 
zvečer. Udeležba Je bila skoraj polnoštevll-
na, razpoloženje delavstva pa prav dobro, 
saj so se že dalj časa z delom pripravljali 
na ta dan. Iz poročil direktorja tovariša 

Bečaja Je razvidno, da J e podjetje lani dobro 
poslovalo. Volitev delavskega sveta sta se 
udeležila tudi predstavnik okrajnega sin
dikalnega sveta tovariš MIlan Slmc in na
čelnik Sveta za lokalno gospodarstvo Blaž 
Pahulja. M . F . 

Planina nad Semičem 
Z razširitvijo državnega posetva v Rodine 

in Sredgoro se je obseg posestva znatno 
povečal. Med novimi dolavci smo z veseljem 
sprejeli v naa delovni kolektiv tudi parti
zansko vdovo 0'go Šterk, ki jo vsi poznajo 
kot marljivo in delavno ženo. Nekam čudno 
ljubezen do bližnjega ) m j e pokazala na
pram Šterkovi pot>ozn.iagka »Planinska« 
Rosika, kakor jo vs: imanij jejo. To je piev-
zitkaricu v lusi rlr/.nvncga posestva, ki 6 8 
kaj pogosto udeležuje, vsako cerkvene slav-
nosti brez posobnegu povabila. Sama stanuje 
v prostorni kmečki hiši. saj nt nihče rad v 
njeni bližini. Sedaj pa. ko se je v majhno 
sobico naselila partizanska vdova (tudi pri 
nas manjka stanovanj), pa je planinska 
Hezika pokazala svojo zlagano pubožnjaško 
ljubezen do bližnjega in nikakor ni dovo
lila, da bi vdova stanovala pod njeno streho. 
Tam kjer se ,noha ljubezen do bližnjega, 
bo pač treba uporabiti stanovanjski zakon. 

_ Ker se naše državno posestvo lepo raz
vija, je zadovoljstvo med delavstvom vsak 
dan večje. Spomladanska suša je sicer za 
vrla setev, vendar smo sedaj po dežju vse 
nadoknadili in ui ca nnš planinski predel 
ničesar zamujenega. Vsled pozne setve nam 
tudi slana ni napravila večje a kode. Mlada 
živina hitro raste, tako da imamo vedno 
več dobrih krav mlekaric in seveda tudi 
vsak dan več mleka že lani smo pričeli 
s proizvodnjo sira, letos pa smo jo se po
večali. Pod vodstvom izkuAcucga mlekarske
ga strokovnjaka izdelujemo že prav dober 
siT trapist. Imamo prvo sirarno na držav
nih posestvih kočevskega ozemlja. V krat
kem pa bomo pričeli s proizvodnjo še dru
gih vrst sira. J . F. 

Seskov dom v Kočevju je očlvidno za. 
radi pomanjkanja finančnih sredstev in no-
zaiteresiranega lastnika še vedno. Čeprav 
obnovljeu. neometan, vsled česar vremenske 
neprilike in zob časa opravljata svoje raz
diralno deio na tem znamenitem zgodovin
skem spomeniku iz NOB. Množične organi
zacije, ki so prva leta po osvoboditvi s 
trudom obnovile po okupatorju uničeni dom, 
so upravičene da, zahtevajo od lastnika do
končne obnovitve. Ce to ne bo kmalu ure
jeno, bodo ljudje, uporabljali dvorano in 
morajo za to plačevati visoke pristojbine, 
v kratkem orez strehe. 

Olepševalno društvo v Kočevju, ki Je 
bilo ustanovljeno preteklo leto, prav uspeš
no nadaljuje dela za olepšan je mosta Ko
čevje. Središče mesta se je že razvilo v 
le<p cvetoč park, v katerem najdejo mamice 
in njihovi malčki v popoldanskih urah pri
jeten počitek. Olepševalno društvo pa naj 
bi našlo čas, da bi na svoji seji razprav
ljalo tudi o ureditvi ulice, ki pelje iz 
Cankarjeve ceste proti Seskovemu domu-
Tu je treba urediti tudi razsvetljavo, saj 
se morajo člani organizacij, katerih ere 
dišče dela je Seskov dom, loviti po temi, da 
končno najdejo po do glavne ulice. 

Nova, sodobno urejena klnodvorana »Ja
dran« v Kočevju je nov prispevek h kul
turnemu razvedrilu delovnih ljudi, saj so 
predstave, ki so štirikrat na teden skoro 
vedno dobro obiskane. 'Upravi kina bi pri. 
poročali le več delavnosti in okusa pri 
izbiri filmov, saj je naš filmski trg že v 
zadostni meri založen z dobrimi in vzgoj
nimi filmi. Limonade in druge filme, ki 
kvarijo okus odraslim, mladino pa pokvar-
jajo, naj uprava kina odklanja. 

Gimnazijska mladina, ki je včlanjena v 
M K i l D »Matej Bor« se je 10 in 11. maja 
z velikim uspehom predstavila kočevski 
publiki s komedijo »Matura« in žela za svojo 
izvajanje veliko priznanja- Komedijo je re
žirala tov. prof. Marija Jemee, ki je poka
zala, da njena režijska pot samo s to pred
stavo še ni končana, saj ie Sindikalno gle 
dališče v Kočevju lahko opazilo skrbno in 
strokovno obdelane prizore, ki so presenetili 
članstvo gledališča, ki je bilo prisotno na 
predstavi. Sindikalnemu gledališču pripo
ročamo, da se pri igri, zlasti pa pri režiji 
navzame navad, ki so udomačene pri MKUD 
»Matej Bor« in izražene v sigurnih na
stopih. ^ 

V fialki vasi pri Kočevja gradi rudnik 
Kočevje moderno kulturno dvorano, na ka
tero bo rudarski kolektiv lahko upravičeno 
ponosen. V dvorani bodo kinopredsfave, pro
slave in kulturno vzgojne prireditve, kar bo 
mnogo doprineslo k splošnemu kulturnemu 
dvigu rudarskega naselja. Dvorana bo pri
čela služiti svojemu namenu predvidoma 
konec junija ln bo tamkajšnjemu KUD 
lahko precej pripomogla k hitrejšemu raz
voju. 

Kočevski rudnik so 24. maja obiskal] naj
boljši ln najzaslužnejši Titovi pionirji ko 
čevskega okraja, katerih sprejem in pogo. 
stitev je organizirala rudniška organizacija 
A F Z . Po prisrčnem eprejemu so si pionirji 
ogledali rudniške naprave za separiranje 
premoga In odkrivanjen premogovnih plasti 
na dnevnem kopu s pomočjo bagrov. Orga
nizacijo dela na deloviščib so jim tolmačili 
rudniški strokovnjaki. 

S sodelovanjem enot JLA Iz Ribnice, pri 
padnikov predvojaške vzgoje, članov PLZ in 
enot Ljudske milice, so člani ZB Kočevje 
na rojstni dan maršala Tita dne 25. maja 

organizirali velik napad na mesto Kočevje. 
Najzanimivejši del poteka »borbe« je bil v 
trenutku, koso si »zmagovalci« izsilili prehod 
preko Rinže s pomočjo pontonskih naprav, 
ki so bile nameščene preko Rinže že 20 
minut pred določenim rokom. Napad na 
Kočevje je bil dobro organiziran. Potrdil 
je sposobnost borcev in komandnega kadra. 

