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Počasi se približujemo zaključku 
šolskega leta. ICmalu se bodo zaprla 
vrata naših šol, mladina pa si bo na 
počitnicah, letovanjih, taborjenjih in 
doma nabirala zdravja in moči za je
sen. Kakšni so letos uspehi? To nam 
bodo povedale uradne statistike po 
končanih ocenah. Ze danes pa lahko 
ugotovimo, da bi bili lahko marsikje 
boljši, če ne bi imeli n. pr. v novome
škem okraju izrazitega namernega od-
tegovanja otrok od šole s strani mno
gih staršev. Na sektorskih konferencah 
učiteljstva je bilo v zadnjih mesecih 
precej razpravljanja o slabem obisku 
šole ob cerkvenih praznikih, o zamu
janju otrok zaradi cerkvenih opravil 
in podobnih neopravičljivih zadržkov. 
Prenekatero grenko izkušnjo so doži
veli vzgojitelji v primerih, kjer starši 
ne kažejo do izobrazbe svojih otrok 
prav nobenega zanimanja, do šole pa 
imajo skrajno slabe in celo sovražne 
odnose. 

V osnovni šoli na Ratju n. pr. vsak 
dan zamuja šolo učenec, ki streže pri 
maši v Hinjah. Ob sobotah imajo otro
ci skupno obhajilo, zato tudi vsi za
mudijo po pol ure šolskega pouka. Ob 
cerkvenih praznikih v Ratju in Zvir-
čah šolarji sploh ne prihajajo v šolo. 
V Cadražah pridejo ob takih dnevih v 
šolo samo mlajši* učenci, v Šmarjeških 
toplicah pa skoraj nihče. Žalosten je 
primer učenca Tomšiča v Dol. Topli
cah, kateremu je oče umrl v interna
ciji na Rabu. Učenčeva mati je naklo
njena farovžu, zato njen sin r^dno stre
he pri maši, v šoli pa je pravi upornik. 
Med predavanjem učiteljice dela opaz
ke in izraža nezadovoljstvo do vsega 
naprednega; otrok ponavlja seveda le 
vse to, o čemer ga »vzgajata* dom in 
cerkev. (Za vzgojo otrok fašističnih žr
tev, ki so ostali eno ali obojestanske 
sirote, bi se morale tako partijske kot 
množične organizacije v naših krajih 
nasploh bolj zavzemati!) 

Prava vatikanska bojevnika proti 
napredni izobrazbi otrok sta organist v 
Šentjerneju in njegova žena. Ker ob 
cerkvenih praznikih ne pošiljata ozir. 
ne pustita hčerke v šolo, mora otrok 
zamujeno snov predelovati po rednih 
urah. Organistova žena je tudi že pri
hrumela v šolo ter krepko izjavila, da 
njena hčerka ne bo hodila v šolo ob 
cerkvenih praznikih. Ko se je hčerka 
oh novoletni jelki udeležila predstave 
v kinu. sta jo doma pretepla. Vse kaže, 
da organistova zakonca ne priznavata 
naših zakonov, izmed katerih govori 
eden tudi o obveznem osnovnem šola 
nju vseh otrok v državi. Za njiju je 
najvišji »zakonodajalec« Vatikan s svo
jimi oprodi z Vovkom na čelu, ki je 
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pred kratkim z okrožnico razglasil in 
naročil, >naj se državljani zavedajo, da 
so včasih dolžni doprinašati za vero 
tudi herojska dejanja in da bodo z bož
jo milostjo za taka dejanja sposobni«. 
Mar bi rada organist in njegova žena 
vzgojila otroka v takega >borca za ve
ro*, kot so bili in so vojni zločinci ka

lani Sinkar, Urbanč, Wolbang, škof 
ložman in drugi? Mar bi rada postala 

mučenika, če bosta slej ali prej morala 
plačati pošteno kazen zaradi nepoši-
ljanja otroka v šolo? Takih »mučeni-
kov« si seveda želi gospod Vovk v 
Ljubljani, da bi z njimi lahko — če
prav lažnivo in klevetniško — ustvaril 
v svetu mišljenje, da je vera v Jugo
slaviji hudo preganjana. 

Izrazit primer pokvarjene vzgoje je 
tudi učenka Marija Pirnar, ki služi pri 
velikem kmetu Enčimerju v Sivem bre
gu pri Cadražih. V šolo prihaja redko
kdaj, pa še takrat se noče učiti. Sedi 
in se ne dotakne knjig. »V šolo me lah
ko prisilite, da bi se pa učila, tega me 
ne morete prisiliti.« Kdo ji je položil te 
besede v usta? Mar res ni možnosti, 
da bi najprej vzgojili njene domače 
»vzgojitelje*, nato pa tudi njo? So — 
le poslužiti se jih ni znal prejšnji K L O , 
ne množične organizacije. 

Zelo nerrdno prihajajo otroci v šolo 
iz Mihovejra in Cerovega loga. Starši 
jih ne pošiljajo v šolo, češ »kaj bi se 
učili tisto partizanščino«. Tu se dogaja, 
da otroci brez vednosti staršev pobeg
nejo v šolo. Takega otroka so v neki 
družini, ko se je učenka opoldne vrnila 
iz šole, doma zmerjali s partizanko. Na 
Lazah spet so nekateri starši izjavili, 
da se »otroci v šoli ne morejo učiti, ker 
imajo preveč učenja za birmo in obha
jilo«. V Poljanah trije otroci niso pri-

30. oktober 
praznik občine Dvor 

Krajevna organizacija ZB na Dvoru je 
na nedavnem letnem ohčnem zboru pregle
dala svoje delo, Ugotovila je, da bi bilo 
lahko boljše; v organizacijo je bilo spre
jetih S članov, mnogo pa je takih, ki ima
jo vse pogoje za sprejem. 

Sekretar je v poročilu obrazložil, kaj so 
doslej naredili. Grajal je nekatere odbor
nike, ki niso prihajali niti na seje, zato je 
delo precej trpelo. (Mani ZB so uspešno so
delovali pri partizanskem pohodu in ure
ditvi pokopališč* padlih partizanov. Zelo 
slaho so oskrbovani partizanski grobovi H B 
Laščah. Tudi nekateri člani sn umealno kri
tizirali stari odbor, da je premalo delal. Po 
kratki razpravi so Izvolili nov odbor. Skle
nili so, da se mora v enem mesecu zaklju
čiti sprejem novih članov. Navdušeno BO 
sprejeli sklep, da se proglasi 30. oktober za 
krajevni praznik v spomin na okrožno par
tijsko konferenco, ki je bila na Dvoru 
30. oktobra 1943. Predlog bodo predložili ob
čini. S. H. 

Od tedna do tedna 
Stavka delavcev jeklarske industrije 

v ZDA še vedno traja. Sklep Vrhovnega 
sodišča, ki je ovrgel Trumanov ukaz o 
prevzemu vse jeklarske industrije, češ 
da je protiustaven, je sprožil stavko, ki 
je gotovo hudo prizadela vse ameriško 
gospodarstvo. Lastniki tovarn nočejo 
popustiti pred zahtevami delavstva, ki 
zahteva zvišanje plač, jeklarska indu
strija ne dela, od proizvodnje jekla od
visne tovarne pa bodo prav kmalu iz
črpale svoje rezerve in bodo morale 
prej ali slej omejiti tudi svojo proizvod
njo. Trenutno še ni gotovo, ali bo mo
goče obnoviti pogajanja med predstav
niki lastnikov tovarn in jeklarskim 
sindikatom, vendar pa je ta položaj v 
Ameriki, ki stoji pred volitvami novega 
predsednika, zelo kočljiv. Truman — in 
s tem demokratska stranka — se je 
sicer zavzel za zvišanje mezd, medtem 
ko voditelji republikanske stranke po
zivajo iilado, naj proti stavki uporabi 
protidelavski zakon Taft-Hartley. Tru
man se zaenkrat tem zahtevam upira, 
češ da je ta zakon proti stavkujočim 
v tem primeru »neprimeren in neupra
vičen«, ker računa na glasove delavstva 
pri bodočih volitvah. 

Volilna kampanja v ZDA se čedalje 
bolj zaostruje. Dva kandidata republi
kanske stranke — Taft in Eisenhower 
— sta si trenutno v laseh. Poznavalci 
političnega položaja v ZDA pa opozar
jajo, da republikanska stranka, ki je še 
vedno manjšinska politična organiza
cija, ne bo nikoli prodrla na oblast, če 
bo kandidirala Tafta; »rešitev« za repu
blikansko stranko je edino general 
Eisenhower, politično izredno bleda 
osebnost, ki pa uživa v Ameriki precej
šnjo popularnost. Ne glede na to, pa 
računajo demokrati na svoj »volilni 
stroj«, čeprav še vedno ni gotovo, koga 
bo konvencija, ki bo julija, izbrala za 
nosilca liste. Izgleda, da se je Truman 
res odločil, da ne bo več kandidiral. 
Senator Kefauver, ki je sicer popularen 
zaradi svojega dela v komisiji za pre
ganjanje kriminala in svojega boja 
proti gangster jem, pa ne uživa podpore 
vodstva demokratske stranke. Kefaver 
je bolj ali manj na lastno pest začel 
svojo akcijo, da bi postal predsednik 
ZDA. V začetku je sicer nabral precej
šnje število privržencev, toda to navdu
šenje za »novega človeka« polagoma po
pušča in se zaradi tega večajo izgledi 
za Harrimana, ki je kandidat, katerega 
podpira vodstvo demokratske stranke. 

Prav v zvezi z raznimi osebnostmi in 
o možnostih te ali druge stranke se 
slišijo tudi mnenja o »novi« politiki 
ZDA. Kefauver in Harriman v bistvu 
zastopata sedanjo Trumanovo politiko, 
za republikansko stranko je znano, da 
ima v zunanji politiki (v notranji po
litiki sle) ko prej ne bo bistvenih spre
memb!) drugačne poglede kot sedanja 
vlada: republikanci so se večinoma bolj 
zavzemali za »azijsko politiko« kot pa 
za podporo Evropi. Glede poslednjega 
ima sicer Eisenhower drugačne misli, 
toda ni gotovo kakšne »koncesije« bi 
moral bivši general obljubiti vodstvu 
republikanske stranke, če bi hotel, da 
bi ga izvolili namesto starega republi
kanskega voditelja Tafta. 

Prav v zvezi z ameriškimi volitvami 
pa prihajata v poštev dve vprašanji, ki 
sta ie danes zelo v ospredju: gre za 
Nemčijo in s tem za vso zahodnoevrop
sko obrambno skupnost ter za Korejo 
in s tem za razmere na Daljnem vzhodu 
in v Aziji. 

Položaj v Nemčiji daje sedaj bolj 
pomirljivo sliko kot pred tednom. So
vjetske okupacijske oblasti so nekoliko 
omilile svoje grozeče in izzivalne ukre
pe na meji med Vzhodno in Zahodno 
Nemčijo; obenem pa so Angleži opustili 
tudi blokado vzhodnonemške radijske 
postaje, ki leži v njihovem sektorju. 
Bržkone se bo položaj tako v Zahodni 
Nemčiji kot v vsej zahodni Evropi ne
koliko bolj zamršil, ko bodo prišle po
godbe, ki so bile pred kratkim podpisa
ne, pred parlamente, da jih ratificirajo, 
pri čemer je treba računati predvsem 
na opozicijo socialnih demokratov v 
bonnskem parlamentu. 

V Koreji bo preteklo te dni leto, od
kar so se začela pogajanja za premirje, 
ki pa doslej niso dala bistvenih uspe
hov. Bolj kot to nerešeno stanje na 
fronti, ki se vsak hip lahko iz zatišja 
sprevrže v novo ofenzivo, vzbujajo po
zornost nered in nesoglasja v južnoko-
rejski republiki, kjer se hoče sedanji 
predsednik Sing Man Ri za vsako ceno 
obdržati na oblasti, pri čemer se poslu
žuje vseh sredstev: po vsej državi iz
vaja obsedeno stanje, zapira poslance 
svojega parlamenta in preganja vse ko
ličkaj napredne politične elemente. Se
veda so te razmere v Južni Koreji v 
korist sovjetsko-kitajski propagandi, ki 
računa z nesoglasji med »zavezniki« in 
hočejo z zavlačevanjem razgovorov o 
premirju doseči, da bi »čas delal zanje*. 

hajali v šolo zaradi užaljenosti star
šev, ker jim ni bila priznana otroška 
doklada. V Stopičah državni uslužbe
nec ne pošilja otroka redno v šolo, češ 
da ima — preveč otrok. Dokaj redno 
pa ga pošilja na izterjavo zavarovalni
ne. V bkocjanu se neka družina izgo
varja, da otrok nima obleke in obutve 
za šolo, medtem ko imajo vse starejše 
hčerke škornje, ki stanejo prav gotovo 
precej več kot čevlji za otroka. 

Kakšna je ponekod domača vzgoja 
in miselnost posameznih družin, kaže 
primer iz Knežje vasi. Ko je učiteljica 
v šoli razlagala otrokom razvoj narod
noosvobodilne vojne in OF, so ji ne
kateri na vprašanja trmasto odgovar
jali, »da so državo osvobodili domo
branci«. Ze na domu zastrupljajo brez
vestni starši otroke z lažmi in hinav-
ščino, s tem pa jim ubijajo smisel za 
poštenost in ljubezen do domovine. Ni 
težko uganiti, komu nastavljajo taki 
starši ušesa in odkod izvirajo podobne 
»ugotovitve« o osvoboditvi. 

Ne manjka seveda tudi dobrih pri
merov mnogih šol, kjer je obisk pouka 
zadovoljiv ali celo prav dober. Najbolj
ši je v Podgradu, kar govori o tesnem 
sodelovanju šole, množičnih organiza
cij in dosedanjega KLO. To se pozna 
v Podgradu tudi v izvenšolskem kul-
turnoprosvetnem delu. Na Trški gori 
so najboljši učenci otroci zadružnikov; 
redno prihajajo y šolo, so dobro oble
čeni in hranjeni. Podobnih primerov 
je seveda še več, zanimajo pa nas da
nes predvsem slabi. 

Ob vsem, kar s m o n a gt e Ii, p a s e 

nam nujno vsiljuje vprašanje: zakaj 
imamo ponekod tako nereden obisk šo
le? Prav gotovo so tega krivi v veliki 
meri nekateri krajevni ljudski odbori, 
ki niso sproti kaznovali grobih pojavov 
nerpdncga pošiljanja otrok v šolo. Od
slej bo take primere kaznoval sodnik 
za prekrške pri Svetu za notranje za
deve OLO. Ne gre pa samo za kazno
vanje. Treba je odkriti vzroke nered
nega pošiljanja otrok v šolo, treba je 
poiskati in razkrinkati ljudi, ki odtegu
jejo mladino od izobrazbe ter jo vleče
jo v svoje mistične vode, ki nimajo z 
napredkom in znanostjo prav nobene 
zveze. To pa ni naloga samo učitelja 
ali šole na vasi. Skrb za vzgojo otrok 
mora postati in biti stalna naloga vseh 
organizacij, predvsem" pa partijske in 
frontne. Prav gotovo ne vlaga naša 
ljudska država težkih milijonov na
šega skupnega premoženja v šole in 
prosvetne ustanove zato, da bi sovraž
no razpoloženi elementi odtrgovali 
otroke od poštene vzgoje in jih tako s 
silo odtrgovali od napredka in iz
obrazbe. 

Da je sovražnik na delu, lahko za
sledimo iz primerov, ki smo jih našteli 
v tem članku. Zadnje čase je bilo pri 
nas ponovno poudarjeno, da temeljita 
šolsko izobraževanje in splošna vzgoja 
mladine na znanstvenih dognanjih, ne 
pa na načelih kakršnihkoli idealistič
nih nazorov in mistike. Za pošteno 
vzgojo mladine je odgovorna narodu 
njegova ljudska oblast. Nič ni zato 
bolj naravnega — in nujnega — kakor 
budnost pred zakletimi političnimi so
vražniki, ki izkoriščajo verska čuvstva 
naših preprostih ljudi in jih nagovar
jajo tudi k odtegovanju otrok od šol
skega pouka. 

Poudarimo še enkrat: vselej smo in 
bomo spoštovali svobodo verskega pre
pričanja in njegovega izražanja pri sle
hernem državljanu. Prav zato pa tudi 
nikdar ne bomo dovolili, da bi uradna 
katoliška cerkev v Sloveniji v imenu 
vere hujskala ljudi proti oblasti, proti 
našemu šolstvu in proti vsem pridobit
vam naše ljudske revolucije. 

Spoznajmo lepote Dolenjske 

Slabi dve url hoda vzhodno od Novega mesta leži sred! zelene Krke romantični 
Otočee z razvalinami starodavnega gradu. Prihodnji teden bodo nedaleč" stran taborili 
novomeški učlteljlščnikl, v Juliju In avgustu pa pionirji in mladinci Družine 

cor.i.insklh tabornikov. 

KahrSni so odbori, laho že delo osnov-
niti frontnih oraamzecit v Delt fcralini 

Pregled dela posameznih vaških or
ganizacij OF v črnomaljskem okraju 
kaže, da je med njimi precej takih, ki 
so se svojih nalog pravilno lotile in 
imajo zato tudi uspeh. Na sestankih so 
sestavile načrt dela, v katerem so pred
vsem gospodarske naloge, kot popravi
lo vaških potov, naprava vodnjakov in 
napajališč in podobno; pozabile niso 
tudi na redno plačevanje članarine, na 
sestanke in prireditve. Take organiza
cije so pravilno razumele vlogo Fronte 
na vasi. 

So pa v Reli krajini tudi take Front
ne organizacije, v katerih se odbori za 
delo ne brigajo; zato ie tam organiza
cija OF mrtva. Taki frontni odbori so 
n. pr. na Krasincu, Drašičah, Rosalni-
cah, Rožakovem, Belcem vrhu, Stari 
lipi, Talčjem vrhu, Petrovi vasi, Pri-
mostku, Vojni vasi in še ponekod. — 
V teh vaseh ni rednih sej odborov, ni 
rednih sestankov članov, ni nobenega 
političnega in družabnega življenja, pa 
tudi ne gospodarskega napredka. Kjer 
je delo Fronte zaspalo ali so se v njene 
odbore vrinili razdiralni elementi, tam 
imajo toliko več uspeha razni častilci 
zločincev v duhovniških suknjah kot 
so bili Savelli, Jarc, Ritnar, pater Nor-
bert, Klemenčič in podobni. Se so taki 
ljudje med nami, še rovarijo, ker so v 
bistvu še vedno nasprotniki našega na
predka kot so bili med vojno. V ovčjih 

VELIKA TOMBOLA 
V NOVEM MESTU 

Mestni odbor Zveze borcev v Novem 
mestu sporoča vsem svojim članom, 
vsem organizacijam in društvom ter 
vsemu prebivalstvu, da bo priredil v 
nedeljo 7. septembra 1952 VELIKO 
TOMBOLO, katere čisti dobiček je na
menjen postavitvi spomenika padlim 
partizanom in žrtvam fašističnega te
rorja. Društva in organizacije naj za 
to v nedeljo 7. septembra ne prirejajo 
drugih prireditev, pač pa naj povabijo 
vse svoje člane na tombolo, za katero 
pripravlja MO ZB dragocene glavne 
dobitke in več tisoč manjših, lepih do
bitkov. 

Člani Zveze borcev novomeškega okraja bodo 
tekmovali na čast VI. kongresa KP Jugoslavije 

V nedeljo, 8. junija je bil v rdečem ko
tičku OLO Novo mesto III- redni občni zbor 
Zveze borcev okraja Novo mesto. Na zboru 
so bili poleg delegatov navzoči tudi zastop
nik Glavnega odbora ZB tov. Brtoncelj, se
kretar O K KPS Novo mesto tov. Martin 2u-
gelj, zastopniki OLO In drugI. 

Dosedanji predsednik okrajnega odbora 
ZB tov. Lojze Hlede je v svojem poročilu 
analiziral delo ZB v preteklem letu. kt je 
bilo navzlic nekaterim pomanjkljivostim 
prav plodno. 

V diskusiji so delegati razpravljali o nuj
ni potrebi zbiranja zgodovinskega materiala 
Iz narodnoosvobodilne borbe. Na podlagi 
raznih dokumentov lz časa borb bomo se
znanjati nase ljudstvo, zlasti pa poznejše 
rodove, s herojsko borbo naših narodov. 

Zveza borcev mora posvetiti največjo 
pažnjo tudi vzgoji otrok. Vzgajati jih mora 
v raznih organizacijah In društvih, v po
čitnicah jih je treba peljati na Izlete v par-

napoved tekmovanja vsem dolenjskim okra
jem no vseh vpraSanjlh dela ZB. Tekmova
nje je napovedano na čast VI. kongresu 
KP Jugoslavije. 

Ob zaključku so delegati sprejeli resolu-
jo, ki 6( 

Slovenije. 
'cijo, ki so jo poslali Glavnemu odboru ZB 

M. V. 

V Dol. Toplicah se pripravljajo 
na mladinski festival 

Občinski komite mladine v Dolenjskih 
Toplicah pripravlja velik mladinski festival, 
ki bo v prvih dneh Julija v Dol. Toplicah. 
Na festivalu bodo sodelovali mladinski akti
vi lz Podturna, Podhoste, Soteske. Gor. 
Suslr, Doblndola, Urfinlh sel In Dol. Topile. 
Na sporedu bodo tekmovanja v devetih 
flzkulturnih In petih kulturno-prosvetnlh 
točkah. Ta dan bodo prihiteli v Dolenjske 
Toplice še drugi mladinski aktivi, saj bo to 

tlzanske kraje. Stari borci naj jim tam go- praznik topllške mladine In vsega okraja 
vore o važnih borbah, da se tako seznanijo 

V KOČEVJU SO USTANOVILI 
PODODBOR DRUŠTVA LRS 

dogodki lz NOB, ki ne smejo zapaatl 
pozahljenje. 

Delegati so precej razpravljali tudi o 
proslavi 10-letnlce ustanovitve prvih štirih 
nrlgad, ki bo na Dolenjskem v Jeseni. Ze 
sedaj se morajo začeti Člani ZB temeljito 
pripravljati, saj bo to praznik vse Slove
nije. 

Tudi lzvenarmadni vzgoji naše mladine 
mora organizacija ZB posvetiti več pažnje. 
Mladino In odrasle morajo vzgajati naši 
hord v patrlotlčnem dnhu, da bodo vedno 
pripravljeni braniti svojo domovino. 

živahen razgovor se je razvil tudi v zvezi 
s prottljudsklm delovanjem fašističnega kle
ra, katerega delo so vsi borci ostro obsojali. 

V novi odbor Zveze borcev okraja Novo 
mesto je bilo Izvoljenih 32 članov, v nad-

ZA ZDRUŽENE NARODE 
Na nedavnem ustanovnem občnem 

zboru Društva LRS za Združene na
rode v Kočevju je predaval o ciljih 
in pomenu društva unlv. profesor 
dr. Maks Šnuderl iz Ljubljane. Občni 
zbor je bil dobro obiskan. Za predsed
nika društva je bil izvoljen tov Janez 
Pirnat, predsednik OLO, za tajnika pa 
ravnatelj gimnazije tov. Kotar. Po 
predavanju so si navzoči ogledali film 

zorni odbor pa trije. Novi predsednik Okr. 0 raznih osebnostih in narodih, ki so-
0 dZa r ah,fdBoči edero j? skupščina sprejel« več , delujejo v Organizaciji Združenih na
vadnih aklepov. Eden Izmed njih Je tudi I rodov« 

kožah se plazijo med ljudi in med hi
navskim zavijanjem oči prišepetavajo 
našim ljudem, pripovedujejo omahljiv-
cem, zapovedujejo in grozijo svojim 
vernim ovčicam. Vse delajo po navodi
lih italijanskega Vatikana in proti in
teresom lastnega ljudstva. Verska ču
stva naših ljudi izrabljajo za politične 
cilje tujcev, ki želijo našim narodom 
vse drugo kot lepše življenje in napre
dek. S pomočjo svojih pristašev, ka
tere imajo tudi v naših organizacijah, 
se skušajo za vsako ceno polastiti obla
sti, sesti narodu za vrat in ga držati 
v zaostalosti in podrejenosti tujim in
teresom. Radi bi dosegli, da bi bilo 
belokranjsko ljudstvo spet izvozno bla
go za delo v tujini. To, da si delovni 
ljudje v Beli krajini prav tako kot v 
drugih krajih naše domovine prizade
vajo na svoji skromni zemlji ustvariti 
boljše življenjske pogoje, jih najbolj je
zi. Ni jim prav, da se razvija zadruž
ništvo; ni jim prav, da toliko in toliko 
belokranjske mladine obiskuje višje šo
le. Ni jim prav, da si polagoma, a 
vztrajno utira pot v Belo krajino tudi 
industrija, ki bo dala vsem dela po
trebnim ljudem zaslužek. Radi bi, da 
se povrne stanje, kakršno je bilo pred 
drugo svetovno vojno, ko so prav fa-
rovži odločali, kdo bo šel na delo v 
Nemčijo. Na stotine dela in zaslužka 
željnih ljudi so poslali takrat v Nem
čijo, da so pomagali Hitlerju delati 
orožje, s katerim je potem tako krva
vo udrihal po našem narodu. Taki časi 

Ea so za vedno minuli in to reakcijo 
oli. 

Delovanje tujih agentov in njihovih 
zapeljancev je najbolj uspešno prav 
tam, kjer je delo množičnih organizacij 
najslabše. Delo vseh teh sovražnikov 
ljudstva je samo priprava na novo sve
tovno klanje — tega ne smemo nikdar 
pozabiti! Frontna organizacija je zato 
dolžna njihovo zločinsko delo razkrin-
kavati na vsakem koraku. Naši pošteni 
ljudje so že davnaj spoznali, da je ver
sko prepričanje eno, da je to osebna 
zadeva vsakega posameznika, politika 
pa drugo. To dvoje pa je treba dosled
no ločiti. Ni mogoče, da bi naši ljudje 
pozabili delovanje črnomaljskega »bož
jega namestnika« Pavlina Ritnarja, ki 
je delal spiske ljudi za internacijo, od 
koder se marsikateri Belokranjec ni več 
vrnil. Ne bomo pozabili na delo zločin
cev Jarca in Savellija, patra Norberta. 
pa Klemenčiča iz Metlike in vseh dru
gih, ki so se pozneje potuhnili. Prav 
gotovo Krasinčani niso pozabili, kako 
so belogardisti mučili in ubili pri Treh 
farah domačina Toneta Jakofčiča, o či
gar usodi so odločali prav Zgoraj na
vedeni »božji namestniki« v Metliki. 

V naše frontne organizacije je treba 
vnesti več političnega dela in borbeno
sti proti vsem sovražnikom in zaostalo
sti! Naše zadruge so najbolj šibke prav 
tam, kjer nimajo nobene pomoči" od 
množičnih organizacij. In vendar so 
splošne kmetijske zadruge z ust reza jo-
čimi odseki, vodene po sposobnih lju
deh, v korist vsem članom in vsemu 
gospodarstvu! Borba proti zvišanim de
ležem v zadrugah je borba proti oseb
nim koristim vsakepa gospodarja. Tega 
bi se morali zavedati vsi člani kmeč
ki zadrug v Beli krajini, vse organiza
cije in posamezniki. Ce bi se n. pr. va
ški odbor OF na Krasincu zavedal svo
je naloge, prav gotovo ne bi pustil, da 
je propadel sejalni stroj. Takih prime
rov pa je še veliko. Zato: več politično
ga dela in borbenosti v delo frontnih 
organizacij Bele krajine I č . A. 

Vremenska napoved 
Okoli 16. junija je pričakovati večjo 

padavine, potem pa bo sledilo nestalno 
vreme. Za drugo polovico junija bo 
značilno nestalno vreme s pogostimi 
nevihtami. 
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Osnovna partijska organizacija z Male Loke odgovarja 
Po članku, ki je bil objavljen v Do

lenjskem listu 30. maja letos pod na
slovom s Nepravilen odnos do matere 
in otroki , je osnovna partijska orga
nizacija na Mali Loki raziskala opi.s.mi 
slučaj s st.ino\anjein tov. Somrakove 
ter ugotovila, da so dejstva precej dru
gačna, kakor jih je opisal člankar. 

Ker na šoli ni stanovanja, je dolž
nost K L O , da preskrbi miteljstvu sta-

in belogardisti pobijali poštene rodo
ljube. 

Nekoč v stari Jugoslaviji so revežu 
zvonili z malim zvonom, njegov pogreb 
je bil siromašen; bogataš, ki je duhov
niku lahko več plačal, pa si je naročil 
bogato zvonenie in našopirjen pogreb. 
Duhovnika ni brigalo, kam je šla duša; 
glavno — da je zaslužil denar, saj če 
ga ne bi na tako Iahak način, bi bil 

novanje. Upravnica šole tov. Milena j moral delati, če bi hotel živeti. 
šefman je stopila takoj v stik s KLO, 
da se reši tozadcuio vprašanje in pre
skrbi tov. Somrakovi stanovanje, lov. 
Anica Somrak in njen mož Franc So
mrak sta sicer prišla na šolo in zahte
vala od upravniee, da preskrbi stano
vanje, sama pa nista stopila v stik s 
KLO, ki je merodajen za urejevanje 
stanovanjskih vprašanj. Ko se je tov. 
Somrakova vrnila s porodniškega do
pusta z dojenčkom, ji je K L O dal na 
razpolago dve stanovanji, vendar pa 
tov. Somrakova ni hotela sprejeti no
benega. Ker šola sama ni imela primer
nega prostora, ji je uprava posestva od
stopila sobo, ki si jo je izbrala sama. 
pač pa stanujeta v tej sobi še dve de
kleti. To je ena najlepših sob na Mali 
Loki, parketirana in z okni na vzhodi i 
in južni strani. Naslednji dan se je tov. 
Somrakovi ponudila soba, ki je sicer 
manjša, pač pa bi v njej lahko stano
vala sama z otrokom. To ponudbo je 
odklonila in dejala, da je zadovoljim 
s sobo, kjer se je že, nastanila, češ da ji 
ta soba bolj odgovarja, ker namerava 
biti na Mali Loki le dva meseci. 

Članek omenja, da mora ležati tov. 
Somrakova na slamnjači. Sol a kot in
ternat ima sicer žimnice, ki pa so vse 
v rabi, vendar pa tov. Somrakova ni 
upravičena zahtevati internatske opra
ve, ker ima sama kompletno spalnico. 

Neresnične navedbe v članku so na
vedene, kakor se je ugotovilo, zato, da 
bi se postavila v slabo luč uprava šole, 
s čemer je prizadeta upravnica šole in 
uprava posestva. Tov. Somrak je bil 
svojčas upravnik na posestvu Mala Lo
ka; zadnje čase so bili odnosi na pose
stvu mecf šolo in posestvom tako slabi, 
da ni bilo mogoče več dalje uspešno 
voditi obeh. Trpelo je gospodarstvo in 
začelo propadati, tako da je bila po
trebna izmenjava vodstva na posestvu. 
Po odhodu tov. Somraka se je stanje 
uredilo, odnosi pa so postali normalni. 

Mala Loka. 4. junija 1952. 
Osnovna part. organizacija 

Mala Loka 

»Mar naj bi raje kar v gozdu 
pokopali . . .« 

Uredništvu Dolenjskega lista! 
»Mar naj bi jo raje kar v gozdu po

kopali, pa ne na bri tof . . .« je dejala 
Kocjanova iz Dol. vasi pri Smarjeti, ko 
je pred nedavnim gledala civilni po
greb s šolsko mladino in trobojnieo 
pred krsto pokojne Hahnetnve Urške 
iz Gorenje vasi pri Smarjeti. Pokojna 
Urška je bila siromašna, siromašna se 
je rodila in siromašna umrla. Vse živ
ljenje si je trdo služila vsakdanji kruh, 
gospoda pa jo je i/korišeala. 

Zakaj so pokopali Urško brez du
hovnika? Urška ni imela ne otrok ne 
moža, pač pa je imela brata in nečake. 
Njeni nečaki so v času NOB podpirali 
osvobodilni pokret in so se borili proti 
tistim, ki so organizirali pokolj med 
slovenskimi brati. Zaradi tega niso mo
di dovoliti, da bi njihovo teto sprem
ljal na pogrebu človek, ki je v drugi 
svetovni vojni zamenjal svoj duhovni
ški ovratnik z vojaško suknjo, zvonike 
pa v bunkerje, iz katerih so Italijani 

V V S A K O HISO 

i DOLENJSKI LIST! i 
• • 

Na zadnji poti je spremljalo Urško 
180 ljudi; pred grobom je bil kratek 
govor, nato pa so jo za vedno zagrnili. 
Kocjanove — in tistih, ki so govorili 
skozi njena usta — pa na pogreb Rah-
netove Urške seveda ni bilo. . . 

šmarjeta, 3. junija 1952. J. J. 

Kako je z dostavo poŠte 
na črešnjevec? 

Na dopis, ki smo ga objavili v 22. 
številki našega tednika pori naslovom 
»Ali gremo nazaj v srednji vek«, nam 
sporoča pošta Semič, da so navedbe v 
dopisu neutemeljene. Med ostalim piše: 

»Trditev, da dobiva vas Črešnjevec 
samo dvakrat tedensko dostavo pošte, 
je neresnična. Vas Črešnjevec dobiva 
trikrat tedensko pošto in sicer: vsak 
ponedeljek, sredo in petek. Razumljivo 
je, da če vaš list (to je Dolenjski list — 
op. ured.) pride v petek ob 10.35, pi
smonoša pa odhaja ob 8.50. da ne more 
biti dostavljen v vaš Črešnjevec pred 
ponedeljkom.« 

Zdi se nam pa vendarle, da stvar z 
dostavo n. pr. časopisa ob petkih le ni 
tako* razumljiva«. Mar ne bi mogel 
poštar počakati do prihoda ljubljan
skega vlaka in nato vzeti s seboj v vasi 
še časopisov? Menimo, da bi svoje 
uradne ure zaradi tepa lahko začel ne
kaj kasneje, ker bi službeni obhod za
mrli čakanja na ljubljanski vlak za
ključil šele popoldne. Prav podobno je 
v Gradaeu, kamor pripelje vlak pošto 
ob 10.54, pa n. pr. dobivajo naročniki 
Slovenskega poročevalca itd. v Pod
zemlju šele naslednji dan. Mislimo, da 
bi se dala dostava časopisov tudi za 
manjše kraje pospešiti s tem, da bi po
štarji kasneje odhajali iz svojih matič
nih pošt. Prav nič nam namreč ni 
^razumljivo«, zakaj bi n. pr. Dolenjski 
list, z njim pa prav tako vsi drugi ča
sopisi, morali ležati n. pr. v Semiču na 
pošti od petka do ponedeljka — ko bi 
jih ljudje n. pr. v Crešnjevcu in dru
god vendarle radi — čimprej brali! 