RndnrJi rudnika Kočevje so *24. maja v 
počastitev Titovega rojstnega dne dosegli 
najvišjo dnevno proizvodnjo po osvoboditvi. 
2e prejšnji dan so rudarji živahno razprav
ljali, kako in na kakšen način bodo pre
segli v»o dosedanje delovne zmage, ki jih 
beležijo kočevski rudarji v preteklosti žo 
kar precej. Delo so tako organizirali in 
pripravili, da je odpadlo vsako presenečenje 
ali zastoj pri odkopavanju premoga. Pre 
pričani v zmago, so rudarji naslednji dan 
praznovali obletnico Titovega rojstnega dne 
v tnk«m razpoloženju, kakršnega med ru
darji že dolgo ni bilo. — ja 

Iz ribniške doline 
Tudi pri nas se Se dobijo ljudje, ki se ne 

morejo in ne morejo vživeti v novo življenje 
V socialistični Jugoslaviji. No gre jitm v 
račun, da je končno zmagalo doiovnd ljud
stvo, ki se je s svojim delom vedno borilo 
za lepšo in boljšo bodočnost delovnega 

Tak cMovek. ki se je hotel z s verni svojimi 
čuti nekako upreti resničnosti, se je sedaj 
po sedmih letih prikazal na Sinovci nad 
Sodražico. Celih sedem let je tičal v svoji 
podstrešni sobici in se ni nikoli prikazal 
na dan. Šele sedaj, ko ga je k temu pri 
silila popolna shiranost, je pokukal kakor 
polž iz svoje hišice. Ta človek je Jože Kožar 
iz Sinovce star 39 let. 2e prej jo mnogo 
pretrpel po raznih zaporih in internacijah, 
pa tudi pri domobrancih, s katerimi jo no 
kal časa sodeloval. Misli] je, da je nova 
Jugoslavija tudi taka, kakor so bili naši 
sovražniki. Zdaj pa se ta človek le veselo 
smoie in je srečen, da je zagledal pravo 
svobodo in da živi neodvisno življenje — 
škoda le. da je tako dolgo tičal v svoji 
jazbini . . . H. K. 

ZAHVALA MILIČNIKOM V RIBNICI 
Podpisana Marija fttupica, posestnica v 

Nemški vasi št. 34 pri Ribnici, se zahva
ljujem javno tovarišem miličnikom v Rib
nici, ki so izsledili tatove mojega premo
ženja s požrtvovalnim delom, ter mi vrnili 
V6e moje stvari. Tatovi pa so medtem žo 
prejeli kazen pred okrožnim sodU&em v 
Novem mestu. Marija Stupica 

Zahteva te 
Radensko 

G 
za okus in zdravje 

R o g a š k o 
za zdravje in okus 

našo najboljše mineralne vode 

Naravno gibanie prebivalstva 

KINO NOVO MESTO PREDVAJA« 
Od 6 do 9 lunila: francoski film »V 

Pariz« 
Od 10 do 12 umlla ameriški film »Mašče

vanje Rdeče čarovnice« 
Od 13 do 16 lunlja: italijanski film »Volk 

z gore Sila«. 
KINO DOLENJSKE TOPLICE PREDVAJA« 

8. Junija ameriški film »Škotska kri«. 
11 ln 12 Junija: ameriški film »Kako ze

lena je bila moja dolina« 
PM4rtav<« vsako sredo, četrtek ln soboto 

ob 20.30 url, <?b nedeljah ob 17. in 20„30 uri. 

OKRAJ NOVO MESTO 
V mesecu aprilu Je bilo v novomeškem 

okraju rojenih 143 otrok (79 dečkov ln M 
deklic), umrlo je 73 oseb, od teh 35 moških 
in 3B žensk, porok pa Je bilo 42. 

Poročili so se« Posestnik Mišjak Jože, 
iz Smihela-N. m. ln hči kmeta Kulovec 
Emilija iz Uršnih sel. Posestnik Doberdrug 
Janez lz Prečne In hči posetnika Starlč 
Justina lz Kartel.levega. Sin posestnika 
Gačnlk Franc ln hči posetnika Judež Ju-
lljana, oba lz St Jurja. Sin posestnika Mur-
gelj Ludvik ln AJdešček Ana, oba iz Mirne 
peči. Uslužbenec OLO Som Maks ln usluž
benka Pene Marija, oba tz Novega mesta. 
Zidarski pomočnik Bohte Ivan lz Novega 
mesta in delavka Brulc Marija iz Stopič. 
Mlličnlh Vidlc Maks iz Žužemberka ln tovar 
nlška delavka Kerštlnc Ana iz Novega me 
sta. Trgovski pomočnik Vidmar Roman ln 
uradnica 2agar Ivanka, oba lz Novega me
sta. Posestnik Bartolj Franc ln hči posest
nika Bartol) Marija, oba iz Birčne vasi. 
2eleznlškl delavec Golob Franc in železniška 
delavka Hrovat Alojzija oba iz lBrčne vasi. 
Avtomehanlk Sobar Stanislav in hči posest
nika KumelJ Amalija, oba lz Straže. Delavec 
Hribernik Franc lz Poljčan-Cerovee in 
kmečka delavka Kovačlč Ivana iz Prečne. 
Kovaški pomočnik Kuljaj Ilija ln poljska 
delavka Brudar Julijana oba lz Gaberja. 
Sin posestnika Grubar Anton lz Brusnic ln 
posestnica Ucman Terezija iz Podgrada. Ml-
.ičnik Mokne Matej in vrtnarlca Papež Ma
rija, oba lz Novega mesta. Poljski delavec 
CečeliČ Anton lz Smlhela ln poljska delavka 
NNovak Jožefa iz Gaberja. Železniški dela
vec Fekez Mato ln delavka TIN Gorlšek 
Angela, oba Iz Novega mesta, posestnik Ra
seli Jože In hči posestnika Vire Marija, oba 
iz KarteUevega. Gradben! Ing. Nišlč Drago 
Iz Brežic ln profesorica Zobec Breda iz No
vega mesta Gozdni delavec Salomun Mirko 
in kmečka delavka Mator Karolina, oba Iz 
Šmarja. Železničar Lapajne Jože iz LJublja
ne ln kme ka delavka Pctrlč Angela lz Za-
meškega. Kmečki delavec Pavlenč Anton in 
gospodinja Zalokar Karolina, oba lz Preko
pe. Kmečki delavec Sadi Alojz lz Pertoče-
Murska Sobota ln kuharica Pleskovlč Silva 
iz Novega mesta Lončarski pomočnik Na
glic Stane 1z Leskovca ln poljska delavka 
Uudoklin Frančiška lz Orehovice Brusač 
Hoj Marlan tn potiska delavka Leglša Ga
brijela, oba Iz St. Jerneja. Knjigovodja Hu-

V VSAKO HIS0 

DOLENJSKI LIST! 