Vtisi izletnika s Čateža 
Krasno, ne prevroče poletno vreme letoš

njega »binkoštnega ponedeljka« je privabilo 
na Čatež preko tisoč izletnikov in romar
jev. Oba gosti Iničfl rja in cerkev na Zaplaru 
so delali sijajne kupčije. 

Na prav iznajdljiv način pa je prišla do 
op i l »gl zaslužka čateška kmetijska zadruga. 
Obe prodajalki sta namreč pod osebnim 
vodstvom predsednika zadruge prav po sta
rem božjepotnem načinu uredili pred cer
kvijo »štant« ter stregli ljudstvu z bonboni, 
piškoti, odpustki iz lecta, malinovcem in 
podobnimi romarskimi dobrinami. — Tudi 
igračk in drolme galanterije ni manjkalo. 
Vse je izgledalo natančno tako kot v nek
danjih časih, le podobic, molkov in sličnih 
bož.iepotnih »spominčkov« nisem opazil. 

Trgovina v Cate/.u je bila medtem seve
da zaprta. »Kšeft je kSeft.« Kmetijska za
druga jo zaslužila pri »odpustkih« in zvišala 
svoj plačni fond — če pa je bilo to v smi
slu našega zadružnega duha, je vprašanje, 
katero hi nam morda znal pojasniti odbor 
te romarjem uslužne zadruge. Izletnik. 

Nakupovanje lesa 
je donosen posel . . . 

V 9. številki »Našega dela«, glasila OF 
okraja Krško, z dne 15. maja, je bilo objav
ljeno poročilo izpred okrajnega sodišča v 
Brežicah pod naslovom »Lahki zaslužki«. Po 
tem poročilu so bili obsojeni zaradi nedo
voljenega prekupčevanja z lesom Aleksan
der Bortas, kmet iz Pri 1 ip pri Brežicah, ter 
Edi Knafeljc, in Fr.-ino Knafeljc, oba iz Sre-
Itrnič pri Novem mestu. Pri prodaji okrog 
135 m s lesa so zaslužili: Bortas vsaj 126.000 
dinarjev, oba Knafeljca pa kakšnih 94 tiso
čakov! Sodišče je prisodilo Bortasu 10 me
secev zapora in 10.000 din globe, Ediju Kna-
feljcu šest mesecev zapora in fiOOO din globe, 
Francu Knafeljcu. ki je star že okrog 70 let. 
pa 20.000 din denarne kazni. 

Zanimivo je, da Edi ja Knafeljca dobro 
poznajo vsi gozdarji in lesni odseki kmetij
skih zadrug novomeškega okraja. Ze nekaj 
let je nekak uradni nakupovale- tnninskcga 
lesa za podjetje »Tanin« v Ljubljani. Kaže 
pa, da se mimogrede rad pri kupčiji obreg
ne tudi ob drug les, kot je razvidno iz gor
njega primera, fce bolj zanimivo pa je, da 
dela s svojim nakupovanjem zadrugam hude 
preglavice, kakor so to povedali poslovodje 
Kmetijskih zadrug na skupnem sestanku v 
Novem mestu letos 5. junija. Baje ima de
narja kot hudič toče in plačuje les takoj z 
gotovino kar iz žepa, pri zadrugah pa ne 
gre to tako enostavno, saj mbrajT) dostikrat 
čakati tudi po dva meseca, da dobijo od 
podjetja »Tanin* plačan les. Knafeljc pa 
menda dobi denarja na roko kolikor hoče. 
Rad se pjavi prav tam. kjer zadruga žo 
odkupuje les. in če ni d rugače , še primakne 
na ceno kakšen dinar, samo da odtegne za
drugi kupčijo. C'e zasluži pri vagonu lesa od 
1000 do 1500 din ne da bi dosti migal z me
zincem, se kupčija seveda izplača. 

Najbolj čudno pa je še to, da je lahko 
uradni nakupovalec človek, ki je že obsojen 
za nezakonito kupčevanje, da lahko nemo
teno trguje z lesom in dela preglavice za
družnim lesnim odsekom. Najbrž bo držalo, 
kar je povedal eden izmed poslovodij K Z : 

Za dober zaslužek se izplača tudi v zaporu 
presedeti kakšen mesec in kje podmazati, 
če ne gre drugače.« Za lufl.oon din šest me
secev zapora pomeni, da znese vsak mesec 
še vedno zaslužek nad 15.000 din . . . 

Novo mesto, 9. junija. Pr. 

K r a t k e v e s t i 
Obvezni odkup žita je odpravljen. 

Tako ie odločila zvezna vlada, ki je 
izdala 7. t. m. o tem posebno uredbo. 
Uredba določa tudi, da s 15. julijem 
nehajo veljati kmečki boni. 

V Postojni so v nedeljo odkrili spo
menik padlim borcem narodnoosvobo
dilne borbe. Odkritju je prisostvovala 
velika množica ljudi, med njimi nad 
3000 Tržačanov, ki so prišli v Postojno 
z več posebnimi vlaki. 

V Raščici pri Velikih Laščah so v 
nedeljo počastili spomin enega naših 
največjih mož — Primoža Trubarja. 
Odkrili so mu spomenik v njegovi 
rojstni vasi. V zvezi z odkritjem spo
menika so bile velike kulturne in spo
minske slavnosti, ki se jih je razen 
domačinov udeležilo tudi mnogo gostov 
iz Ljubljane in drugih krajev. 

Nov način rekrutiranja bomo uvedli 
z letošnjim letom. Doslej so bili pozvani 
na nabor mladeniči, stari 20 let, ki so 
še isto leto jeseni odšli v vojsko. Od 
letos dalje pa bodo pozvani na nabor 
že mladeniči, ko bodo dopolnili 19 let, 
v vojsko bodo pa šli šele prihodnje leto. 

Na slapu Zete v Crni gori smo dobili 
novo hidrocentralo, ki je začela obrato-

Kokošjerejci - preberite! 
Obveščamo vse kokošjerejce, da odkupujejo vse kmetijske 
zadruge v novomeškem okraju jajca v vsaki količini po naj-
višii dnevni ceni. Kmetje iz bližnje okolice Novega mesta 
lahko prodajajo jajca v naši poslovalnici »Sadje-zelenjava« 
v Novem mestu, Dilančeva ulica št. 1 

Trgovsko podjetje Okrajne zadružne zveze Novo mesto 

vati preteklo nedeljo. S to hidrocen
tralo je proizvodnja električne energije 
v Crni gori za 8-krat večja kot je bila 
pred vojno. 

Na naftnih poljih pri Dolnji Lendavi 
so začeli graditi nove objekte. Z njimi 
bomo že prihodnje leto precej povečali 
pridobivanje nafte. Za nove naprave in 
gradnjo novih objektov bodo letos po
rabili skoraj milijardo dinarjev, kar se 
nam bo že v nekaj letih bogato obre
stovalo. 

Frejšnji teden se je zavrtel prvi 
agregat v vinodolski elektrani. Do kon
ca leta bo začel obratovati še drugi 
agregat. Hidrocentrala Vinodol je važna 
tudi za Slovenijo, saj bo po potrebi 
dajala električno energijo tudi sloven
skim potrošnikom. 

V Opatiji je že nad 450 tujcev, naj
več jih je iz Avstrije. Prihodnje dni 
pričakujejo novo skupino okoli 500 ino
zemskih gostov. Najavljenih pa je še 
več drugih skupin iz tujine. Letošnja 
letoviščarska sezona obeta biti po obi
sku tujcev ena najuspešnejših v zadnjih 
letih. 

Novo provokacijo na naših mejah so 
zagrešili v soboto albanski informbiro-
jevski agenti. Pet jih je navalilo na 
našo obmejno patruljo poldrug kilo
meter daleč na našem ozemlju. V boju 
so naši obmejni stražarji ubili enega 
provokatorja. štirje pa so zbežali na 
albansko ozemlje. 

V Indiji je spet začela razsajati ve
lika lakota. V več pokrajinah ima ljud
stvo le še toliko hrane, da se komaj 
preživlja. Ker imajo mnogo zemlje v 
rokah veleposestniki, je slabo obde
lana, razen tega pa veleposestniki veri-
žijo s hrano in si na račun ljudskega 
gorja kujejo mastne dobičke. V Indiji 
umre za lakoto vsako leto na deset-
tisoče ljudi, mnogo več pa jih pokose 
razne bolezni, ki nastopajo zaradi ne
zadostne prehrane. 

Z. naio gospoda,]. 2aha\ p o f Z g 0 < f n j a hostija? 
Suša v aprilu in maju je povzročila 

naglo dozorevanje trav in je postavila 
časovno letošnjo košnjo sena za 7 do 
14 dni pred običajni rok košnje. Posle
dica tega je tudi slab pridelek krme 
prve košnje. Košnja spada pri nas med 
važno delo, ker moramo v kratkem 
času pospraviti glavni del krme za ži
vino iz sorazmerno velikih površin. 

Namen košnje je, da preskrbimo do
volj dobre in tečne krme za živino. Na
men je pravilen, vendar delajo še po
vsod v praksi ravno pri tem delu grobe 
napake. Na eni strani zavlačujemo s 
košnjo z mislijo, da bomo kaj več sena 
pridobili, če bomo kosili pozneje. Pri 
tem pa pozabljamo, da pri čakanju res 
dobimo nekaj več kilogramov sena, po
zabljamo pa tudi, da dobimo kljub 
večji količini krme manjšo količino 
hranljivih snovi za živino. Pri tem mi
slim na skupno hranilno vrednost, ki 
jo ima krma in se izraža v strokovnem 
smislu kot količina beljakovin in 
škroba. 

S pozno košnjo pade v senu količi
na škrobne vrednosti in beljakovin. Na
sprotno pa s pozno košnjo raste v senu 
količina tako imenovanega balasta. Ba-
last so v krmi vse one snovi, ki so za 
živalski organizem neprebavljive. Kot 
primer, kako pada v krmi vrednost be
ljakovin in kakor raste količina bala
sta, naj služi primer pri detelji: mlada 
detelja ima beljakovin 8,6, detelja v 
cvetju 5,3, prezrela detelja 3. Balast se 
je pa istočasno po veča val: 22,6, 28,8 in 
35. Zaključek je: >Kosi čimbolj zgodaj, 
ko prično cveteti na travniku glavne 
trave, katerih je največ.« Ker pa traja 
košnja dalj časa, moramo s košnjo pri
četi takrat, da bomo lahko zadnje po
vršine še pravočasno pokosili. Bojazen, 
da bo zgodnja košnja slaba, je navidez
na. Ce zgodaj kosimo, bomo sicer po
spravili manj sena. bo pa prebavljivost 
in hranilna vrednost takšnega sena 
mnogo višja. Pri zgodnji košnji smo 
tudi zagotovljeni, da bo otava boljša 
in je bo tudi več. Otava je tako boga

tejša na beljakovinah in bomo namesto 
slabega sena pridelali več otave in bo
mo pri zalogah krme zopet na boljšem. 

Zgodnja košnja naj postane redno 
delo. Imamo že tako preveč slabih 
tia\nikov s slabim ali kislim senom in 
7aradi tega ni potrebno slabe kakovosti 
sena še povećavati. Tudi krme, ki je 
slabe hranilne vrednosti, imamo dovolj 
in ni potrebno, da se nam še to pokva
ri zaradi pozne košnje. To delo se lah
ko izvede, samo ne smemo biti staro-
kopitni. Bolje je kositi trikrat po malo, 
kakor dvakrat z malo večjim pridel
kom. Ce so travniki zgodaj pokošeni, 
zraste v otavi tudi več detelje ali pa 
trav nizke rasti. Kjer je mnogo plevela, 
velja zgodnja košnja kot dobro sred
stvo za zatiranje plevela, zlasti če te 
površine po prvi košnji izrabimo za 
pašo. 

Pri košnji je važno tudi pravilno 
sušenje. Cim manj obračanja sena in 

drobljenja, toliko bolje, ker so ravno 
ti deli, ki se drobe, za prehrano naj
važnejši. Povprečno se pri sušenju iz
gubi 'a beljakovin, pri slabem sušenju, 
ki traja dalj časa, pa tudi 50 ali še več 
odstotkov hranilne vrednosti. Kjer so 
možnosti, je najbolj priporočljivo su
šiti seno v kozolcu, ostrveh, jahačih itd. 
V naprednih državah (kot so Švica ali 
Anglija) že uporabljajo električne ali 
druge ir5te sušilnic, kjer suše sveže 
pokošeno seno zaradi preprečevanja 
izgube na hranilni vrednosti. 

Zgodnja košnja, dobra in tečna kr
ma ter uspeh v živinoreji — to je naš 
cilj, ki ga lahko dosežemo! 

(Mogoče je članek za nekatere kraje 
prepozen, velja pa tudi za košrnice, to 
je za travnike, kjer kosimo seno samo 
enkrat. Isto velja za detelje, ker nt 
slabše krme kot je prestara in po vrhu 
tega Še slabo posušena detelja!) O. V. 

Učenci v gospodarstvu bodo proslavili s v o j 
Ze nekaj let proslavljajo učenci v gospo

darstvu 24. Junija svoj dan. Do scdftj so 
učenci le prisostvovali raznim prireditvam 
drugih, letos pa se hočejo pokazati sami s 
svojim lastnim delom. Šolsko leto je za nn-
mi in prav zato hočejo pokazati, kaj so se 
naučili v šoli, kaj v delavnicah In kako se 
udejstvujejo v svojem kulturnoprosvetnem 
društvu »Vida Valantlč«. 

Marsikdo si ho mislil, da je vajeniška 
mladina brez vsakega smisla za kultiirnn-
prosvetno delo, da se ne udejstvuje v telo
vadnicah In na športnih igriščih, da II je 
šah deveta briga, vendar temu nI tako. 
Vajeniški dan bo pokazal čisto drugo plat 
njihovega dela. Na skupni seji mladinskega 
aktiva, društvenega odbora In predavatelj
skega zbora na šoli so sklenili, da bodo 
svoj praznik proslavili nad vse slovesno. 

Proslavo bodo učenci v gospodarstvu za
čeli 21. Junija zvečer s predstavo Goldonl-
.ieve »Pahljače« v Domu ljudske prosvete. 
To ho prvi nastop vajencev v Novem mestu 
In prav zato jo nad vse hvalevredno delo 
učencev v gospodarstvi!. V nedeljo. 22. ju
nija dopoldne bo odprta razstava vajeniških 
Izdelkov. Razstava ne bo samo prikazovanje 
raznih Izdelkov, ki BO Jih vajenci napravili, 
ampak bo prikazan tudi celoten proces dela. 
ki gu je treba opravi« za najmanjši Izde-
lek. Tam si boste lahko natančno ogledali, 
kako pridemo od navadnega koea železa do 

r a n 
Ogle-
ohle-

kompllclranlh Izvlakačev. klešč Itd. 
dali si hoste lahko tudi, kako nastane 
ka, čevelj In drugI prepotrcbnl predmeti 
vsakodnevno uporabo. V slikah bodo učenci 
prikazovali proces ročnega ln strojnega de
la. Prikazali bodo, kako morajo hiti urejene 
delovne mize ln orodje, da porabi delavec 
pri menjavanju orodja čim manj časa. — 
"Z razstavo ne bo priknzan samo Izdelek, 
temveč tudi delo, njegov potek in koliko 
časa In materiala je potrebno za Učen, trpe
žen In uporaben Izdelek. Učenci In mojstri 
so vložili v to delo precej truda, v nemajhni 
meri pa tudi strokovni predavatelji v šoli. 
S to razstavo hočejo pokazati, da je sodelo
vanje šole In delavnice, predavatelja In 
mojstra nujno potrebno, če hočemo dobiti 
dober strokovni kader bodočih gradlteljeT 
socialističnega gospodarstva. 

Popoldne Istega dne bodo na Loki telo
vadni nastopi, predvojaške vaje, folklorni 
nastop ln lahkoatletsko tekmovan-je, deset 
najhnljšlh šahlstov pa se bo pomerilo z dru
gimi šahisti. 

Vsako delo pa zahteva tudi počitek. Zato 
bodo učenci 24. Junija odšli na celodnevni 
Izlet v Opatijo, na Reko In po možnosti 
tudi v Postojno. 