doklin Ignac lz St. Jerneja ln kmečka de
lavka Logar Marija lz Prekope. Trgovski 
pomočnik Kudomlja Stepan iz Zagreba ln 
trgovska pomočnica Jenževlč Karolina lz 
St. Jerneja. Kmečki sin Drmaž Franc lz 
Prekope in kmečka hči Kovačič Justina iz 
St, Jerneja. Kmetovalec Novšak Jože lz 
Telč ln hči kmeta Ržen Alojzija lz Skoc-
jana. Poljski delavec Vesel Jože iz Zamostka 
in gospodinjska pomočnica Cvelbar Kristina 
lz Bele cerkve. Sin kmeta Zupančič Anton 
iz Podhoste ln hči kmeta Zupančič Jožefa 
lz Žužemberka Delavec Zupančič Alojz ln 
knjlgovodklnja Flajs Cecilija, oba lz Do-
brnlča. Kmečki delavec Zore Jože ln kmeč
ka delavka Močnik Gabrijela, oba lz Mo
kronoga. Oficir JLA Krese Anton iz Kra-
gujevca ln kmečka delavka Rapuš Neža iz 
Mokronoga. Mizar Kavs Janez ln gospodinja 
Salehar Antonija, oba lz St. Ruperta. Pod
oficir JLA IHčin Bogdan lz Novega mesta 
ln Berjak Blondlna iz Mlgollee. Miličnik 
Radi Janez tz Borovca pri Kočevju ln 
uslužbenka Janežlč Lucija lz Male Loke 
Posestnik Pajek Franc lz Sada-Grosuplje in 
posestnica Glavan Helena iz Sela-Sumbcrk 
Elektromehanik PucelJ MIlan lz LJubljane 
ln kmetica Šinkovec Ivana Iz Zagradja. 

Srednješolsko atletsko prvenstvo 
Pred kratkim Je b;lo tekmovanje za 

atletsko prvenstvo novomeških srednješol
cev, kl bi naj pokazalo, kateri zavod Ima 
najboljše atlete. 

Največ točk je zbralo učiteljišče — 68, 
gimnazija 63 ln ekonomska srednja Šola 29 
točk. Učiteljišču Je pridobil prvo mesto od
lični 2agar, kl Je zmagal v štirih panogah, 
dočim Je gimnazija imela številčno močnejše 
moštvo. 

Najboljši so bili sledeči« 
Tek 6« m — ženske: Svetličlč, gimnazija 

8,4; Robar, glmn. 9,2; Glavan, ESS 9,8; 
600 m — ženske« Jenlč (Izven) 1:53,8; Robar, 
glmn. 2:1,1. 

Tek 100 — moški: Žagar, učit. 12; Kordiš. 
glmn. 12,6; Krhin, gimn. 12,7. 1000 m — moški: 
Gutman, učit. 3:0,5; Kordiš, gimn, 3:4,4; 
Mlakar, učit. 3:5. 4 X 100 m: Učiteljišče 54; 
gimnazija 54,9; ESS 67,5. 

Met krogle — Ženske: Bojane, ESS B.72; 
Pascolo, gimn. 8,56; Feletič, ESS 8,01. Krogla 
moški: Žagar, Učit. 12,34; Agnič, glmn. 12.26; 
Simič, gimn. 11,58. 

Skok v daljino — ženske: Svetličlč, glmn 
4,05; Pascolo, glmn. 3,90; Robar, gimn. 3.65. 
Daljina — moški: Žagar, učit. 5,50; Kotnik, 
gimn. 5,30; Kordiš, gimn. 4,84. 

Skok v višino — Ženske: Svetličlč, glmn. 
125; Kuntartč, gimn. 120; Šetinc, glmn. 120. 
Višina — moški: Medic, glmn. 155; Žagar, 
učit. 155; Popovlč. ESS 145. 

Met kopja — moški: Žagar. učit. 42,30: 
uLkšiČ. ESS 40,63; Volf, Učit. 37.82, Met 
diska — moški: Lovšin, glmn. 33,44; 2agar. 
učit. 32,53; Perpar, gimn. 30,70. 

Po rezultatih vidimo, da Imajo Brednje 
šole v Novem mestu dobre atlete, kl bi 
lahko uspešno tekmovali z vsako srednjo 
šolo v Sloveniji. 

KEGLJAŠKO TEKMOVANJE 
Kegljaško druStvo »Gorjanci« lz Novega 

mesta je priredilo kegljaško tekmovanje 
med svojimi krožki v narodnem slogu od 
IS. do 30 maja 1952. 

Na tekmovanju so pokazali naši kegljačl 
vztrajnost, borbenost tn športno disciplino 
Najlepšo disciplino tn enotnost bo pokazali 
kegljačl krožka »Luknja«, kl so od začetka 
do konca tekmovanja zastopali svoj krožek 
z vedno Istim moštvom. Ta krožek Je podrl 
tudi največ kegljev: v sedmih srečanjih 1786 
aH povprečno na eno igro 255 kegljev. Ta 
rezultat Je odličen, če vzamemo v obzir 
slabo stanje kegljišča, na katerem so Igrali. 

Prvo mesto si je priboril krožek »Plan-
ka« z desetimi točkami oz. s petimi zma
gami, Le dve Igri 1e izgubil. Krožek Je se
stavljen v glavnem tz starejših ljudi, kl 
kegljajo že po 20 aH 9e več let. Kljub sta

rosti so kegljačl pokazali veliko bnrbenost, 
disciplino tn voljo za napredek. V m kegljačl 
in prijatelji kegljaškega športa Jim k tej 
zmagi čestitajo. Za svojo zasluženo zmago 
so prejeli diplomo. 

Najboljše mesto po ocenjevalnih točkah 
Je dosegel tov. Henrik Clgoj, Član- krožrfa 
»Prodor«. Za eno točko slabši Je bil tov. 
Viktor Mežnarič, član krožka »Luknja«, za 
dve točki slabši od prvega pa je bil tov. 
Joško Llpar, član krožka »Vseh devet«. Naj
boljša po podrtih kegljih sta bila tov. Vik
tor Mežnaršič ln tov. Jeraj Mirko Clgoj 
Henrik in Mežnaršič Viktor sta prejela spo
minski nagradi. 

REZULTAT TEKMOVANJA: 

Nepotrebno vprašanje: 

Kant 
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TRGOVSKO PODJETJE ODPAD 
Se vedno sprejema in takoj Izplačuje po 
najvišjih dnevnih cenah: staro železje, 
odpadke kovin, počene litoželezne kotle, 
staro, neuporabno orodje, zavržene stroje, 
cunje, kosti, star papir, sleklo in še mar
sikaj, kar leži tudi pri vas doma na pod
strešju, na dvorišču ali kje drugje med 
staro šaro in vam dela samo napoto. Ponu
dite odpadke vseh vrst najbližji zbiralnici 
Odpada — prepr ičaj te se o ugodnih cenah! 

1. Krožek Planka 10 točk 
2. Krožek Luknja 9 točk 
3. Krožek Vseh devet 9 točk 
4. Krožek Prodor 8 točk 
5. Krožek Kmet 8 točk 
6. Krožek Metla f 4 točk 
7. Krožek Dama 4 točk 
8 Krožek Odred 4 točk 

1671 kegllev 
1786 kos! lov 
1731 kegljev 
1697 kegljev 
1673 kegljev 
1679 kegljev 
1596 kegljev 
1467 kegljev 

C O B V E S T I L A ) 

OSEBNE VESTI 
VERA . . . Naročil sem TI spet »Dolenlski 

list«! Vrni se takoj — vse Ti odpuščam. 
Tvoj Janez. 

PREKLIC KRSTA 
Prekllcujem cerkveni krst moje hčerko 

Sonje, ki je bil izvršen brez mole vednosti 
v Vavtl vasi. — Anton Jerič, Dol. Toplice. 

PREKLIC KRSTA 
Proklicujera cerkveni krat mojih otrok 

Kostjp in Ji ene, katere ie brez moje vednosti 
dala krstiU moja mati Marja Tomic. 

Mairda Vlrant, Straža 22 

OSMRTNICA 
Sporočamo vsem sorodnikom ln znancem, 

da nas Je po težki bolezni zapustila naša 
mama, stara mama ANA RADO-lClC. — 
Dušan Vrlinlč, Bojancl št. 14, p. Vinica pri 
črnomju. k 

ZAHVALA 
Vsem, kl so sočustvovali ob Izgubi naše 

nepozabne tete JOSIPINE VLAGA v Novem 
mestu, se najlepše zahvaljujemo. Posebno 
zahvalo Izrekamo pevskemu zboru SKUD 
»Dušan Jereb« za ganljivo slovo, govornikom 
za poslovilne govore, vsem darovalcem 
cvetja ln ostalim, ki so Jo spremili na zadnji 
poti. — Žalujoče sorodstvo. 

Og,fasL 
Uprava bolnišnice v Novem mestu produ 

nekaj dobro ohranjenih predmetov, med 
njimi: vrata dvokrilna. vrata ©uokrilnn 
(oboje z oboji), železno postolje. leeen« 
postelje, železne umivalnike.stojala, želen, 
raznih dimenzij od železniških postelj 
okvirje za okna raznih velikosti. 
Ogled pri*--fiplošni bolnišnici v Kanili ji v 
jutranjih urah 

Stalno službo dobi takoj strojni meliaiiM'ar 
v silosu Gradec v Beli krajini. Ponudbe 
poslati na »Žito«, Ljubljana, postni pro
dal 267. 

V oskrbo dam dobrim ljudem v bližini 
Novega mesta 17 mesecev staro deklico 
— proti dobremu plačilu. Naslov v uprav, 
lista >. 

Ureja uredniški ixlt>or - Odgovorni urednih 
Tone Oošnlk - Naslov art-dnistv« in uprave 
Novo mesto Ljubi jnnska tvtrta 35 telefon 
4t*»v 127 - postni predal sa Tekoč-« račun 
pri K •• m 'i n:, u banki v Novem me-stn 41e/V 
-ilfi I M m 1 - (Vtrtletna naročnina Hlli din 
nolletns 200 din Mlotetrtu 400 din - Nar-oe 
'in.« se plačuje vnaprel - Tiska tiskarna 

Ljudske pravico v LJubljani 
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Brez ponosa, brez 
Lovci na pakete spet pridno pisari/o 

časti . . • 
čez Ocean 

Bralci Dolenjskega lista se še dobro 
spominjajo burje, ki je vela v lanski 
jeseni po Podgorju, v Kamencah, 2i-
hovem s«?lu, Mirni peči in še marsikje 
drugod, kjer smo razkrinkali nesramne 
lovce na ameriške pakete. 2e lani 
smo zapisali, da vsi pošteni ljudje ob
sojajo zlagano tarnanje dolenjskih 
lovcev na pakete, njihovo solzavo hi
navsko dvoličnost, umazano moralo 
in izkoriščanje verskih čustev rojakov 
v Ameriki. Tz pisem, ki smo jih ob
javili, je močno smrdelo po obreko
vanju naše države. Upravičeno so nas 
bralci, pa tudi drugi ljudje spraševali, 
če to sramotenje ni kaznivo? Okrajni 
odbor Zveze borcev iz Novega mesta 
se je 24. novembra 1051 oglasil v na
šem listu in objavil svojo zahtevo, da 
ljudska oblast uvede proti izkorišče
valcem in obrekovaleera kazenski po
stopek. Do danes o kaznovanju neka
terih največjih lažnjivcev in goljufov, 
ki imajo doma velika posestva, pa so 
vpili v pismih v Ameriko, da »umirajo 
od lakote, nagi in bosi< itd itd., nismo 
še nič slišali. Zvedeli smo le, da je 
bila poštarica Turkova v Stopičah takoj 
odpuščena iz državne službe, prav-
tako pa nekaj uslužbencev na želez
nici. 

Medtem pa je pogum nekaterim pa-
ketarjem spet zrastel. 2e pozimi so 
hitela pisma čez veliko lužo na naslov 
gospe Lucije Gregorčič, pa tudi dru
gam. Skoraj vsa so se, več ali manj 
podobna: jadikovanje, beračenje za 
živila in obleko, naštevanje bolezni, 
izmišljanje nesreč in števila otrok itd. 
itd. »Volk dlako menja, čuda ne« pravi 
naš pregovor. Paketar premenja na
slov in vsebino svojega beraškega 
pisma — hinavščina in dvoličnost pa 
ostaneta v njem neizpremenjeni. 

Naj spregovori pismo Uršule Pipan 
z Orehka štev. i nad Stbpičami: 

»PROSI SE LAHKO«, PIŠE URŠKA 
Z OREHKA - DA PA SE NE SME 
LAGATI, JE P O Z A B I L A . . . 

»Spoštovani mi! 
Oprostite, ki sem se na vas obrnila 

z eno prošnjo in vas prosila čebi mi 
kaj pomagali v živilju al pa v Oble 
ki. Treba je vse Živeža mi nimamo in 
kaj obleči ne, en fant je star dva
najst let, pa tako rastrgan dani za 
pogledat, ima pa samo ene Hlače pa 
pogulene in Gospodar naš pa ene. Hoče 
pa en rekle pasamo to duje, drugo 
je vse grdo rastrgano. Mi ne moremo 
nič kupit Je prevelika draginja, skrbet 
moramo samo to da davke odrajtamo, 
za drugo ne ostane nič. Zato sem se 

obrnila na vašo pomoč čebi blo mo
goče vam kaj pomagat in to je resnica, 
lahko šola pove, kagšen je naš, strašno 
rastrgan, v Solopa mora hodit, čene 
je kazen velika, sram je nas pa se ne 
moremo pomagat, nič al bi kupil je 
vse natisoče, pri nas pa za sol nimamo 
doskrat dinarje, je polje, al n« rodi 
nič, malo smo pridelali, nas je pa dru
žine 6. Kruha nimamo doma. Kupit 
ga ne moremo ni dinarja, zato sem se 
obrnila na božjo pomoč in Vašo po
moč. 