Tak je njihov načrt, ki ga bodo Izvedli. 
Na vas, ki boste to poročilo brali, pa le, 
da Jih podprete z obiskom razstave, prire
ditve ln telovadnih nastopov. J. %. 

Zanima nas Se razmerje raznih 
kategorij, kakor pravimo posameznim 
vrstam kmetijskih površin. Od vse 
kmetijske površine jo je na Dolenj
skem komaj polovica obdelovalne (to 
je njiv in vrtov, sadovnjakov, vinogra
dov in travnikov). Ce pa seštejemo vse 
travnike, senožeti in pašnike, je te 
zemlje dvakrat več in že čez, kakor 
njiv. Toda tudi znaten del njiv se ne 
obdeluje samo za potrebe ljudske pre
hrane. Ce bi proučili izkoriščanje po
vršin na Dolenjskem temeljiteje, bi 
nedvomno ugotovili, da tričetrt kmetij
skih površin izkoriščamo samo za ži
vinorejo. Torej je to tudi najbolj raz
širjena kmetijska stroka. 

Poleg teh dveh gospodarskih panog, 
ki izkoriščata 96 % vseh zemeljskih po
vršin, so še druge, tudi važne. V po
glavju o notranjosti zemeljskega po
vršja smo našteli vendar zelo pomemb
ne zemeljske zaklade, ki se nahajajo 
na Dolenjskem. Ti so predvsem voda, 
posebno vrelci in toplice, apnenec, pre
mog, gline in ilovice, cink in svinec. 
Te zemeljske zaklade izkorišča rudar
stvo in industrija ter druge gospodar
ske panoge. Poleg industrije, ki se bavi 
z izkopavanjem zemeljskih bogastev in 
neposredno predelavo, pa imamo še 
druge pomembne industrijske stroke, ki 
jih opredeljujemo ko+ predelovalno in
dustrijo. 

Na območju petih okrajnih odborov, 
ki obsegajo večji del Dolenjske (po 
ukinjeni upravni razdelitvi), se nahaja 
komaj 8,4^ industrijskih podjetij Slo
venije in če prištejemo še ostala, lahko 
računamo z okroglo 10%. Dolenjska 
pokrajina pa predstavlja približno 21 % 

Priroda, in gospodarstvo dolenjske pokraiine 4 

vse slovenske površine (LRS). Na tem 
področju živi kakih 12 % slovenskega 
prebivalstva, morda nekaj več. Toda 
od vsega v industriji zaposlenega pre
bivalstva ga na Dolenjskem ni več ka
kor 4—5 %. Na skoraj 4000 prebivalcev 
pride komaj eno podjetje, toda ta pod
jetja so po obsegu najmanjša, saj za
poslujejo povprečno komaj nekaj nad 
100 ljudi. Gornje pripombe o nerazvi
tosti industrije so torej utemeljene. Več 
o industriji v posebnem poglavju. 

Na Dolenjskem je prav značilna še 
obrt. Ker zaradi pomanjkanja vode in 
močne zakraselosti površja zemlja v 
velikem predelu razmeroma slabo rodi 
ter je glavna panoga kmetijstva živino
reja, so morali domačini iskati vse naj
različnejše vire dela ln zaslužka. Sploš
no se je prebivalstvo precej izseljevalo; 
po nekaterih področjih (Kočevska) lah
ko štejemo cele vasi, ki so se bavile s 
krošnjarj.enjem. Velik del domačinov 
pa se je posvetil tudi domači obrti, ka
tere poseben sloves ima dolenjska pro
izvodnja »suhe robe«, izdelkov, ki so v 
vsakdanjem življenju zelo potrebni ter 
se dajo izdelati iz domaČih cenenih 
surovin. Razvile so se še druge podobne 
stroke, kakor pletarstvo ali posebno še 
lončarstvo. 

Izkoriščanje rudnega bogastva 
Ugotovili smo nekaj karakteristik 

dolenjskega gospodarstva. Pri tem smo 
malo zvedeli o izkoriščanju zemeljskih 

! zakladov in o nekaterih panogah, ki so 

v sodobnem gospodarstvu tudi važne. 
Zakaj o izkoriščanju zakladov malo? 
V večjem delu Dolenjske teh zakladov 
manjka in poznavanje zgradbe zemelj
skega površja niti ne obeta, da bi kaj 
posebnega odkrili. Toda v drugem pod
ročju Dolenjske že poznamo precej teh 
zakladov in nekateri so prav pomemb
ni. Ne le, da so vsi pogoji za izkorišča
nje teh zakladov, toda upamo, da bi 
utegnili odkriti še nove. Prav v tem je 
morda več bodočnosti _ gospodarskega 
razvoja, kakor na osnovi poznanih rud. 

Dolenjska ima premog, čeprav ni 
najboljši. Ni izključeno, da ima na Kr
škem polju tudi nafto. Ima celo nekaj 
vodnih sil za električno energijo. No. 
pa to bo lahko dobila iz številnih elek
trarn na Savi in Kolpi tudi v notra
njost. Energije torej ne bo manjkalo. 
V seznamu rud nam manjka kovin. 
Morda ima Dolenjska železo? Blizu Li
tije je nahajališče svinca in cinka. Raz
ni podatki navajajo verjetna nahaja
lišča boksita (za aluminij) in mangan. 
Ce bi na Dolenjskem odkrili kovinske 
rude, zlasti železo, bi se tega veselila 
vsa slovenska metalurgija, kajti na na
šem ozemlju je ravno kovinskih rud 
malo. Površni geološki ogledi ne dajejo 
slabih upanj. 

Kako je z drugimi rudami in rud
ninami? Zaloge barita pri Grosupljem 
so majhne in ne garantirajo rudniku 
bodočnosti, Mnogo več je gradbenega 
materiala — apnenca, kamna, ilovice in 
glin, ki ga tudi bogato izkoriščajo, ven

dar še vedno v primitivnih obratih z 
manjšo zmogljivostjo. S tem pa smo iz
črpali seznam izkoriščanih rud in rud
nin. Omeniti moramo pa predvsem še 
eno, ki daje Dolenjski lahko precej 
upanja. To so bogata nahajališča dosti 
dobrega kremenčevega peska, steklar
ske surovine. Steklo in njegovi izdelki 
so važni industrijski proizvodi, ki jih 
še vedno primanjkuje. Zakaj ne bi ob 
ustvarjanju novih steklarskih kapacitet 
le-te ustvarili v področju, kjer so su
rovine? 

Obilne zaloge domače surovine da
jejo možnost za razvoj še eni stroki in
dustrije — kemični predelavi lesa. Da 
tod le mimogrede omenimo: iz Dolenj
ske se letno izvaža še sedaj kakih 100 
tisoč prostorninskih metrov drv v ino

zemstvo, največ v Italijo. Onstran naše 
državne meje, na robu slovenskega 
ozemlja, takoj onkraj Soče, ima Italija 
veliko tovarno umetne svile in tekstil
nih vlaken. Ta vlakna delajo iz naših 
drv, iz bukovine. Na drugi strani pa 
izdajamo ogromne vsote deviz, ker nam 
primanjkuje tekstilnih surovin. Prav 
gotovo je, da bomo v bodočnosti pričeli 
proizvajati umetna vlakna za vso tek
stilno industrijo doma sami iz naših 
drv. Ali se ne smemo vprašati: zakaj 
pa ne bi bila taka industrija na Do
lenjskem, nekje blizu Novega mesta, 
kjer so vsi pogoji za njen razvoj? Ta
kega mnenja so tudi slovenski strokov
njaki, ki rešujejo postopek, kako se iz 
drv delajo tekstilna umetna vlakna. 

Razvoj drugih panog 
gospodarstva 

Zdaj še nekaj o drugih panogah, ki 
tudi izkoriščajo prirodne pogoje. Ker 
se na Dolenjskem ni posebno razvilo 
gospodarstvo s sodobno industrijo, se 
tudi niso kaj prida razvile druge pano
ge, ki nujno spremljajo sodobni indu
strijski razvoj. Tako so prometne raz
mere še vedno neugodne. Celo dolgo 
bogat«) dolino Krke komaj enkrat preč
ka železniška proga in teče ob njej le 
lokalni odeepek od Novega mesta do 
Straže. Obsežna področja imajo zelo 
slabe prometne zveze. Glavni promet 
je stisnjen v ozko Savsko dolino, tako 
da je dolenjska pokrajina odmaknjena 
od najbolj močnih prometnih žil. Sele 
bodoča avtomobilska cesta, ki bo zve
zala doslej zgrajeni del avtomobilske 
jeste od Zagreba do Beograda z Ljub
ljano, bo nova magistrala, ki bo usme
rila vsaj cestni promet preko te pokra
jine. Izgradnja industrije bo drugi nov 
vzpodbudnik, da se bo tudi tod promet 
ugodneje razvil. S tem se zna naglo 
povečati pomen turizma na Dolenjskem 
— od mirnih letovišč z najbolj zdravim 
podnebjem do zimskih smučišč, od 
zdravilišč in toplic do lovišč. 

Iz povedanega bi lahko že sklepali, 
da je nodočnost gospodarskega razvoja 
Dolenjske prav v tem. ali bomo odkrili 
tod pomembne rude in rudnike, ali bo
mo razumeli, da je tudi temu delu na
še republike potrebno dati ekonomsko 
enakost z ostalimi predeli. Znano je, da 
se investitorji branijo kar se da pred
logov lokacij na Dolenjskem: gledati 
pa tega ne smemo samo s stališča inve
stitorja. „. -
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IZ nAŠ IH HfcAJfiV 
Občinski ljudski odbor Velika Loka pred važnimi 

gospodarskimi nalogami 
V »Dolenjskem listu« smo brali, da se je 

novi občinski odbor Velika Loka konstituiral 
kot zadnji v okraju Novo mesto. Iz načina 
pristopa k delu pa upravičeno pričakujemo, 
da pri svojem poslovanju ne bo zadnji. 
Prvih dveh sestankov vseh bivSlh KLO, ki 
60 združeni v novo občino, se niso udeležili 
Sentlovrenčani, ki so nekaj nezadovoljni, 
ker ni bilo ustreženo njihovi želji, da bi bil 
sedež občine v Sentlovrencu. Prepričani pa 
smo, da bodo tudi ti občani zadovoljni, 
ko bodo uvideli, da skrbi novi odbor za 
vse enako. 

Novi odbor je bil izvoljen -šele na drugem 
sestanku. Potrebo po reorganizaciji državne 
uprave in ljudskih odborov sta na tem se
stanku nazorno tolmačila sekretar MK KPS 
Novo mesto tov. Miha Počrvina in podpred
sednik OLO tov. Lovro Grden. Dala sta tudi 
osnovne smernice za delo novega občinskega 
odbora. 

Takoj po Izvolitvi novega občinskega 'od
bora je bila pod predsedstvom najstarejšega 
odbornika Matije Mikliča prva seja odbora, 
na kateri je bil za predsednika soglasno 
izvoljen zadružnik tov. Ciril Bukovec iz 
znane In zavedne družine iz Vel. Loke. Novi 
predsednik le vsestransko delaven in raz
gledan mož Prepvvinačir djhhbujčumlhvvo 
gledan mož." Prepričani smo, da se bo izka
zal vrednega našega zaupanja. 

Na drugi seli odbora smo obravnavali 
Že o konkretnih nalogah, ki Jih je treba 
čimprej opraviti. Odbor Je postavil komi
sijo, ki ima nalogo do prihodnje seje ugo
toviti stanje peskoloma in delavnice za 
cementno strešno opeko v Čatežu, ter sta
nje mlekarne, pitališča in mesarije v Sent 
lovrencu. Odbor je sprejel tudi sklep, da 
odpre na Vel. Loki vsaj eno gostilno in da 
spet prične s sejmi v Sentlovrencu in Vel 
Loki. 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so se 
seje udeležili tudi že nekateri odborniki 
iz Sentlovrenca, kar nam daje upanje, da 
bo delo za napredek občine potekalo spo 
razumno in z uspehom. M. M. 

Novo mesto 
Alojz More — sedemdesetletnik. V krogu 

svoje družine je te dni praznoval 70-letnico 
rojstva znani novomeški sodavičar tovariš 
Alojz More. Njegova hiša je bila že leta 
1941 zbirališče aktivistov Osvobodilne fronte, 
katero je vsestransko podpiral. Vsi trije 
njegovi sinovi so aktivno delali za narodno
osvobodilno gibanje. Dva izmed njih sta 
oficirja JLA: podpolkovnika Zana Moreta 
pozna vsa Dolenjska iz številnih hrabrih 
podvigov v letih NOB, sin Branko Je ka
petan, Slavko pa načelnik oddelka za ko
munalo pri OLO Novo mesto. Vsled svoje 
tavednostl in delovanja sinov v partizanih 

M o r Aiojz - sedemdesetletnik 

Je bil tovariš Alojz More z ženo vred več
krat zaprt, potem pa odpeljan v internacijo 
v Nemčijo. Z ženo sta se po končani vojni 
vrnila iz internacije popolnoma izčrpana. 

Ob 70-letnicl življenjske poti želimo Ju
bilantu z Novomeščani vred še mnogo 
•rečnih, zdravih in zadovoljnih let v kroga 
svojih dragih! 

* * * 
Podiranje prednjega dela stare Kreslje 

(Ljubljanska cesta 6t. 22) je v polnem teku. 
Nekdanja zgodovinska mestna zgornja »Vra
ta« bodo z obnovitvenimi deli ob razširjanju 
cestišča izginila, tlakovana cesta pa bo na 
tem mestu odprla pogled v mesto. (V krat
kem bomo v Dolenjskem listu obširneje 
pisali o sedanllh delih na stari sodnijl ter 
seznanili bralce z načrti arhitektov in in
ženirjev.) 

* * * 
Zastavo nosimo še vedno v visokih cenah 

na trgu. Medtem ko so n. pr. črešnje na 
ljubljanskem trgu že dalj časa po 25 din, 
smo se v Novem mestu tej ceni približali 
šele v preteklem tednu. Cene borovnic in 
jagod pa so še vedno izredno visoke in ne 
odgovarjajo ostalim cenam na trgu. O 
kakšni pomembnejši intervenciji na tržišču 
doslej nismo nič slišali. * * * 

Novo prodajalno kruha je odprla pre
tekli teden mestna pekarija na Glavnem 
trgu (nasproti stare pekarije). Lokal Je Iz
redno lepo opremljen, kupcem pa so na raz
polago tudi razne delikatese. 

* * * 
Taborjenja In letovanja mladine priprav

lja okrajna komisija pri Svetu za kulturo 
in prosveto. Večja skupina otrok bo odšla 
na letovanje v Brežice, dnevna kolonija bo 
kakor lani na Diski, taborjenji pa bosta 
dve: pionirsko od 15. do 31. Julija na desnem 
bregu Krke pri Otočcu, ter mladinsko od 
1. do 20. avgusta, ki ga bo priredila in 
vodila Družina gorjanskih tabornikov v 
Novem mestu tudi ob Krki pri Otočcu. 
Nekateri otroci bodo poleg teh kolonij in 
taborjenj šli v zdravstvene kolonije na morje 
in druge, višinske kraje. Za letovanja in 
taborjenja so doslej prispevali: 

Državno pltališče in svlnjegolstvo v No
vem mestu 5000 din, podjetje »Kremen« 
2000 din, Industrija perila 3000 din in Kino 
Novo mesto 1000 din. 

Starši, omogočite svojim otrokom, da bodo 
preživeli počitnice vsaj v eni izmed kolonij 
ali na taboru! Zdravi in veseli, ožgani <-d 
senca, utrjeni in čvrsti se bodo 
spet lahko lotili dela v Šolah! 

jeseni 

Trška gora 
»Za delo — plačilo« je načelo naše so

cialistične države. 
Pionirji šole na Trški gori smo vse leto 

zelo redno hodili v šolo. uči l i smo 6e če 
precej dobro Poleg tega pa smo v letošnji 
pomladi napravili 336 ur prostovoljnega dela 
pri KDZ Trška gora. 

Od uprave letalske šole v Novem mestu 
smo dobili vabilo, naj pridemo na njeno 
letališče v Prečni. Sli bi zelo radi, a peč 
Je vendar malo predaleč. Pa so rekli naši 
zadružniki: »Vi ste pomagali i.am, mi pa 
bomo poskrbeli, da se boste peljvli.c 

v Prečno na letališče gremo! Okrasili 
smo vozove. Skoraj vso pot smo veselo peli 
in tudi take pesmi, ki so ljudem povedale, 
da smo doma s Trške gore 

Ze smo se bližali letališču in velikemu 
hangarju na travniku. Tovariš upravnik le
talske Sole nas Je zelo prijazno sprejel. Po
vedal nam Je, da Je pripravil za tri najboljše 
učence polet z letalorrt. Težka Je bila Izbira. 
Tov. upravnik nam Je pokazal mala jadralna 
letala in nam razložil njihov ustroj. Pohiteli 
smo k hangarju, kjer smo si ogledali veliko 
letalo. Pellali smo ga po travniku, motor 
pa je zavzel svoje mesto na drugi strani 
travnika. Zlco smo že privlekli do letala. 
Znake pripravljenosti smo dajali sami pio
niru. 