Mi pravijo drugi ljudje, da prosi se 
žihar potem pa kar je, samo resnico 
govorit, pa že pride pomoč. Saj bi mi 
že kupili, al je vse natisoče pri nas, 
paše za košček kruha nimamo, in čebi 
vidli kagšno pomankanje, bi se gotovo 
zjokal in čebi K nam prišli, nastežaj 
bi vrata odprla in vas prijazno spre
jela in pokazala vso našo revščino, pa 
če nebi, jast sem večkrat premišlevala 
kaj čem in mi pravijo prosi, zato sem 
se obrnila na božjo pomoč in na Vašo. 
Karje božja volja to pako prosim vas 
čeje mogoče usmiltese 

prosim 2 rute rute naglavo in volne 
za eno jopo zelene in rdeče, to je eno 
kilo, marele, ženskinih oblek ni 

Stpostvanjem 
U mula Pipan 

v Orehek š t 1 
P. Stopiče pri Nov. mestu 

Tako je pisala Urška z Orehka v 
Ameriko — Jugoslovanskemu general
nemu konzulatu v Čikago letos 16. 
marca. 

Kdo je Uršula Pipan? 60-letna sam
ska ženska, ki živi na posestvu svojega 
brata Pipana na Orehku št. 1. Brat 
ima 8 hektarjev zemlje, od te 1,75 ha 
orne. Najmlajši sin je res star 12 let, 
tudi v šolo hodi (na sramoto staršev 
res večkrat umazan kakor umit, česar 
pa ga tudi vse ameriške in jugoslo
vanske tovarne mila ne bodo rešile, 
če ga ne bodo doma naučili umivati!), 
eno dekle iz družine služi, dve dekleti, 
močni kot dva jelena, pa delata doma. 
Pred kratkim se je vrnil iz Nemčije 
domov tudi starejši sin, ki dela na 
očetovem posestvu. Da ni kruha — je 
laž; da ni kaj obleči prav taka! 

Urški Pipan ne bi bilo treba prav 
nič beračiti po svetu za ameriško mi
loščino! Ko smo jo obiskali na njenem 
domu — je žal ni bilo doma. Odpe
ljala 6?e je z vlakom v Ljubljano. »Na
redili ji bodo ,trajno', ker gre za bo-
trco!« smo zvedeli, ^rška sploh rada 
potuje v Ljubljano in nazaj. Tudi 
župnika Smoliča. pomagača klavcev pri 

Zavarovanje pomembnega spomenika 
narodnoosvobodilne borbe v Žužemberku 
Uradni list LRS št. 15 z dne 27. maja 

je prinesel naslednjo odločbo: Deloma 
poru sena poslopja dekanijske cerkve 
.••v. Mohorja in Fortunata. župnišča in 
me/na rije (bivšega prosvetnega doma) 
in ostanki utrdb na hribu nad trgom 
Žužemberk in vasjo Zafaro, po svoji 

Morda ste pozabili1. 
Nič čudnega, če ste ob mno

gih skrbeh in svoji zaposlitvi 
morda pozabili na plačilo naroč
nine Dolenjskega lista. Pred ted
ni smo Vam poslali opomin in 
poštno položnico, vendar pa od 
mnogih dolžnikov še vedno nismo 
prejeli dolžne naročnine' Poglej
te, če niste med zamudniki, če 
pa ste, pa Vas lepo prosimo, da 
pohitite z vplačilom zaostale na
ročnine. Zaradi nerednih plačni
kov smo v denarni stiski, tiskarni 
in ostalim dobaviteljem pa mora
mo storjene usluge sproti pla
čevati. Sle jezite se nad ponovno 
prošnjo, temveč nakažite raje 
zaostanek naročnine — novih 
opominskih stroškov Vam namreč 
ne bi radi delali. 

legi najvažnejšega strateška točka ob 
gorenjem teku Krke in med narodno
osvobodilnim bojem vojaško pomemb
nejša postojanka v vsej Suhi krajini, 
za katere posest so se bili najbolj srditi 
in krvavi boji v vsem razdobju osvo
bodilnega gibanja, ključna postojanka 
za ves Kočevski Rog. zibelko sloven
skega partizanstva — se z neposredno 
okolico zavaruje kot spomenik narodno
osvobodilne borbe. 

2e drugič se je nasmehnila 
sreča Mariborčanu 

V torek 27. maja so v majhnem, prijaz
nem lokalu Državne loterije v Jurčičevi ulici 
v Mariboru že drugič zaporedoma v dveh 
mesecih Izplačali glavno premijo žrebanja 
Državne loterije. Pred mesecem Je bil areč-
pik komaj 20-letnl sčetkarski vajenec Viktor 
RamSak, ki je zadel 800.000 dinarjev. Slučaj 
pa Je hotel, da je prav ta Ramsak pri na
slednjem žrebanju, ki Je bilo 23. maja v Ma
riboru, zavrtel zopet številko srečke, ki Je 
bila prodana v Mariboru. In če Je prvič 
dobil lepe denarce mlad človek ob prlčetku 
svoje življenjske poti. Je tokrat sreča izbrala 
nekoga, kl mu bo olepšala življenje na dru
gem koncu. Upokojeni železničar-strojevodja 
Nikolaj Cernezelj Je včeraj prejel pet lepih 
zavitkov po sto tisočakov ln Jih brž odnesel 
shranit v blagalno Narodne banke v Mari
boru. Da bo za hltko — Je dejal ve« srečen 
ln ml mu želimo v tej lastni hiški prav 
srečen večer življenja . . . 

(Po Mariborskem »Vestniku«) 
29. maja 1952. 

Sv. Joitu. je po vojni večkrav obiskala 
na Gorenjskem. Kuhana in pečena je 
bila v farovžib, zato tudi po vojni ni 
nehala obiskovati raznih gospodov v 
Ljubljani. Vlak ni zastonj, vendar 
Urška za voznino ni v zadregi. Zlagano 
pismo za pomoč je samo nesramna ter-
cijalska hinavščina in požrešnost — 
pri kateri so oči večje od tudi sicer 
velikih ust 

Tako se je Urška z Orehka zapisala 
med lovce na pakete. Paketka seveda 
ne bo, ker ima naš konzulat v Čikagu 
dovolj bolj potrebnega dela kakor pa 
da bi zbiral podgorskim tercijalkam 
»živilja in Obleko«. Vsi, ki poznajo 
v stopiški fari Pipanovo Urško, pa naj 
ji z nami vred povedo, da človek, ki 
nima narodnega ponosa in časti, ni 
vreden, da živi na domači zemlji in je 
njen kruh! 

Lahko pa se zgodi, da bo prišel k 
Urški ali pa k Alojziji Klobučar na 
Vel. Orehek št. 27, k Mariji Gazvoda 
na št. 15 v Orehku ali še kam drugam 
na obisk kdo izmed rojakov, ki prav 
sedaj prihajajo v stare kraje po dolgih 
desetletjih življenja v tujini. Bo tudi 
še potem lagala Uršula Pipan, da »ni
ma doma kruha, da ji polje ne rodi 
nič, kruha pa si ne more kupiti«?! 

Ali niso resnične besede Amerikan-
ca-Slovenca. ki se je pred dnevi oglasil 
v Žužemberku in prinesel pozdrave 
rojakom od svojcev, da »je največ ne
potrebnega tarnanja, beračenja, obre
kovanja in laži tam, kjer je v hiši naj
več bogcev in križcev«? Res je iako-, 
drži pa tudi še vedno, da »ima laž 
kratke noge« — lovci na pakete pa 
vedno več smole. 

Jasa Levi: 

SMEJE PREGANJAJO DUHOVNIKE 
Govoril sem te dni z nekim tujcem. 

Ril je v Zadru in mi je dejal: »Tam 
je, tako kaže, vsako drugo poslopje 
— cerkev. Ko smo bombardirali, smo. 
hočeš nočeš, rušili tudi cerkve«. 

No, dobro, toda poslušajte dalje. 
Tujec se čudi, vpraša me: »Kako to, 
da se te cerkve danes obnavljajo?« 
Pravi, da je takisto vprašal v Zadru 
nekega delavca; mož je skomignil z 
ramo in zabrundal: »Zakaj ne, država 
popravlja«. 

Nemara je to komunistično maslo 
— si misli tujec — ena njihovih po
tez, da preslepijo kardinala Speelmana! 
Čudi se in križa, nikakor ne more 
najti v svojih možganih ključ do re
šitve tega zapletenega vprašanja. Saj 
vendar Vatikan in Vidali, »Chatolic 
news« in cela vrsta podobnih rimskih 
protijugoslovanskih mešetarjev pravi, 
da je jasno, da v FLRJ preganjajo 
duhovnike in cerkve! Čudo prečudo! 

Toda kaže, da vse to le ni na prav 
ta način jasno. Kajti duhovnike, slo
vanske in jugoslovanske, zveste svo
jemu narodu, so preganjali in pre
ganjajo Vatikan ter njegovi italijanski 
m poitalijančeni advokati. V prete
klosti in danes. 

Nekoč so slovanskim duhovnikom 

f iulili jezike, ker niso hoteli govoriti 
atinsko in laško, temveč s svojo ms.-

terino govorico. A danes jim cerkveni 
krilo rimskih osvajalnih legij (v po
koju) zamerja, če se oklepajo svo
jega ljudstva in če brezpogojno ne 
služijo agenturi rimskih interesov proti 
Jugoslaviji. 

Tako je tudi fašistično-tržaški škof 
Santin poklical na odgovor duhovnike 
iz cone B, ki so v pismu ameriškemu 
kardinalu Speclmanu ovrgli njegova 

danuncijevska poročila o »preganjanja 
vere« v Jugoslaviji in v njeni coni 
Svobodnega teržaškega ozemlja. 

Ta krotki duhovni oče in pastir jih 
ni poklical samo na odgovor. Se več 
s sekiro je zagrozil vsem tistim du
hovnikom, ki na zahtevo Vatikana no
čejo izenačiti vere s službovanjem 
osvajalnim ciljem Rima. Kakor nam 
sporoča dopisnik iz Trsta, je Santin za 
duhovnike v coni B naznanil cerkvene 
kazni »zaradi nepokorščine«. 

Ni prvič, da po naši ljudski duhov
ščini mlati tujec. Od Grgura Ninskega 

Ea do teh naših sedanjih duhovnikov, 
i so predvsem Jugoslovani, ne pa v 

in rimskega imperija (izrodek sanj), 

Ervo linijo potisnjena četa Vatikana 
i ga Vatikan zastopa — so bili vsi 

taki duhovniki za rimsko stolico iz-
rodki in brezbožniki, heretiki in po
gani. In težke grehe imajo nad sabo: 
oklepajo se svojega naroda, ne pa 
onih, ki jih ščiti Vatikan. 

Ne Jugoslavija, škofje preganjajo 
duhovnike! Preganja jih Vatikan in 
njegov tržaški namestnik — fašist San
tin. Preganjali so jih od pomnenja 
in enako jih preganjajo danes. In pre
ganjali jih bodo zmerom, v imenu umi
šljene veličine Rima, v imenu pohoda 
na Balkan, v imenu tistega barbarstva, 
ki ga Rim vztrajno skozi stoletja vsi
ljuje drugim narodom, kot ponarejeno 
rimsko in krščansko kulturo. 

Vatikan ščiti samo izdajalce, ne pa 
svobodo vere. In ko je tako. naj se 
nikar ne čudi, da s tujimi špijoni, 
agenti in njihovimi plačanci ravnamo, 
tako, kakor zaslužijo. Svet pa naj ve, 
da je Vatikan tisti, ki preganja svo
jemu ljudstvu zveste duhovnike. 

(Po »Borbi«) 

Ostra, a pravična kazen za zločinsko 
razpolaganje z ljudskim premoženjem 

N e p r a v i l n o s t i KLO D v o r p r e d s o d i š č e m 

» . . . Dopisniku bomo dali pr i l iko, da 
pred sodiščem potrdi svoje navedbe v 
članku; nasedli ste čisto navadni misti-
fikaciji; na OLO so krivi teh napak,« 
tako in podobno sta pisala uredništvu 
Dolenjskega lista tajnik K L O Dvor 
Karel Fabjan in predsednik Franc M i r -
tič lani 16. maja z ozirom na objavljeni 
Članek: »Kaj vse ljudje govorijo na 
Dvoru«. Ciril Jordan, bivši administra
tor na KLO Dvor, pa je pisal 21. julija 
1951. leta: 

»Janez Popotni se je pošteno zmotil, 
ker je pisal o izginulih industrijskih 
nakaznicah. Jaz sem jih delil, zato naj 
Janez popravi svojo napako!« Pa se je 
izkazalo, da je Dolenjski list obakrat 
zapisal bridko resnico, aamo Se mnogo 
premalo, ker so tako Jordan kot ves 
krajevni odbor na Dvoru skrbno p r i 
krivali svinjarije na KLO kot gad 
noge, končno pa je vse le prišlo na 
dan. 

Ciril Jordan, domačin z Jame pri 
Dvoru, je po poklicu ključavničar. B i l 
je že v službi nekje v Ljubljani, od 
koder so ga pa zaradi nepoštenosti z 
upravno kaznijo v žepu odpravili iz 
službe. Mladi dekleti in nered na k ra 
jevnem ljudskem odboru so se mu zdeli 
primerni za nadaljevanje nepoštenosti; 
zato se je na vse mogoče načine rinil 
v službo na KLO. To mu je tudi uspelo. 
Se predno pa je bil nastavljen, je imel 
že veliko besedo v uradu. Prvega marca 
je dobil namestitev na KLO, potem 
pa se je šele »razživel«. Na čigav račun 
in kako, naj govori obtožnica javnega 
tožilstva v Novem mestu: 