Prvi pionir že sedi v letalu. Majčkeno se 
mu tresejo hlačke. Letalo se je premaknilo, 
dvignilo se Je, že je splavalo brez žice. 
Odletelo je. Z očmi mu sledimo. Štirje 
pionirji, ki so sc peljali z letalom, so bili 
tako srečni, da so rekli: »Tako Je bilo lepo, 
da bi se vozili kar tri dni skupaj!« 

Doma so nas — razen nekaj primerov — 
vsi razumeli in nam dovolili iti na ta izlet. 
Le nekaj staršev le še, ki ne razumejo, da 
nam ljudska oblast nudi več kot so imeli 
•ni v svoji mladosti. 

i.ep Je bil ta dan in dolgo nam bo ostal 

v spominu. Prav lepo se zahvaljujemo tova
rišem iz letalske šole za poučno razvedrilo, 
zadružnikom naše zadruge za vožnjo, našim 
staršem pa za dovoljenje, da smo lahko 
šli na ta izlet. 

Se bomo pridni, še se bomo učili, še 
bomo pomagali doma In tudi zadružnikom 
KDZ Trška gora. 

Prav naš izlet je pokazal, kaj zmoremo 
in kaj dosežemo, če pomagamo drug dru
gemu. 

Za domovino — s Titom naprej! 
Pionirji s Trške gore 

Dol. Toplice 
Pregled krompirlšč 1. Junija Je bil brez

uspešen. Po vsej verjetnosti vsled hladnega 
vremena koloradski hrošč ni prilezel iz 
zemlje. S tem pa še ni rečeno, da smo na 
našem območju popolnoma zatrli škodljivca. 
Lani smo imeli 4 okužene parcele in je zelo 
verjetno, da se bo tudi letos kje pokazal 
hrošč. S pregledom kromplrišč je zato treba 
nadaljevati z vso vestnostjo. 

* » * 
Zdravilišče v Dolenjskih Toplicah Je do

bilo 15-sedežnl avtobus; uporabljalo ga bo 
za prevoz gostov s postaje v Straži in nazaj. 
Seveda bo vozilo na razpolago gostom tudi 
za razne izlete in pod. 

Dolenjske Toplice so končno spet dobile 
avtobusno zvezo z Novim mestom in sicer 
vozi sedaj avtobus Dobrepolje—-Novo mesto 
tja in nazaj preko Soteske, Podhoste in 
Dol. Toplic v Novo mesto in obratno. Iz 
Toplic odhaja zjutraj ob 8.30, vrača pa se 
ob 14. uri. S tem je vsaj delno ustreženo 
potrebam tega kraja. Cucli nas samo, da se 
niso prej spomnili te dokaj enostavne, pa 
vendar koristne rešitve. Ne bilo bi odveč, 
da bi šel avtobus iz Podhoste dalje preko 
Podturna na Dol. Toplice, namesto da gre 
sedaj preko Meniške vasi. S tem bi bilo po
sebno ustreženo ljudem, ki pridejo iz Poljan 
in pa delavcem z Roga. 

Velika Loka 
Ze v prvi polovici meseca maja so odkrili 

na državnem posestvu Mala Loka kolorad
skega hrošča. Pri prvem pregledu so našli 
40 hroščev in ličink, pri drugem pa štiri 
hrošče. Ta okolnost narekuje občinskemu 
ljudskemu odboru in vsem kmetovalcem, da 

se za reden pregled krompirišč bolj resno 
zavzamejo kot so se dosedaj. 

* » * 
Spomenik 29-tlm padlim žrtvam iz NOB 

bodo postavili pred zadružnim domom ob 
križišču cest. S prostovoljnim delom so že 
nakopali 2 vagona peska v Višnji gori in 
pripeljali kamen na mesto, kjer bo stal spo
menik. Ker bodo rabili le en vagon peska, 
so polovico peska odstopili železnici, ta pa 
Je zato zastonj pripeljala gradivo za spo
menik. 

* * * 
Novi upravni odbor splošne kmetijske 

zadruge se dobro zanima za njen napredek. 
Z delom je začel tudi strojni odsek, kate
rega vodi tovariš KlemenČlč. Imajo dva 
okopalnika, dva osipalnlka in trtno škropil
nico. Posebna komisija bo določila odškod
nino za uporabo zadružnih strojev. 

Lep promet ima zadruga z lesom, težava 
pri tem pa je, ker nimajo potrebnega kre
dita za izplačilo lesa. Trenutno si pomagajo 
tako, da vsak kmetovalec, ki proda zadrugi 
les, lahko dobi blago v trgovini na ta račun. 
Mnogi kmetovalci si pomagajo pri plačilu 
davka tudi na ta način, da oddajo zadrugi 
les, zadruga pa namesto njih plača davke. 
V enem tednu so plačali kmetje na ta način 
420.000 din davkov. 

* • * 
Novoizvoljeni odbor OF ne kaže še no

benih znakov življenja. Veliko je še nepo-
brane članarine za leto 1951, pa tudi legiti
macije šc niso zamenjane. Komu koristi 
spanje naše temeljne množične organizacije, 
si lahko mislimo, prav gotovo pa ne bolj
šemu političnemu delu, ki bi bilo tudi na 
Veliki Loki potrebno. 

Člani Fronte želijo, da novi odbor čimprej 
prične delati. Potrebni so tudt redni sestanki 
frontovcev. 

S kulturno-prosvetnim delom se ne bi 
mogli pohvaliti. Sicer trdijo, da bo tambu
raški zbor kmalu zaigral, vendar dosedaj 
še ni. Med mladino i n tudi starejšimi Je 
za kulturno prosvetno delo precej zani
manja. Enkrat Je bil že sklican občni zbor 
KUD »Ivan Cankar«, p a ker prvi ni uspel, 
ga vdrugič še dosedaj niso sklicali. Izgleda, 
da Je tajnica vse delo prepustila počlvanju. 
Začeli so že z učenjem igre, ker pa Je re
žiser Ciril Bukovec zbolel, Je vse prenehalo. 
Knjižnica ni urejena. Nekaj knjig leži za
nemarjenih na policah kmetijske zadruge, 
druge pa na občinskem ljudskem odboru. 

Za dvig gospodarstva in politične zavesti 
ter napredek sploh je potrebno tudi bolj 
razgibano kulturno-prosvetno delo. Pogojev 
za tako delo Je na Veliki Loki dovoli, le 
začeti Je treba. a. Z. 

V Novih lazih so imeli odprt partijski sestanek 
Osnovna partijska organizacija v Novih 

lazih pri Kočevju je imela 30. maja svoj 
prvi odprti partijski sestanek, za katerega 
je bilo med prebivalstvom veliko zanimanje 
in tudi udeležba temu primerna. Sestanka 
sta se udeležila tudi člana občinskega in 
okrajnega komiteja. Po političnem pregledu 
člana občinskega komiteja tovariša Zajca 
in poročilu sekretarja OPO se je razvila 
živahna razprava, v kateri so sodelovali tudi 
nepartijci. Zlasti so kritizirali nekega člana 
KP, ki s svojim obnašanjem in izjavami 
povzroča prepir med prebivalstvom in s tem 
blati ugled Partije med ljudstvom. 

Sprejetih je bilo več sklepov, med njimi 
za poživitev organizacije AFZ in ustano
vitev strelske družine. , 

Ob zaključku so navzoči Izrazili željo, 
naj bi bili podobni sestanki večkrat, kajti 
prav na tem prvem odprtem partijskem 
sestanku so ljudje spoznali, da člani Partije 
na sestankih ne razpravljajo samo o tem, 
kako bodo uničili vero, kot to trdi in širi 
med ljudstvom sovražni kler, pač pa Je 
Partija tista, ki se najbolj dosledno bori 
za blagostanje in lepšo bodočnost vseh de
lovnih ljudi. ac. 

Iz Kočevja 
Ob zadnjih pregledih krompirjevih na

sadov v kočevskem kraju so odkrili nova 
legla koloradskega hrošča. V Dolgi vasi pri 
Kočevju so samo na eni parceli našli 120 
hroščev in okrog 1000 jajčec. Tudi v vasi Kot 
pri Ribnici so odkrili tega škodljivca. Na 
Kočevskem se je hrošč sedaj razpasel že 
po vseh krajih, razen v Kostelu ob Kolpi in 
v Fari. V vseh okuženih predelih kmetje 
pridno pregledujejo krompirjeve nasade, v 
nekaterih krajih celo vsak dan. 

* * * 
Majska slana Je v kočevskem okraju na

pravila po nepopolnih podatkih več kot dva 

milijona dinarjev škode. Najhuje so priza
deti kmetje v Loškem potoku in Dolenji 
vasi, Baj Je samo v teh predelih škode za 
okrog 400.000 dinarjev. Kjer je bila pozeba, 
so kmetje fižol in koruzo ponovno posadili. 

* * * 
Tudi v kočevskem okraju so Teden ma

tere in otroka lepo proslavili. V začetku 
Tedna so bili izleti za šolsko in predšolsko 
mladino skupno z učiteljstvom in starši. 
Teh izletov se je udeležilo okrog 600 otrok. 
Med tednom je uprava kina predvajala 
otrokom mladinski f u m ,Mi otroci«. V Ko
čevju in Dobrem polj u so bila odprta otro
ška igrišča. Tudi tečaj z a otroške obisko
valke so organizirali v Kočevju. Obiskovalo 
ga je večje število žena in deklet. Ob za
ključku Tedna matere in otroka so bili 
otroci padlih borcev, vdove in matere padlih 
borcev pogoščeni. 

• • * 
Na pobudo partijskih organizacij kočev

skega okraja so po sektorjih organizirali 
zadružne konference. Naloga teh konferenc 
Je, d a pripravijo na vaseh vse potrebno, 
da bodo občni zbori kmetijskih zadrug izve
deni temeljito ln čim prej. K. O. 

Lepa lovska trofeja 
Izkušeni državni lovec i . o. iz Stalcarjev 

pri Kočevju je imel 11, maja izredno srečo. 
V gozdu nad Borovcem je na rastišču na
letel na skupino petih divjih petelinov, ki 
so se kot ljubezenski tekmeci pripravljali 
n a spopad, kdo si bo priboril ljubezen divjih 
putk. Največjemu med njimi je lovec O. 
ohladil bojevito ljubezensko kri in ga kot 
lepo lovsko trofejo prinesel na svoj dom. 
Uplenjeni divji petelin Je izredno velik, saj 
Je tehtal 4,30 kg, dolg pa je 97 cm. Nagačen 
Je v okras lovčevl domačiji, številni obisko
valci pa občudujejo kralja divjih ptic v 
naših krajih. — ac 

V Črnomlju so osmošolci s prireditvijo zaključili šolsko leto 
Sicer skromno, saj je letos šele prvič, 1 mače obrti v Adlešičih ln okolici, kjer imajo toda tem prlsrčneje, polni prekipevajočih 

čustev mladeniške samozavesti ln ponosa so 
naši osmošolci preteklo soboto izročili ključ 
osmega razreda sedanjim sedmnšolcem. Ne
hali, so drsati šolske klopi, pred njimi Je 
matura, za njo se odpirajo vrata v življenje. 
Mladi tovariši in tovarišlce! Srečno pot in 
mnogo, mnogo uspehov v vsem vašem bo
dočem delu za vaš dobrobit, za dobrobit 
ln trdnejšo rast one skupnosti, ki vam Je 
omogočila dokončati srednješolski študij v 
domačem kraju! 

Istega dne zvečer so nam dijaki naše 
gimnazije preskrbeli prav dobro uspelo pri
reditev. Gimnazijski pionirski pevski zbor 
nam je pod vodstvom ravnatelja tov. Petka 
zapel več partizanskih ln narodnih pesmi, 
mladinski pevski zbor pod vodstvom tovariša 
Sterbenka pa je z vso dovršenostjo izvajal 
težje pesmi. 

Bil je lep, prijeten večer — toda — kako 
lepo bi bilo življenje, če bi ne bilo raznih 
»toda« in »če«! — Trud, ki so ga vložili 
mladi pevci in njihovi učitelji v ta večer, 
ta trud bi upravičeno zaslužil ne samo večje 
pozornosti od strani Crnomaljcev, ampak 
tudi večjo udeležbo. Prireditev Je bila v 
gimnazijski telovadnici, ki ni bila polno 
zasedena Mnogokrat govorimo in tudi pi
šemo o raznih napakah naše mladine. Kri
tiziramo marsikdaj njeno — včasih res 
upravičeno — brezbrižnost in nedelavnost, 
tedaj pa, ko je treba moralno podpreti 
delavnost te mladine, tedaj nimamo dveh 
uric časa, tedaj nimamo nekaj dinarjev za 
vstopnino. Kadar pa pridejo v Črnomelj 
razni hokus-pokus — coprnikl, tedaj je do
volj časa in denarja, na žalost je tedaj 
dvorana prosvetnega doma premajhna. Kje 
neki so bili ta večer pripadniki črnomaljske 
»smetane«? Priznati moramo, da je krivda 
za tako majhno udeležbo v tem, da je bil 
isti večer v dvorani prosvetnega doma boks-
meč, ki je naši mladini odtegnil marsika
terega poslušalca. 

Končno pa ne moremo mimo dejstva, da 
so bili letaki, ki so vabili na koncert gim
nazijske mladine, raztrgani ali odstranjeni, 
kar Je vredno vsega obsojanja. T . Z. 

Damelj ob Kolpi 
Tudi v naši oddaljeni vasici Je zvečer 

pred Titovim rojstnim dnevom posvetila 
elektrika. Ta, za nas zelo pomemben dogo
dek, smo lepo proslavili 31. maja ob veliki 
udeležbi ljudi. Proslave so se udeležili tudi 
člani okrajnega komiteja KPS iz Črnomlja 
ln okrajnega ljudskega odbora ter državnega 
električnega podjetja. V svojem govoru je 
sekretar okrajnega komiteja tovariš Janez 
Zunič poudaril, da si ljudska oblast priza
deva elektrificirati sleherno vas in bo to 
postopoma tudi uresničeno. 

Ob tej priliki Je tovariš Blaž Pahulje pri
nesel s sebol ratiio aparat in prebivalci naše 
vasi so imeli prvič priliko v svoji vasi slišati 
radio oddaje iz Ljubljane, Zagreba in Beo
grada. Poleg Dainlja Je dobila elektriko 
tudi vas Draga. 

Adlešiči 
V Adlešičih je bila 1. junija občinska 

konferenca AFZ, na kateri so žene izvolile 
občinski odbor AFZ. Ustanovile so društvo 
za domačo obrt, ki ho skrbelo, da čimprej 
prično z izdelovanjem raznih predmetov do

za to že dolgoletne tradicije. Udeležba na 
konferenci Je bila dobra, saj j e prišlo sku
paj 50 žena in deklet. Med drugim so raz
pravljali tudi o ustanovitvi obrtnega odseka 
za domačo obrt pri KZ Adlešiči, za kar so 
pokazale žene precej zanimanja. Prepričani 
smo, da vsa razpravljanja na tej konferenci 
niso bila zaman ln da se bodo uspehi dela 
kmalu pokazali. 

Zene so sprejele sklep, da bodo v pred
kongresnem tekmovanju izvolile vaške od
bore AFZ v vseh vaseh, ki pripadajo k ob
čini Adlešiči. 

Organizaciji AFZ občine Adlešiči želimo 
pri njenem nadaljnjem delu veliko uspehov! 

L. C . 

Iz Lokvice pri Metliki 
Občinski odbor Zveze vojaških vojnih 

invalidov Lokvice je v počastitev Tedna 
matere in otroka priredil 1. junija lepo 
proslavo. 

V prostoru Frontnega kotička so se zbrali 
učenci iz Lokvice, ki obiskujejo gimnazijo 
in osnovno šolo v Metliki. Zraven Je prišlo 
tudi veliko vaščanov, med njimi vse vdove 
in matere padlih partizanov. 

Proslava se je pričela z govorom, v kate
rem Je tovarišlca B. V. opisala pomen in 
namen tega tedna. Nato so sledile recitacije 
ln pesmi. Zaključna točka je bil ples parti
zanskega kola in petje himne. Po proslavi so 
bile partizanske sirote ln vsi ostali otroci 
obdarjeni s pecivom. Obdarjenih Je bilo pri
bližno 60 otrok, po zaključku pa je bila 
prosta zabava. K. J. 

Kronika nesreč 
DOL OB KOLPI. Cirkularka je v prete

klem tednu poškodovala roko Žagarju Petru 
Majerletu. 

STRA2A. Šoferja Franca 6i] C a je pri na
kladanju pritisnil hlod ob trebuh. 

* PODTUREN. Ana Fink je na poti Iz goz
da padla in si zlomila levo roko. 

ŠTREKLJEVEC. Silvo Simoni« je padel 
na potu in si zlomil desno nogo. 

BLATO PRI TREBNJEM. Posestnikovega 
sina Jerneja Novaka je pri napajanju uda
ril konj v slavo. 

BRINJE PRI MIRNI- Neznan kolesar je 
podrl Elizabeto Škarja, hčerko mizarja, ko 
se je peljala na kolesu z bratrancem. Zlo
mila .si je desno roko. 

BIRCNA VAS. Posestnik Jož* 2agar se 
je šel vozit na traktor, pri čemer je padel 
s traktorja. Obe zlomljeni nogi sta posle
dica nepremišljene vožnje. 

PLJUSKA PRI TREBNJEM. Pri nakla
danju sena je padla z voza Terezija Gore ln 
si hudo poškodovala hrbtenico. 

ČRNOMELJ. Ko so se mu splašili konji, 
je padel z voza Julij Pezdirc in si pri tem 
zlomil desno nogo. 

GABR.IE. Pri delu se je težje poškodoval 
tesar Matija Strahan. Postavljal je oder pri 
podjetju >Kremen , pa se je podrl na njega. 
Strahanovo stanje je bilo po prevozu v bol
nišnico resno. 

Vsi navedeni se zdravijo v novomeški 
bolnišnici. 

URADNE OBJAVE 
Novo mesto, 28. V. 1952 

Okrajni ljudski odbor 
Novo mesto 

Stev.: 2969/1 
Na osnovi 1. čl. zakona o reorganizaciji 

ljudskih odborov, 7. čl. zakona o razdelitvi 
LRS na mesta, okraje in občine, se razširi 
veljavnost odloka o odstranitvi neodgovar-
jajočih oznak ln napisov Iz trgovskih — 
obrtnih ln sličnih prostorov, ki Je bil sprejet 
na zasedanju Okrajnega ljudskega odbora 
Novo mesto dne 23. XI- 1948, na podlagi 
28. čl. črka e) splošnega zakona o ljudskih 
odborih, na vse področje okrajnega ljud
skega odbora Novo mesto ln M T prečišče
nem besedila glasi: 

O D L O K 
O ODSTRANITVI NEODGOVARJAJOCIH 
OZNAK IN NAPISOV IZ TRGOVSKIH, 

OBRTNIH IN SLIČNIH PROSTOROV 
1. «1. 

Dejanskemu stanja neodgovarjajoče ozna
ke in napise je lz trgovskih, obrtnih ln slič
nih prostorov odstraniti najkasneje v dveh 
mesecih po uveljavitvi odloka, v bodoče pa 
v enem meseca po nastali Izpremembl. 

2. «1. 
Neupoštevanje tega odloka se kaznuje z 

denarno kaznijo do 3000 din. 
3. čl. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v 
Dolenjskem listu. 

S. f. — s. n.t 
Predsedniik OLO: 

Zupančič Viktor 1. T. 

Novo mesto. 28. V. 1952 
Okrajni ljudski odbor 

Novo mesto 
Štev.: 1971/1 

Na osnovi 1. čl. zakona o reorganizaciji 
ljudskih odborov, 7. čl. zakona o razdelitvi 
LRS na mesta, okraje ln občine, se razširi 
veljavnost odloka o obratovalnem času za 
trgovinske obratovalnice, ki Je bil sprejet 
dne 5. okt. 1951 na V. rednem zasedanju 
Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto na 
podlagi 2. čl. 2. točke zakona o deln ljudskih 
odborov, okrajev, mest. ki so Izločena Iz 
okraja ln mestnih rajonov, ter 33. Čl. sploš
nega zakona o ljudskih odborih na vse 
področje Okrajnega ljudskega odbora Novo 
mesto In se v prečiščenem besedilu glas4: 

O D L O K 
O OBRATOVALNEM ČASU 

ZA TRGOVINSKE OBRATOVALNICE 
1. «1. 

Trgovine so odprte ob delavnikih od 8. 
do 12. ure ter od 14. do 17. ure. V poletnih 
mesecih — maj, Junij, Julij, avgust, septem
ber so trgovine odprte od 7. do 12. ure ln 
od 16. do 18. are. 

2. čl. 
Ob nedeljah in državno priznanih prazni-

klb morajo biti vse trgovinske obratovalnice 
zaprte. 

3. čl. 
Svet za gospodarstvo se pooblašča, da 

sme po potrebi na predlog občinskega LO 
obratovalni čas podaljšati, skrajšati ali pa 
Izpremenltl, ako so za to po krajevnih po
trebah podani utemeljeni razlogi. 

4. čl. 
Vodje obratovalnic, ki se ne bi držali od

rejenega obratovalnega časa. bodo kaznovani 
z denarno kaznijo do 2000 din. 

5. čl. 
Ta odlok začne veljati z dnem objave 

v Dolenjskem Usta. 
S. t. — i . n.! 

Predsednik OLO: 
Zupančič Viktor 1. t. 

Novo mesto. 28. V. 1952 
Okrajni ljudski odbor 

Novo mesto 
Štev. 2966/1 

Na osnovi 1. 61. zakona o reorganizaciji 
ljudskih odborov, 7. čl. zakona o razdelitvi 
LRS na mesta, okraje ln občine, se razširi 
veljavnost odloka o vzdrževanja potokov, 
ki je bil sprejet 20. nov. 19S1 na V. rednem 
zasedanju OLO Trebnje, na podlagi 2. čl. 
2. t. zakona o delu ljudskih odhorov okrajev, 
mest. ki so Izločene lz okrajev ln mestnih 
rajonov ter na podlagi 30. In 33. čl., raz
delka 3. t. 8. splošnega zakona o ljudskih 
odborlb. na vse področje okrajnega ljud
skega odbora Novo mesto ln se v prečišče
nem besedila glaal: 

O D L O K 
O VZDRŽEVANJU REK IN POTOKOV 

1. «1. 
Reke in potoki spadajo k splošnemu ljud

skemu premoŽenju ln je za to treba njih 
brezine ln rečlšča vzdrževati v dobrem 
stanja ln čuvati pred poškodbami. 

2. čl. 
Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev se 

kaznuje: 
1. kdor meče In odlaga v reke in potoke 

predmete, ki ovirajo njihov tok, 
2. kdor lzpodkopava obrežje rek ln poto

kov ali ga kvari na drug način. 
3. čl. 

Svet za komunalne zadeve tak. odbora se 
pooblašča, da po potrebi Izda natančnejša 
navodila za Izvajanje tega odloka. 

4. čl. 
Ta odlok začne veljati 1 dnem objave 

v Dolenjskem listu. 
S. f. - a n.I 

Predsednik OLO: 
Zupančič Viktor 1. T. 

Atlet Žagar drugi na prvenstvu FLRJ v Zagrebu 
V nedeljo, 8. junija je bilo v Zagrebu 

mladinsko prvenstvo v mnogoboju. Novome
ški atlet Žagar je dosegel v peteroboju za 
mladince C drugo mesto z 2466 točkami. 
S tem rezultatom je postavil tudi nov slo
venski rekord. Stari rekord je izboljšal za 
87 točk. 

Peteroboj je obsegal naslednje panoge: 
200 m, 1500 m, skok v daljino, met diska in 
kopja. V skoku v daljino in v metu kopja 
je bil prvi. Člansko kopje je vrgel 50.91 m 
daleč in tako je zboljšal slovenski mladin
ski rekord za 1.21 m. 

Žagar je bil tudi predlagan v mladinsko 
reprezentanco Jugoslavije, ki bo nastopila 
proti Avstriji. Mlademu atletu, ki se je 
vestno pripravljal za atletsko tekmovanje že 
vso zimo, želimo ie več lepih zmag! 

Naši mladinci z Žagarjem na čelu bodo 
v nedeljo tekmovali v Ljubljani na mladin
skem prvenstvu Slovenije. Pričakujemo, da 
nas bodo dostojno zastopali. 

GRAFIČAR (LJUBJANA) : PARTIZAN 
(NOVO MESTO) 3:1 (2:0) 

Po zaporednih zmagah so naši mladi no
gometaši zadnjo nedeljo izguhili igro proti 
Grafičarju iz Ljubljane. Telesno šibki do
mačini se niso mogli uspešno zoperstavljati 
veliko močnejšim gostom. Gotovo so imeli v 
svojih vrstah igralce, ki so že prestari za 
mladince, osebnih izkaznic pa Ljubljančani 
niso hoteli dati na vpogled. 

Tekmi je prisostvovalo številno občinstvo, 
posebno mladina. 

ODBOJKA - KRIM : PARTIZAN 
(NOVO MESTO) 3:0 (15:9, 15:10, 15:13) 

Moško moštvo odbojke iz Novega mesta 
je v Ljubljani izgubilo tekmo proti močnej
šemu nasprotniku. Ker žensko moštvo ni 
igralo v Ljubljani, so Novomeščanke izgu
bile igro s 3:0 p. f. G. J . 

VELIK USPEH 
DOLENJSKIH MOTORISTOV 

Avto-moto društvo Novo mesto je prire
dilo v nedeljo, 1. junija tretjo tajno parti
zansko kurirsko vožnjo po dolenjskem sek
torju. Vožnje so se udeležili vozači AMD 
Novo mesto, Črnomelj. Dobropoije. Kočevje 
in Trebnje. Vseh vozačev je bilo 90, od teh 
80 motorjev in 10 avtomobilov. 

Vsaka grupa vozačev je prevozila po
vprečno 55 km in so bili doseženi prav lepi 
rezlutati. Prvo fcne6to in najboljši čas 60 do
segli avtomobili vseh vrst, ki jih je vodil 
tov. Repovž, Novo mesto. Drugo mesto so 
dosegli avtomobili iz Trebnja, ki jih je vo
dil tov. Franjo Bule. Tretje mesto avtomo
bili vseh vrst iz Črnomlja, vodja tov. Ko-
vačič. Četrto mesto motorji nad 350 cem in 
prikolice, vodja tov. Bogo Zgajner. AMD 
i'rebnje. Peto mesto avtomobili, vodja tov. 
Milan Cmak, AMD Dobropoije. 

Najboljše mesto v skupini motorjev nad 
350 cem s prikolico je dosegel tov. major 
Fadiga (prikolica Maksimović). AMD Novo 
mesto. 

Na vožnji so vsi vozači pokazali veliko 
športno disciplino in dosegli lepe uspehe. 
Ne razumemo pa, zakaj se vožnje niso ude
ležili vozači iz Krškega. Največ zaslusr za 
dosežene uspehe moramo pripisati predsed
niku Dolenjskega sektorja tov. Slavku Mo-
retu in sekretarju tov. Milanu Breščaku, ki 
sta z veliko požrtvovalnostjo izvedla vožnje 
brez vsake nesreče. Po zaključeni vožnji je 
bila prirejena na romantičnem Otočcu pri
jetna dimžabna prireditev. M. 

TVD PARTIZAN : ŽELEZNIČAR (LJ) 
7:3 (3:2) 

Nogometna tekma med »Partizanom« 
Novo mesto in »Železničarjem« lz LJubljane 
jc bila v nedeljo na stadionu v Kandiji. 
V začetku so gostje pokazali lepo igro, 
vendar so kasneje popustili. Domači mla
dinci so z vsako tekmo boljši. Trenutno 
imajo z »Odredom« iz LJubljane enako šte
vilo točk in si delijo prvo mesto. V pomla
danskem kolu imajo še eno tekmo in upamo, 
da bodo tudi to uspešno končali. 

Pri domačih Je bil najboljši Vesel, ki Je 
dal dva gola. Majerle Je dal tri, Cavlovič 
in Zunič pa vsak po enega. Sodnik Gjud 
iz Ljubljane Je sodil dobro. 

TEKMA KEGLJACEV 
V NOVEM MESTU . 

V nedeljo, 8. junija je bila v Novem me
stu tekma kegljaškega kluba »Razlag« iz 
Brežic s kegljači tovarne »Frank« iz Zagre
ba. Zagrebčani so zmagali s petimi keglji 
razlike. 

Zmagovalci so potem tekmovali z Novo
meščani z rezultatom 299:215 kegljev. 

( O B V E S T I L A ) 
POZIV GOSTINSKIM IN TURISTIČNIM 

PODJETJEM 
Svet vlade LRS za blagovni promet. 

Uprava za turizem in gostinstvo, opozarja 
vsa gostinska in turistična podjetja na no
ve predpise predvidene uredbe o gostinstvu, 
ki bo v kratkem izšla. V smislu teh pred
pisov bodo morali biti v podjetjih zaposle
ni samo strokovno usposobljeni kadri. Zato 
bi bilo potrebno, da pristopijo podjetja k 
pregledu strokovnosti zaposlenih delavcev in 
uslužbencev. 

Glede izmenjave nekvalificiranih delav
cev in uslužbencev s kvalificiranimi močmi 
naj se podjetja obračajo neposredno na 
ravnateljstvo Srednje šole za turizem in go
stinstvo v Ljubljani. Privoz 11, ki ima mož
nost posredovati podjetjem uslužbence za 
upravno administrativna dela (sekretariat, 
recepcija, finančno in blagovno knjigovod
stvo, skladišča, blagajne) in delavce za teh
nična dela v gostinstvu (strežba, kuhinja). 

VPIS V SREDNJO TEHNIČNO 
TEKSTILNO SOLO V KRANJU 

Ravnateljstvo Tekstilnega tehnikuma v 
Kranju razpisuje vpis za šolsko 1. 1952/53 v 

ŠTIRILETNO SREDNJO TEHNIČNO 
TEKSTILNO ŠOLO (predilski odsek). 

Pogoji za sprejem so: predizobrazba nižja 
gimnazija (3. ali 4. razr.) ali njej enake šo
le, starost do 18 let, popolno telesno in du
ševno zdravje. Kandidati (samo moški) naj 
vlože prošnje, kol kovane z 80 din, na upra
vo šole. Prilože naj rojstni list, zadnje šol
sko izpričevalo in event. potrdilo o doseda
nji zaposlitvi. 

Šola ima lasten, popolnoma nov dijaški 
dom z vso oskrbo. Kandidat, ki želi stopiti 
v dom, naj v prošnji to izrazi. 

OBVESTILO OKRAJNEGA AVTOPREVOZ-
NISTVA NOVO MESTO 

Okrajno avtoprevozništvo Novo mesto je 
odprlo v Trebnjem svojo poslovalnico — 
prevozništvo s tovornimi avtomobili in me
hanično delavnico za vse vrste popravil mo
tornih vozil, koles, dvokoles, strojev in 
orodja. 

Priporoča se vsem državnim ustanovam 

in aradom, kmetijskim in delovnim zadru
gam, kakor tudi privatnem sektorju. 

Naročila sprejema: »OKAP« Novo mesto, 
telefon 41, ali »OKAP« Novo mesto — poslo
valnica Trebnje 

ROKOVNJACI SPET V NOVEM MESTU 
SKUD »Dušan Jereb« bo ponovilo ljudsko 
s petjem in godbo 

»ROKOVNJACI« 
v nedeljo 15- junija ob treh popoldne v 
Domu ljudske prosvete. Se posebej vabimo 
prebivalce Iz okolice Novega mesta! 

SKUD »Dušan Jereb« 
IZLETNIŠKE 

IN POSEBNE AVTOBUSNE VOŽNJE 
po naročilu s posebnimi komerlcalnimi po
pusti Vam nudi Avtobusno In prevozniško 
podjetje LRS SLOVENIJA AVTOPROMET 
SAP-LJUBLJANA, Krajevna poslovalnic« 
Novo mesto. Glavni trgi, telefon 117. 

Avtobusni promet: redne avtobusne Progs 
Novo mesto—Zagreb. Stična, Vinica. Dobre
polje. Krško in Kostanjevica. 

Za vse Informacije se obračajte na gornji 
naslov. 

<KAno 
Kino Sovo mesto predvaja: 
Od 13. do 16. junija: italijanski film »Volk 

a gore Sila«. 
Od 17. do 19. junija: avstrijski film »Dol

ga pot«. 
Od 20. do 23. junija: amerikanski barvni 

film »Irena Forsyte«. 
Kino Dolenjske toplice predvaja: 
14. in 15. junija: ameriški film »Mildred 

Pierce« in filmske novosti štev. 2. 
18. in 19. junija: angleški film »Daj nam 

danes« in filmske novosti štev. 6. 

RAZPRODAJA kolarskega in sodarskega 
orodja, stiskalnice, sodov od 60 do 600 Ti 
trov bo 15. junija 1952 pri Jožetu Sulcu v 
Prečni. Nizke cene! 

PREKLJCUJEM knjižico od dvokolesa štev. 
4SKV292 na ime Grlica Franc. Mirna peč, 
kot neveljavna. 

STANOVANJE, čeprav potrebno tudi po
pravila, v Novem mestu ali v bližini išče 
• idar. NSBIOV V upravi lista. 



Stran 4 D O L E N J S K I L I S T Štev. 24. 

Jože Zamljen: 

Pripravimo se na proslavo 
desete obletnice ustanovitve brigad 

Za zdrav rod - za srečno bodočnost! 