Od marca do septembra 1951 je 
od plačanih davkov poneveril znesek 
14.458 din in znesek 23.841 din, napravil 
poizkus poneverbe zneska 26.765 din. 
kar je v uradni knjigi navedel kot od
poslano, v resnici pa je imel denar 
doma; dalje je poneveril za II. tro-
mesečje 1951 19.650 industrijskih bonov, 
v avgustu 325 prehranbenih bonov, v 
juliju 15 živilskih nakaznic, v avgustu 
9 živilskih nakaznic, IR nakaznice za 
IV. tromesečje, nekaj drugih nakaznic 

in odrezkov ter tudi večje število na
kaznic za noseče žene. Točnega števila 
vzetih nakaznic najbrž niti sam ne ve. 
Ob neki priliki, ko je dvignil nakaz
nice za noseče žene, jih je pokazal 
svoji svakinji in rekel, da »jih babnice 
ne bodo dobile!«. Dalje mu je očitala 
obtožnica, da je pisal nakazila za slad
kor neupravičenim osebam in takim 
tudi velikodušno delil živilske in druge 
nakaznice, tako na primer Mariji Rus 
95 bonov, 3 CARE nakaznice, 8 od
rezkov za maščobo itd. Po potrebi je 
tudi ponarejal podpise tajnika. Lani je 
bil v pisarno KLO uprizorjen navi
dezni vlom, ki stal davkoplačevalce 
nadaljnjih 11.700 din gotovine. Čeprav 
ni bilo dovolj dokazov, da je on za
grešil ta »vlom« (ki se mu je primeril 
tudi že poprej v Ljubljani v enaki 
obliki), obstaja močan sum prav na 
njem, saj sta imela ključ od pisarne 
samo on in predsednik. 

Soobtožene administratorke, B. J., 
Dragica Jenkole in Marija Rus, so bile 
bolj žrtev razmer v krajevnem odboru 
in vpliva Jordana, kot pa da bi za
vestno malomarno opravljale svoje 
delo. Obtožnica je očitala J. in Jenko-
letovi, da sta z malomarnim delom 
povzročili škodo nad 12.000 dinarjev 
od plačanih davkov, za katere se ne ve, 
kam so šli. Pri vpisovanju zneskov 
plačanega davka in potrdil v knjigo 
sta izpustili nekatere plačane zneske. 
Ti zneski so neznano kam sfrčali. Iz 
potrdil plačanih davkov je bilo raz
vidno, da so podpise administratork 
drugi ponarejali. Točne slike, kdo je 
tukaj pil in kdo plačal, ni mogla ugo
toviti revizija niti po treh pregledih, 
tako je bilo vse zamotano in vsekakor 
načrtno tudi uničeni dokumenti. Z ma
lomarnim ravnanjem sta J . in Jenko-
letova povzročili, da 31 upravičencev 
nj dobilo industrijskih nakaznic. Marija 
Rus je obtožena, da si je neupravičeno 
izposojala denar iz blagajne. 

Delo na K L O ni bilo razdeljeno in 
določeno, vsi so delali vse. imeli dostop 
do denarja in bonov ter nakaznic. O 

kaki kontroli ni bilo sluha, navodil 
OLO in drugih organov ni nihče upo
števal. Predsednik in tajnik sta pridno 
kvartala v gostilni, včasih tudi celo 
noč. Samo enkrat ju je Milan Cerne 
oskubil pri igri za kakšnih šest tisoča
kov. Kje sta dobila denar, to bo morda 
še pojasnjeno v drugi etapi sodne raz
prave, ki se že pripravlja. 

Ciril Jordan je bil obsojen na pet let 
strogega zapora, eno leto izgube držav
ljanskih pravic ter na povrnitev 38.239 
dinarjev občinskemu ljudskemu odboru. 
Jenkoletova je bila obsojena na 9 me
secev zapora, pogojno na tri leta, J. pa 
na 5 mesecev zapora, pogojno na dve 
leti. Rusovo čaka njen del, ko ji poteče 
p o r o d n i š k i dopust, katereea je Dred 
kratkim nastopila. P r i J. je sodišče 
upoštevalo kot olajševalno okolnost 
dejstvo, da je bila takrat še mlado
letna ,da je prišla v to službo proti 
svoji volji, da ji dela nihče ni odkazal, 
da je bila preko svojega zaročenca pod 
vplivom Jordana in da mora kot vdova 
skrbeti za 9 mesecev starega otroka. 
Tudi pri Jenkoletovi je sodišče upošte
valo neobvladanje dela, skrajno ne
urejeno delo v pisarni in vpliv Jordana, 
saj je bilo tudi med njo in enim Jor-
danovim bratom nekaj ljubezni. Prav 
tako je površno in malomarno delo 
predsednika in tajnika negativno vpli
valo na mlada dekleta. 

Prebivalci Dvora In okolice upra
vičeno pričakujejo, da bodo dobili za
služeno plačilo za odkrito sabotersko in 
zločinsko gospodarjenje na KLO še vsi 
ostali krivci. 

Kronika nesreč 
Marija Debevc, hči upokojenca lz St. 

Ruperta prt Mokronogu, je padla s kozolca 
tn si zlomila levo roko. 

Pri padcu a kolesa si je mizarski pomoč
nik Peter Henlgman lz Novega mesta zlo
mil desno nogo. 

Podobna nesreča kot Henigmana Je dole
tela tudi Antona Riflja, tesača lz Ve). Buč
ne vasi, kl si je pri padcu s kolesa zlomil 
desno nogo. 

Jois Možlna, rudar v Krmelju, si Je med 
delom poškodoval levo roko. 

Zdravje otroka je v materinih rokah! 
Naš mladi rod je steber naše bo

dočnosti, steber naše socialistične drža
ve; zato mora biti zdrav in krepak, da 
bo lahko nadaljeval plemenito in čast
no delo naših borcev za svobodo in 
graditev socializma. Da bodo naši otroci 
resnično steber naše bodočnosti, smo za 
njihovo zdravje odgovorni vsi, posebno 
pa žene-matere, ki jim je že po na
ravnem poslanstvu izročena skrb za 
njihove otroke. 2ena, posebno pa mati, 
je prva, od katere je odvisno zdravje 
v družini. Ona mora biti čuvar čistoče 
in higiene v družini, v domu in v oko
lici. Ona mora biti tista, ki bo nava
jala vse domače in znance, da bodo 
v vsakdanjem življenju izpolnjevali 
načela osebne higiene, ki so predpogoj 
zdravja posameznika. Cisto telo, pri
merna obleka, čisto in zračno stano
vanje, primerna hrana itd"., vse to 
krepi odpornost človeškega telesa pro
ti najrazličnejšim boleznim, kot so: na
lezljive bolezni, tuberkuloza, obolenje 
/.aradi pomanjkanja vitaminov itd. 
Skrbna žena ne bo trpela v svoji hiši 
qarij in ušivosti, ki so doma večinoma 
tam, kjer ni čistoče. 

Mati mora biti tista, ki bo svoji 
družini pripravljala tečno, zdravo hra
no, v kateri bo dovolj vitaminov, raz
nih rudninskih snovi, ki so poleg be
ljakovin, maščob, škroba in sladkorja 
nujno potrebne za razvoj in obstoj 
zdravega organizma. Da pa bo mati 
vzgojila zdravega in krepkega otroka, 

je med drugim potrebno, da je sezna
njena s pravilno prehrano in nego do
jenčka in same sebe v času nosečno
sti. Skrb za osebno čistočo je vsaki ma
teri potrebna zlasti v času nosečnosti. 
Paziti mora na hrano; uživa naj čim
več hrane, v kateri je dovolj zelenja
ve, sadja, veliko močnatih jedi, mesa 
pa le malo. Ne sme jesti preveč mast
ne, soljene, kisle ali začinjene hrane. 
Med nosečnostjo naj gre vsaj trikrat 
na pregled k zdravniku ali babici: v 
sredi nosečnosti, v osmem mesecu in 
končno teden ali dva tedna pred po
rodom. 