V jeseni bo poteklo deset let, odkar 
so se ustanovile Cankarjeva, Tomšiče
va, Gubčeva in Sercerjeva brigada. 
Ustanovile so se prav takrat, ko je la
ški okupator hotel uničiti slovenski na
rod, ko je hotel uničiti odpor sloven
skega ljudstva v borbi za svobodo in 
pravico. Prav v času, ko je povampir-
jena fašistična volkulja požigala naše 
domove in uničevala na stotine pošte
nih slovenskih ljudi, kmetov in delav
cev, so se ustanavljale udarne slovenske 
brigade in začele napadati okupatorske 
hijene kot redna slovenska vojska v 
okviru jugoslovanske armade svobod
nih ljudi. Od takrat naprej je naša voj
ska, naša hrabra armada rasla, se po-
množevala in dobivala vedno večje 
simpatije vseh delovnih ljudi v svetu. 
Prav te brigade so dale poudarek slo
venski zgodovini na junaških dejanjih, 
na dogajanjih, ki so spremenila sloven
skega človeka iz hlapca v človeka ju
naka in gospodarja vsega svojega pre
moženja. 

Prepričan sem, da se še vsakdo po 
naših gorjanski vaseh, po belokranj
skih steljnikih, po kočevskih gozdovih, 
po trebanjskih vinogradih, od hrvaške 
meje, ki jo začrtuje leno tekoča Kolpa, 
pa tja do zasavskih hribov, od Gadovi-
ških vinogradov in kolnikov tja do ka
menitih suhokranjskih pašnikov in ko
čevskih hribov spominja teh fantov, ki 
so tako veselo in brezskrbno oznanjali 
novo vstajenje slovenskemu kmetu in 
delavcu in ki so razbijali zavajalčevo 
silo in moč, mu vlivali strah v kosti, 
od katerega se še danes ne more opo-
moči, pa čeprav ga podpirajo od vseh 
strani in plati. 

To je naša zgodovina, ki jo ne bomo 
nikoli pozabili. Prav vsako junaško de
janje, bodisi izza časa turških vpadov, 
kmečkih puntov ali borb našega delov
nega kmeta proti izkoriščevalski me
ščanski politiki pa vse do najslavnejše 
zgodovine narodnoosvobodilne borbe, 
vse to so dejanja, ki ostanejo v našem 
ljudstvu, da se zaveda svoje bitnosti 
in svojega življenja. 

Prav zato, ker je še vse delo, napori 
in borbe udarnih brigad v svežem spo
minu, se moramo na proslave obletnic 
teh brigad čim bolje in čim lepše pri
praviti. Res, v spominu so nam živo 
borbe vseh brigad v celoti, toda po
drobnosti so nam že izgfnile izpred oči 
in spomina. Ni še dolgo tega, kar sem 
se potepal kot včasih po naših juna
ških vaseh in se razgovarjal z ljudmi. 
Stari so pripovedovali o lepih časih, ko 
se je ves narod boril in jedel isto skor-
iico kruha, ki jo je vzredila naša zem
lja. Mladi so se že izgubljali v novih 
načrtih in pripovedovali, kako so pre
magovali ogromne sklade skal in zem
lje na delovnih akcijah pri gradnji na
ših železnih cest, velikih tovarn, elek
trarn, ki nam bodo dajale moč in silo 
za zgraditev samostojnega gospodar
stva, a najmlajši so pripovedovali, kaj 
bodo, ko dorasteio in se naučijo knjiž
nega in življenjskega znanja. 

Lepo je to in prav je tako. Vendar 
se mi dozdeva, da je vsemu temu, kar 
govore mladi in najmlajši, vzrok posle
dica vseh tistih borb in naporov, ki so 
jih preživeli partizani, borci in oni, ki 
so dali za naše življenje vse, karkoli 
so imeli: to je življenje, zdrave ude in 
zdravje. Stari Čuk iz Mihovega mi je 
dejal: »Zgubil sem nekaj svojih sinov 
v tej vojni, težko mi je zdaj na stara 
leta. ko bi mi lahko pomagali, ampak 
ni mi žal zanje. Glej, stara sablja, rad 
imam tale moj vinograd, saj mi daje 
zlato kapljico, da mi ogreva stare kosti, 
pa kaj bi imel, če bi bile pri nas še 
vedno italijanska in nemške .vuciba
tine'. NiČ, prav nič, ne bi imel.< 

Pa' se je stari Kirovski proletaree 
Pipar, ki je prebral prav vse knjige, 
samo šembilje ne, ker laže, oglasil: 
»Veste, takole je ta stvar. Vaše njive 
morajo biti pognojene, da bodo kaj ro
dile, naše tovarne pa morajo tudi nekaj 
imeti, da bodo rasle, to je pa revolu
cija. Vidite, zato pa rastejo naše tovar
ne in elektrarne, ker smo imeli revo
lucijo in jaz in ti in mi vsi smo bili 
zraven kot smo sedajle, ko pijemo vince 
iz Čukovega soda.< 

Stara Jernejčkovka, ki je pravkar 
prišla od Šmarnic, ki so jih molili ne
vredni fajmošter, pa je dodala: >Ja, 
ampak to je vse naše, tako mi je pisal 
moj sin, ki je za oficirja v Titovi voj
ski, in ne od tistih rejenih gospodov, 
ki so nas znali samo molzt in brali sa
mo evangelije za dušo in nič dali za 
telo. Ej, takrat, ko bo ta veliki praznik, 
bom šla sama zakurit kres, pa če ne 
bo šel nobeden z menoj.« 

Prav si imela Jernejčkova mama! 
Takrat bomo kurili kres na vseh hri
bih in hribčkih, da bodo vedeli povsod 
in tja do morskega Trsta in kraške 
Gorice, da se v nas pretaka kri za vsa

kega posebej in da nismo pozabili, ka
ko so brigade podile lačne in sestra
dane fašiste in jih bomo še, če bo 
treba. 

Pot me je vodila preko Javorovice, 
kamor prihajajo vsako leto na dan ba
taljonske nesreče ljudje, na Ban, tja, 
kjer je Kotarjeva Nežka dala svoje 
mlado življenje, ker je imela rada vse 
partizane in jim pomagala kadar koli 
i n kjer koli je bila potreba. Z Berdi-
kovim Jankom sva sedela na spomla
danskem soncu in se razgovarjala. 

»Veš kaj,« mi je dejal, »kar dolgčas 
mi je, ker ni več partizanskih mitin
gov. Ali veš, kako smo se lepo pogo
varjali, čort vazmi,« jo je zaokrožil po 
rusosovsko, kot sam pravi, »zdaj pa vas 
ni več.« — »Veš kaj, Janko,« sem mu 
dejal, »ko se bo grozdni ,šrot' omehčal 
in bo že prva potrgalka sladila jezik, 
bomo prišli in se pogovorili o vsem. 
Veš kaj bo takrat? Proslavljali bomo 
ustanovitev brigad, v katero si hotel 
tudi sam, pa te niso vzeli, ker se ti je 
tresla .vintovačka', ko si jo prijel v 
svoje od dolgoletnega dela izmučene 
roke. Takrat pa bomo delali mitinge 
od ene do druge vasi in prav nobena 
ne sme ostati brez njega.« 

Lahko bi vam pripovedoval še mar
sikatero dogodbico iz starih partizan
skih krajev, pa vam je ne bom sedaj, 
ampak na kresovih, partizanskih mi
tingih in veselicah. Pripovedovali vam 
jih bodo stari partizani na vaših se
stankih Fronte, Zveze borcev, AFZ," 
mladine, gasilcev itd. itd., itd. Pa ne 
samo to, kulturnoprosvetna društva 
vam bodo zaigrala same partizanske 
igrice in igre. skeče in šaljivke in kaj 
vem še kaj! Vas že slišim, kako godr
njate, naj ga vrag vzame starega par
tizanskega kulturnika. Kje pa bomo 
dobili vse to? Kje, še vprašate? Na 
Ljudsko prosveto se obrnite; ta je že 
izbrala in nabavila vso to zadevo in 
vam jp na razpolago. 

Zadnje dni smo sedeli v Košakovi 
gostilni, dobro je bilo vino in še boljše 
domače klobase in je manjkala samo 
še harmonika in zastava, pa bi jo od-
kurili v partizane, če bi bilo potrebno. 
Erjavčev Rajko, tisti, ki je med vojno 
blago in živino, pa tudi pšenico in ko
ruzo nakupoval za partizane, in Tur
kov Jože, ki se je klatil po mili Slo
veniji kot kurir, pa še nekaj drugih 
starih partizanov je sedelo za mizo. In 
je nanesla beseda na spomenike in plo
šče, da so le ponekod in da je še ve
liko drugih pomembnih stavb, kjer bi 
lahko vzidali spominsko plošče, pa jo 
še ni, itd. 

»Vrag vas vzemi,« sem dejal in se 
pripravil na ploho preljubeznivih par
tizanskih besed, »saj ste člani Zveze 0 

borcev! Oglasite se na sestanku in 
predlagajte, kje in kako naj stoji plo
šča! Ni zlomek, da bi jo prav v teh 
dneh ne postavili in vzidali in prav 
tako je s spomeniki.« 

Profesor Jarc, tisti, ki ima muzej in 
spomenike čez, kot pravimo po doma
če, pa pravi takole: »Lepo in prav je, 
da postavite spomenik ali pa ploščo, 
ampak vse mora biti dobro in prav po
stavljeno. Ne delajte kar po svoji gla
vi, ampak dajte to v pretres ljudem, 
ki so za to študirali, pa vam bodo za 
male denarje uredili tako zadevo. Spo
menik ali plošča ne bo samo za nekaj 
let, ampak bo trajna vrednost, iz ka
tere se bodo učili še pozni rodovi. Zdaj 
je še čas. Saj so še trije meseci in v 
devetdesetih dneh se naredi marsikaj!« 
Če bi se povsod po našem okraju, pa 
še v črnomaljskem in kočevskem, če ho
čete, tako pogovarjali, pa ne bi bilo 
tako. da imamo še celo take spome
nike in plošče, ki jih je samo sv. Kuz-
mek vesel, partizan pa nihče. 

Zdaj pa še nekaj za novom.eške pri
like. Ne bom govoril, da je Novo mesto 
metropola vse Dolenjske, ki ima Studij
sko knjižnico, Dolenjski muzej, ki ga 
še ni nihče videl, pa ga bo, če bo »sreča 
junačka« prav v teh proslavnih dneh, 
kakor je obljubil profesor Jarc, osnov
no šolo, ki čaka rešnika kakor Trnulj
čica, da jo" olepša za proslavne dni, in še 
marsikaj tja do Novomeškega gledali
šča, ki jo je ubralo po poti finančne
ga reševanja. Govoril bom o tem, kako 
bo mesto proslavilo ustanovitev brigad, 
Vinko Bele, direktor gradbenega pod
jetja »Krka«, je obljubil, da bo na ta 
dan do kraja urejena Križatija, v ka
tero se bo vselila študijska knjižnica 
in Dolenjski muzej, ki sta oba plod 
narodnoosvobodilne borbe. Obljubili so, 
da Trnuljčica — osnovna šola — ne bo 
več Trnuljčica, ampak lepa nevesta v 
novi obleki, da bo gimnazija dobila 
svojo ploščo vseh dijakov, ki so padli 
za osvoboditev domovine, in še marsi
kaj drugega, kar bo dalo Novemu me
stu res lice in sliko partizanskega me
sta, kakršno je v resnici bilo in bo. 
*Dušan Jereb« pa bo dal že v septem
bru Veliko puntarijo, ki jo je napisal 
Bratko Kreft. V njej bodo nastopali 
Gubec, Pasanec in drugi puntarji, pa 
vse do Tahija, krvoloka kmetov, in Ju
rija Draškoviča, bana in škofa, ki je 
zamenjal onostransko življenje s to
stranskim, kar ni zapovedal ne Kristus, 
niti kak evangelijski očak. 

No, taka je obljuba in dozdeva se 
mi, da je ta obljuba resna, kajti oblju
bili so stari partizani in njihova oblju
ba drži, kakor moja, da se bomo videli 
in slišali na proslavi ustanovitve slo
venskih brigad. 

Teden matere in otroka so v večini 
mest in vasi po Dolenjskem praznovali 
letos prav prisrčno in dostojno. Številni 
dopisi iz vseh krajev — dobili smo po
ročila iz Črnomlja, Šentjerneja, Dobr-
niča, Vrhov, Knežje vasi, št. Ruperta, 
Trebnja, Novega mesta, Trebelnega, 
Mirne, Mokronoga, Velike Loke, Dol. 
Toplic, škocijana itd. — govorijo o le
pih prireditvah, posvečenih materam, 
o delovnih akcijah zdravnikov in me
dicinskega kadra, o pregledih otrok, o 
številnih predavanjih — izmed katerih 
je bilo najbolje obiskano predavanje 
primarija dr. Slavka Perka na novome
ški Ljudski univerzi — pa o prisrčnih 
nastopih pionirjev, ki so svojim mami
cam v tem tednu izrekli toplo zahvalo 
za vso ljubezen in skrb, ki jo imajo z 
otroci. 

Vseh poročil in dopisov je toliko, da 
jih žal zaradi pomanjkanja prostora ne 
moremo objaviti. Iz vseh poročil pa 
veje velika ljubezen in vdanost vseh, 
ki so priredili in sodelovali na prire
ditvah na čast materam, prav tako pa 

skrb za zdravje mater in otrok — naše 
bodočnosti. Prav posebno so si priza
devale za dostojno proslavo Tedna ma
tere in otroka mnoge organizacije AFŽ, 
prosvetni delavci, SKUD in M K L D , 
vaška kulturno - umetniška društva, 
zdravstveni delavci, otroške obiskoval
ke, člani Svetov za soc. skrbstvo in 
ljudsko zdravstvo ter pionirske organi
zacije. Vsem, ki so kakor koli pripo
mogli k lepemu poteku letošnjega Ted
na matere in otroka, prisrčna hvala! 
S stalnim delom za izboljševanje so
cialno zdravstvenih prilik zaposlenih 
mater, z nenehno skrbjo za vzgojo 
otrok, z iskreno pomočjo materi in 
otroku pa poskrbimo, da nas velike 
dolžnosti tega tedna ne bodo srečevale 
enkrat na leto, temveč vsak dan, na 
vsakem našem koraku. Imejmo pred 
očmi besede tovariša maršala Tita, ki 
je ob neki priliki dejal, da opravlja 
mati, ki vzgaja, najbolj koristno druž
beno delo in ji je treba dati za to vse 
možnosti, da bo otroka res pravilno 
vzgojila. 

Arheološki oddelek 
Belokranj§kega muzeja 

Rojstni dan maršala Tita je Bela kraji
na počastila tudi s pomembnim kulturnim 
dejanjem: v Metliki Je bil 25. maja 1952 
odprt arheološki oddelek Belokranjskega 
muzeja. V kulturno zgodovinsko dragoceni 
stavbi nekdanje cerkvice sv. Martina, kt eo 
jo v ta namen primerno obnovili, je ob pod-

Eorl in sodelovanju Narodnega muzeja lz 
ijubljane v okusnih steklenih omaricah raz

loženo obilo značilnih predmetov, k) so slu
tili pradavnim prebivalcem Bele krajine. 
Poleg predmetov, ki so jih uporabljali Iliri 
ln Kelti, so razstavljeni tudi oni Iz časov 
rimske okupacije naših krajev v prvih sto
letjih našega štetja. Tem se priključujejo 
najdbe Iz časov velikih preseljevanj naro
dov, zaključenih z naselitvijo starih Slo-
venov. Črnomaljske najdbe Iz starosloven-
fiklh grobov v sredini mesta bodo verjetno 
še letos dobile dragocene dopolnitve z novi
mi izkopavanji v Črnomlju. Vsako obdobje 
spremljajo na stenah primerni napisi, ki 
v kratki a lahko razumljivi obliki sezna
njajo obiskovalca z značilnostmi in po
membnostjo tega obdobja. 

V nedeljo, 25. maja se je pred arheolo
škim oddelkom zbralo dokaj Metllčanov ln 
okoličanov, praznično razpoloženje pa so še 
povzdigovali metliška godba In fantje ln 

KAM V POLETNI 
VROČINI? 

Invalidsko podjetje 

SLAŠČIČARNA - BIFE 
V NOVEM MESTU 

vas vabi na sladoled — sveže 
prvovrstno pecivo — topla in 
mrzla jedila — izbrane pijače 

robtine iz dolenjske popotne malhe \ 
Kje bi začel, sam ne vem; toliko se je 

nabralo drobiža, pa tudi debelih in grenkih 
vmes, da še dolgo ne bom mogel ustreči 
vsem, ki vsak petek komaj dočakajo, da jim 
poštar prinese naš tednik. 

Začnimo tam. kjer sem zadnjič nehal. 
Lani mi je z DVORA pisal administrativni 
»Ciro« s kloja in se priduSal, da sem mu 
storil krivico, da je on delil bone. noseč
nosti, CARRfi in tako naprej na Dvoru in 
nihče drugi. Da ni bilo nobene goljufije 
vmes, mi je takrat sveto zatrjeval in še ob
ljubil, da ho postal dopisnik. Kaj pa je bilo 
medtem na Dvoru »noveirat in kaj je Ciril 
Jordan-Ciro »delal«, ste lahko brali v zad
nji številki Dolenjskega lista. — Na Dvoru 
je marsikaj novega: Te za napisati ni vse, 
ker so prehude vmes. Je oni dan nekdo v 
spodnjih hlačah »slikali Johana, da je pol 
fare na kup letelo. Kdor je brez službe, naj 
se na Dvoru zglasi! Dobil jo bo, če izpol
njuje tele pogoje: len mora biti, maloma
ren, delomrznež, zabavljati mora znati, pa 
če jo je kdaj čez mejo ubral, bo imel še 
posebne prednosti! 