Prav tako se mora žena pripraviti 
tudi na porod. Če je le mogoče, naj 
gre v bolnišnico, ker ji le tam lahko 
nudijo najhitrejšo in najpopolnejšo 
strokovno pomoč. Ce rodi doma, mora 
prej pripraviti posteljo 6 prekuhanim!, 
čistimi rjuhami ter drugimi manjšimi 
stvarmi. Vse od začetka mora biti pri 
porodu navzoča babica, ki edina lahko 
porodnici vsestransko pomaga pri pra
vilnem porodu, v primeru nepravilnosti 
pa pravočasno pokliče zdravnika. Vsa
ko sodelovanje mazače pri porodu ie 
strogo prepovedano, kajti mazaško delo 
je pogosto vzrok težkim boleznim in 
je dostikrat krivo celo materine in 
otrokove smrti. 

Po porodu naj otročnica leži štiri 
do devet dni. Kdaj lahko vstane, od
loči babica ali zdravnik. Poleti naj gre 
prvič iz hiše po treh tednih, v zim

skem času pa po štirih. Kadar Je žena 
v otroški postelji, mora Še posebno pa
ziti na higieno in prehrano, kajti tudi 
tedaj lahko nastanejo razne nepravil
nosti in bolezni. Hrana naj bo lahka 
in ne preobilna; prva dva dni naj bo 
tekoča. Nato naj polagoma preide na 
mešano hrano t zadostno količino ze-
lenjace in svežega sadja. Prve dni naj 
se izogiblje hrane, ki napenja: fižola, 
večje količine mesa in preveč slanih 
jedi. Zmotno je mišljenje, da zelenjava, 
ki jo uživa doječa mati, škoduje otro
ku. Nasprotno! V zelenjavi je dosti vi
taminov, ki so nujno potrebni za ora-
vllen razvoj dojenčka in njegovo 
zdravje. Zato proč s predsodki; otroč-
nice — jejte preprosto mešano hrano' 

Edino pravilna prehrana za do
jenčka je materino mleko, ki vsebuje 
vse snovi, potrebne za pravilen razvoj 
otroka. Materino mleko vsebuje mno
go zaščitnih snovi proti boleznim, ki 
ogrožajo dojenčka. Umetno hranjeni 
otroci zbole šestkrat pogosteje kakor 
navadno hranjeni. Zato je dolžnost vsa
ke matere, da svoje dete doji. Mate
rino mleko je last otroka, ne pa ma
tere! Otroka je treba dojiti čez dan 
vsake tri ure od 10 do 15 minut. Do
jenje po 15 minutah je nekoristno, ker 
otrok ne dobi iz prsi več mleka. Po
noči naj otrok počiva 8 do 9 ur. S tem I 
se mu bo odpočilo črevesje, pa tudi I 
mati bo lahko mirno spala. Otroka je I 
treba dojiti vsaj 5 mesecev, nato pa 1 

mu je treba polagoma odvzemati po,en 
obrok in ga nadomestiti z drugo hrano, 
tako da je dete odstavljeno z 10 do 12 

meseci. Nagla odstavitev otroku ško
duje, vendar dojenje po dvanajstem 
mesecu nima za dojenčka nikakršne 
vrednosti, za mater pa je škodljivo. 

Včasih mora mati iz zdravstvenih 
razlogov otroka umetno hraniti, ven
dar pa naj umetno hrano uporablja le 
v skrajni sili in naj se točno drži 
zdravnikovih navodil, kajti umetna 
hrana postane v neveščih rokah ne
varna reč. Zato je treba v takem pri
meru vsak mesec prihajati po navo
dila v posvetovalnico za matere in 
otroka. Posebno je treba paziti na pre
brano otroka, če je umetno hranjen v 
vročih poletnih dneh. Matere naj otro
kove žeje ne tešijo z mlekom, kajti to 
je njegova hrana. Otrokovi prebavni 
organi ne zmorejo prevelikih obrokov, 
ki mu ne koristijo, ampak škodujejo 
Lahko pride celo do zastrupljenja s 
hrano, do bruhanja, drisk, raznih Čre
vesnih obolenj in tako dete propada, 
mati pa zaradi nepoučenosti ne ve pra
vega vzroka. 

Mati naj prav tako skrbno pazi na 
nego otroka. Perilo naj bo vedno snaž
no in prekuhano. Zelo grda in .tudi 
škodljiva navada je, da nekatere ma
tere svoje otroke trdno povijajo, češ da 
bodo ravni. Vsaka mati mora vedeti, 
da to otroku samo škoduje. Njegovo 
okostje je zelo rahlo, in če je trdno 
povit, ga to ovira pri pravilnem raz
voju. Zato proč s povoji — dajte otro
ku svobodo! Otroka je treba kopati 
vsak dan, nohte postrižite vsak te
den. Nekatere mamice se tega bo
jijo, češ »akp jim postrižem noh

te, bodo otroci tatovi«. Res smešno je, 
da še v 20, stoletju matere verujejo 
v take vraže in svojim otrokom nohte 
grizejo. Prav te mamice bi morale ve
deti, da odločuje človekovo nadaljno 
življenje njegova vzgoja, ne pa grize
nje nohtov. Kakor boš vzgojila otroka, 
takšen bo. Zato bodi pametna in otro
ku fte grizi nohtov, ker ga s tem lahko 
okužiš — to povejmo vsem, ki jih še 
motijo vraže. 

Otrok potrebuje sonca in zraka. So
bo, kjer leži, je treba večkrat na dan 
prezračiti. Le tako bo imel otrok dober 
tek. mati pa ne bo jadikovala, da je 
njeno dete bledo — postalo bo odpor
nejše, imelo bo rdeča lička. Poleti ga 
nosi na sonce, todo sonči ga previdno, 
da ne bo dobil opeklin. 

V Beli krajini so zdravstvene po
staje in posvetovalnice za matere in 
otroke v Črnomlju, Metliki, Semiču, 
Suhorju, Adlešičih, Starem trgu in na 
Vinici, pravtakp pa v drugih okrajih. 
Navzlic temu, da je ljudska oblast po 
teh ustanovah dala vsem materam-
možnost brezplačnih nasvetov, zdrav
niške pomoči in deloma tudi zdravil 
za otroke, naše matere na žalost še 
vse premalo izkoriščajo te ugodnosti. 
Zato je med našimi dojenčki razmero
ma zelo veliko primerov rahitisa, raz
nih obolenj in drugih bolezni. To ma
lomarnost mater plača marsikateri 
malček celo s smrtjo. 2ene, matere — 
obiskujte posvetovalnice in vaš otrok 
ne bo rahitičen in bolehen, temveč bo 
v ponos vam, vaši družini in narodu! 

Dr. Alojz Mihclčič 