Pritaval sem pod noč v Z¥ZEMBERK, pa 
sem naletel med tercijalkami in tercijalma-
ni na tako šmrkanje, cviljenje in brunda
nje, da me je kar vznak vrglo. »Pa kaj ima
te, ljudje, da ni lisica komu piščet odne
sla?« — »Kaj lisica! Gospod so oznanili, 
da gredo v arest, pa jih še ni nazaj !» Tako 
so mi povedali ljudje, ki so že pozabili, ka
ko je bilo takrat, ko so v Žužemberku do
mobranci s pajdaši v črnih suknjah klali 
nedolžne ljudi in jih žive zakopavali v 
zemljo. 

Zvečer v Žužemberku ni prijetno. Iz gra
du odmeva kakor da bi atomske bombe na
lagali na ogenj (pa kurijo le s starimi le
talskimi »odpadki*), pri čemer žužemberški 
smrkovci salabolsko uživajo. V gostilni je 
polno mladine in mlečnozobcev, da si ne mo
reš v miru privoščiti kozarček rdečega. Vse 
kadi, šmarnica pa dela svoje. Nekdo je pre
klinjal pekarijo, da je samo na papirju dr
žavna, drugi pa se je pritoževal, da ni no
bene prave »špekcije« v mesarijo in mesni
co, ki bi jo bilo dobro zatakniti nekomu za 
klobuk, tako »higienično« je namreč vse 
tam. Podnevi BO navalili Kranjčani kakor 
muhe na med v žužemberške trgovine. Nek
do se je znebil brihtne. da »80 percentne mo
ke na bu«. pa so jo vlekli kakor mulci vsak
sebi. Tobakarji ne morejo prehvaliti cigaret 
»Sava«, tako so jim všeč — le žal, da jih 
dolgo ne bodo mogli kaditi, tako vsaj jim 
obeta »Tobak« iz Novega mesta. 

Se do ubogega dopisnika S. H. sem stopil, 
ki bi ga rade babe zamolile, gospodje, zama-
ševali. razni prefarbani ljudje pa v žlici 
vode utopili. Potolažil sem ga, naj se nikar 
ne jezi — če mu kdo kaj iz moje malhe na
prti na glavo, naj pa strese s sebe obreko
vanje. V malhi pa imam dovolj prostora za 
vse tiste tiče. ki imajo maslo na glavi! 

Ze sem 6e poslavljal od prijaznega trga, 
ko mi je prečkal pot zastavni Tine ter me 
pobaral, če znam reševati uganke. Dve mi 
je zastavil: čemu kaplan tako glasno spra
šuje omadeževane duše v spovednici, da se 
sliši tri metre daleč? Kdo bo plačal troša
rino od stočenega vina v ilegalni gostilni, 
ki ga nekdo toči samo »prijateljem«? 

»Drugič, prijatelj!« s?ra mu dejal in jo 
ucvrl v SMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU. Pri 
otrocih sem si pod zvonikom nabral pri ci
franju italijanskih lir. da mi je kar žven-
ketalo po žepih. »Ani jih 'majo Se cela ki
s t a ! « so mi zaupali frkolinčki ter mi sveto
vali, naj lire dobro skrijem, sicer mi jih 
bodo »u šul vse pabral«. 

Mimo TREBNJA. kjer že nekaj let nape
ljujejo zvočnike, pa je še zmeraj vse gluho, 
sem skočil na ČATEŽ- V gostilni sem kupil 
20 ibarc in jih plačal s petimi kovači, nazaj 
pa sem dobil le 12 dinarjev in pristni nem
ški pfenig. kovanec tistega »Rajha«, ki je 
že pred sedmimi leti gagnil. Hitro se mi je 
opravičila mlada gospa, češ da gre le za 
pomoto. Pritaknil sem pfenig k liram ln vse 
skupaj odložil v mlako blizu PRIMSKOVE-
GA. Na »Kopačiji« sem z znancem pospravil 
dva golaža in plačal samo 280 dinarjev. Se 
na VRH PRI MOKRONOGU sem zavil. 
Nekdo je milo prepeval »Na Vrhu, na hri
bu, pa kelnerce so fajn. zaupal mi je 
le to, da so se mu pri »lektrifikaeiji za
merile«. 

Nekaj podobnega sem dve uri kasneje 
doživel v ZAGRADU, kjer me je neko dekle 
povabilo domov na liter bojniškega vina, 
ko pa sva ga spila ("na več kot jazi, mi 
je računala 50 dinarjev. Proti KLENO VIKU 
sem se skoraj izgubil v cestnih jamah, zato 
sem zavil nazaj na ŠT. LOVRENC, kjer so 
si stari in mladi v laseh. Mladi so postavili 
lep zadružni dom, ki je T ponos kraju, stari 
pa rinejo zdaj z gasilskim domom naprej, 
češ da v njem ne bo nobenih sestankov. Ali 
ne bi gasilci pripravili godrnjačem kakš
nega vodenega žegna iz svojih cevi? Na 
ČATEŽU, kjer sem se spet ustavil, je res 
luštno: župnik posluša v svoji kuhinji pio
nirski radio, nek kmet pa frontnega, ki ga 
je OF na Čatežu dobila za uspešno delo. Pa 
recite, da ni svobode in enakopravnosti! 

Če obiščete Novo mesto in Dolenjsko, 
ne pozabite na 

Hotel METROPOL 
Vsak čas vam nudi topla in mrzla jedila 
po želji — veliko izbiro prvovrstnih vin, 
žganja in drugih pijač — skupinska kosila 

in večerje po naročilu itd. 

PRENOČIŠČA — AVT06ARA2E 
HOTEL METROPOL - NOVO MESTO 
KAPUCINSKI TRG 1 — TELEFON ST. 47 

M K M I 

Kdo bo pregnal miši in pajke iz šentlov-
renškega pitališča, sem se spraševal, ko se 
mi je na cesti pridružil France Kozoglav 
ter me spraševal, če vem, od kdaj zahajajo 
v MIRNI jazbečarji na proslave. Nisva pri
šla na čisto, ker sem prisedel k vozniku, ki 
me je potegnil v ŠMIHEL PRI NOVEM 
MESTU. Stari Samida mi je napolnil ušesa 
kot že dolgo nihče. Letošnjo sušo je naprtil 
kratkomalo komunistom. »Pa naj napravijo 
dež, če ga znajo!« se je ustil in dodal, da 
nič ne znajo in da se le delajo hudičevo 
kunštne. »Oče, nič se ne jezite prezgodaj, 
še boste mokri.« sem ga potrepljal po rami 
in zavil v PODGORJE na polič hrušičana. 
Tam so mî  povedali, da razsaja pri njih in 
v okolici Novega mesta huda popadljiva ro
marska bolezen. Napada predvsem mladino, 
žrtve pa si poišče tudi v najbližji 6orod-
ščini. Z uspehom zdravijo za zdaj baje to 
bolezen samo neki debeli gospod v Ljublja
ni, v Novem mestu pa ni pomoči zoper njo. 
Da je to res bolezen, zatrjujejo napadenci 
sami. ko se v šoli opravičujejo zaradi ne
opravičenih izostankov. Od bolezni pa imajo 
veliko korist ljubljanske slaščičarne in do
lenjska železnica! i . 

Se na TRSKO GORO sem skočil k tisti 
teti, ki je za birmo zaklala 120 kg debelega 
prašiča, zdaj pa preklinja, da se iskre kre
šejo, ker si ne more kupiti drugega — ilah-
ta pa ji je seveda prašiča sredi poletja s 
hvaležnostjo požrla. 

»Pamet v roke, ženska,« sem ji svetoval 
in jo spomnil na tisto šiviljo v ČRNOM
LJU, ki »pametno« dela. Čeprav je bila že 
večkrat kaznovana, ker je izkoriščala vajen-
ke, ji zdaj 5 (beri: pet) vajenk — drobcenih 
šivilj , ki znajo spretno sukati nit in šivan-
ko — opravlja najtežja telesna dela pri zi
danju hiše od jutra do noči . . . 

Pišite mi še kaj in zaupajte mi, kaj je 
tudi v vaši fari novega! 

Vaš 
Janez Popotni 

dekleta v narodnih nošah. Med predstavniki 
uradov ln ustanov je poleg ravnatelja na
rodnega muzeja v LJubljani dr. Jožeta Ka-
stellca In zastopnika novomeškega Muzej
skega društva ln Dolenjskega muzeja bilo 
Opaziti predvsem zastopstvo naše Ljudske 
armade s komandantom garntzlje na čelu. 
Od predstavnikov ljudske oblasti v Bell 
krajini s« Je svečane otvoritve arheološke
ga oddelka udeležil načelnik Sveta za pro
sveto in kulturo pri OLO tov. Žele. Arheo
loška sekcija historičnega Instituta Akade
mije znanosti In umetnosti v Ljubljani je 

Fioslala k otvoritvi svoje posebne pozdrave 
n čestitke. 

Po pozdravu npravnlka Belokranjskega 
muzeja prof. Jožeta Dularja Je občinstvo i 
zanimanjem poslušalo Izbrane besede ravna* 
telja dr. Kastcllra. ki je prikazal zgodovin« 
skl razvoj Bele krajine od najstarejših dob 
do naselitve Slovenov In orisal pomen belo
kranjskih arheoloških najdb za znanost, po
zval Belokranjce k skrbnemu čuvanju slu
čajnih najdb ter podčrtal nujno potrebo, da 
o vsaki najdbi v zemlji takoj obveate Belo
kranjski muzej. Le tako je take predmete 
močno obvarovati za smotrno znanstveno 
proučevanje, pravilno izkopavanje In obo
gatitev zbirk Belokranjskega muzeja. Nato 
je prof. Dular odprl muzej, ki so si ga 
gostje, predstavniki in ostalo prebivalstvo 
pod vodstvom dr. J . Kastellca ogledali. 

K pomembnemu kulturnemu dogodku Be-
Iokranjcem. Belokranjskemu muzeju ln nje
govemu upravniku iskreno čestitamo. J . J . 

Razstava šentjernejske šole 
učencev v gospodarstvu 

Preteklo nedeljo je priredila šola za 
učence v gospodarstvu v Šentjerneju nadvse 
uspelo razstavo Izdelkov svojih gojencer. 
Obiskalo jo je nad 1200 ljudi, kar že samo 
po sebi prepričljivo govori o zanimanju t,& 
delo učencev. Obiskovalci so občudovali ln 
ocenjevali ročna dela bodočih mojstrov ln 
mojstric. Z delom so potrdili učenci vsebino 
razstavljene splsne naloge: »Za moje poklic
no delo ml je šola veliko koristila.« 

To so dejansko tudi dokazali: 30 učencev 
je razstavilo vrsto vestno izdelanih pred
metov, ob vsakem pa tudi načrt ozlr. risbo 
z delovnlknm. ki k a ž e *a« lzdelnve, uporabo 
materiala Itd. Številne krojne Tn omamen-
talne risbe so pokrivale stene, tako da je 
bil ves razstavni prostor do zadnjega ko
tička praktično Izrabljen ln izpopolnjen. 

Ob uprizoritvi Ciglarjevega 
»Povodnega moža« 

V vrsti prireditev pravkar zaključenega 
Tedna matere ln otroka smo v Novem mestu 
doživeli premle-o ln tri ponovitve »Povod
nega moža«, pravljične igre Poldeta Ciglerja. 
Delo, napisano s spretnim peresom l n pri
merno tematiko, v kateri se pravljična anov 
prepleta z materinsko ljubeznijo, so v režiji 
Mftn Glonar postavili na oder člani SKUD 
»Dušan Jereb«, mladinke In otročlčkl; pred 
gledalci Je zaživelo prisrčno ln ljubko, ka
kršna pravljična Igra mora biti. Nemalo je 
k dobremu vtisu m doživetjem predvsem ma
lih gostov doprinesla izvrstna scena, delo 
Franceta Kralja, glasbene vložke pa Je pri
pravil Stane Fink. Plese je naštudiral prof. 
Marjan Dobovšek. Maska povodnega moža je 
bila Izvrstna, tehnična rešitev njegovega pla
vanja iz kristalnega gradu pod vodo na po
vršje tolmuna pa naravnost Izvrstna. Malčki, 
pa tudi odrasli, so Imeli v Igri lep užitek: 
otroci lepe prireditve dolgo ne bodo pozahili, 
starejšim pa je bila živa Igra resnično raz
vedrilo. Avtorju, režiserju, ostalim sodelav
cem ln igralcem čestitamo k uspeli igrici, ki 
je v preteklem tednu dosearla svoj namen. 

še ie čas! 
Če morda še niste poravnali naroč

nine za drugo četrtletje 1952, ki znaša 
100 dinarjev, lahko to storite takoj: 
naš tekoči račun pri Narodni banki v 
Novem mestu je: 616-1-90322-1. Kdor 
želi list nemoteno prejemati, naj takoj 
poravna zaostalo naročnino. Opozarja
mo zamudnike na visoke opominske 
stroške, ki gredo v breme nerednih 
plačnikov. Uprava Dolenjskega lista 

Rokovmači" na novomeškem odru 
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Za konec letošnje sezone je novomeška 
igralska družina uprizorila Jurčičeve »Ro-
kovnjače« Režlral je Štefan Hlede, sceno 
je postavil Hvala Just. Po Parmovi glasbi 
je glasbene vložke priredil Slavko Strajnar. 
spremljal pa orkester SKUD. 

Dejstvo je, da so igralci z režiserjem 
na čelu vložili v uprizoritev mnogo truda. 
Ljudska igra s petjem je bila dostojno po 

Tudi zbor in orkester sta bila dobra. 
Primerne maske in kostumi so dali videz 
romantične interpretacije dela; bolje bi bilo, 
da bi režiser poskušal z realistično Igro. Tu 
in tam so se pokazali dobri prijemi, vendar 
je treba pri tako velikem številu igralcev 
vajeti dobro držati, da ne vleče vsak na 
svojo stran. Zato je bilo včasih malo vigra-
nosti ter enotnosti scene in človeka na njej. 

slavljena mTodeir? JurČlčr Kersnik in Gove- , Na splošno pa je uprizoritev uspela; sicer 
vsebinska kaj posebnega ni, tudi vzgojna 
problematika je klavrna, vendar je zgodo
vinska tematika naših ljudskih igre še vedno 
privlačna in ljudje radi poslušajo tudi pre
prosta dela brez kakih večjih zapletov. 

Prof. Tone Trdan 

kar so dali delu svojo osebno noto, režiser 
pa je konec po svoje priredil. Enotnost 
zgradbe je seveda pri več avtorjih omajana. 
Se vedno pa drži, da je med dramskimi 
pravili enotnost drame najvažnejši Zfk2n," 

Režiser je vsebinsko interpretiral delo. 
Scenograf ga je podprl z lepo sceno, razen 
morda tiste gosposke sobe, ki ni mia ure
jena in nič kaj okusna. Enotnosti na ljubo 
bi morale biti pavze kratke. Glede izgovor
jave in odrskega Jezika bi bilo omeniti, da 
so včasih nerazločno izgovarjali; posebno na 
mestu bi morali biti logični poudarki — 
morda je bilo premalo vaj pri analizi tek
sta! Dobro so zaigrali v prvi sliki na trgu 
in pri rokovnjačih tam pod stenami za 
Kamniško Bistrico. Prva slika na trgu Je bila 
zelo razgibana, prostor pravilno Izkoriščen 
— režiser Je pokazal precej spretnosti. Tudi 
dinamika igre, soigra in zlitost ansambla v 
prvi sliki je bila prijeten dogodek za naš 
oder. Nosilci večjih vlog so kar dobro za
igrali: Košele, Zamljen, Kralj, Cigler, Ža
gar, Markljeva in Horvatova.. Notranje zelo 
dognan Je bil dialog obeh bratov (Košele— 
Kralj) v predzadnji sliki, kjer sta oba zelo 
občutno igrala. Markljeva, Horvatova, Ža
gar in Cigler so glasbene vložke lepo podali, 
posebno Markljeva je žela aplavz na odprti 
sceni zaradi zelo prijetnega glasu in dobre 
igre. 

VELIKO TOMBOLO 
priredi Mestni odbor Zveze bor
cev v Novem mestu v nedeljo 
7. septembra. — Dobitki: spalnica, 
radijski aparat, kolesa, pitani pra

šiči, tekstilno blago itd. 

Ureja uredniški odbor — Odgovorni urednik 
Tone Gošnik — Naslov uredništva in uprave: 
Novo mesto Ljubljanska cesta 25, telefon 
štev. 127 — Poštni predal 33 — Tekoči račun 
pri Komunalni banki v Novem mestu štev. 
filfi-1-90322-1 — Četrtletna naročnina 100 din. 
polletna 200 din celoletna 400 din — Naroč
nina se plačuje vnaprej — Tiska tiskarna 

Ljudske pravice v LJubljani 


