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Las tn ik i l n Izdajatelji: Okrajni odbori S Z D L Črno
melj, Kočevje in Novo mesta — Izhaja vsak petek. 
— Urejuje uredniški odbor. — Odgovorni urednik 
Tone Gošnik. — Uredništvo ln uprava: Novo mesto, 
Cesta komandanta Staneta 25. — Poštni predal 33. — 
Telefon uredniš tva in uprave 127. — Tekoči račun pr i 
Narodni banki v Novem mestu 616-T-181. — Letna 
naročnina 480 din, polletna 240 din, če t r t le tna 120 din. 
— Tiska tiskarna »Slov. poročevalca« v L jub l j an i 

enjski 
Tednik okrajev Č r n o m e l j , K o č e v j e in Novo m e s t ^ 

Cena 10 din 

LJ3 

D TEĐN9 
DO TEDNU 

Po skoraj Štirih tednih, po 
skoraj 100 urah sej se je kon
čala v Berlinu konferenca šti
rih: Zunanji minister Dulles, 
Eden, Bidault in Molotov so 
se vrnili domov. Zapustili so 
zadimljene dvorane kontrol
nega sveta na vogalu Kleist-
parka in Elsholzstrasse ter 
sovjetskega veleposlaništva na 
cesti Unter den Linden; za 
njimi so ostale gore zaman po
pisanega papirja, morje šaman 
prelitega črnila. Da, za njimi 
je ostal Berlin, kakršen je bil 
— s sektorskima mejama na 
Potsdamerplatzu ln pri Bran-
denburških vratih; ostala je 
razdeljena Nemčija in ncosvo-
bojena Avstrija; in, naposled, 
ostalo je vprašanje: kaj sploh 
lahko opraviči ta berlinski 
neuspeh? 

Konferenca je bila sklicana 
pravzaprav zaradi dveh osnov
nih evropskih vprašanj — 
Nemčije in Avstrije. Glede 
obeh niso dosegli prav nobe
nega rezultata. Nemško vpra
šanje se ni premaknilo niti /a 
ped bliže k rešitvi. Pokazalo 
se je, da so se zelo zmotili ti
sti, ki so mislili, da bi Moskva 
morda privolila v združitev 
Nemčije, če bi se Zahod odpo
vedal načrtom evropske 
obrambne skupnosti in privo
lil v nekakšno nevtralizirano 
Nemčijo. 

Lahko bi rekli, da pomeni 
berlinsko zasedanje polom 
nevtralističnih praznih upov 
v Zahodni Evropi, polom 
utvar, da se je sovjetska po
litika res temeljito spremenila 
ter da so Malenkovi in Molo
tov! pripravljeni ubrati pot 
resničnega mednarodnega so
delovanja brea* imperialistič
nih teženj. Molotov je pokazal, 
da se smotri evropske po
litike niso spremenili, da so 
drugačna le pota ln sredstva, 
ki so bolje prilagojena med
narodnim pogojem. Gre torej 
za taktično spremembo, ki se 
kaže tudi v tem, da je Molotov 
zamračen obraz zamenjal s 
prijaznim smehljajem in s ko
žo povodnega konja prenašal 
pogosto zelo strupene Dulle-
sove zbadljivke. 

Avstriji so na začetku kon
ference obetali največ sreče. 
Ne brez vzrokov: to vprašanje 
zares ni težavno, ker ni pove
zano z mnogimi problemi ka
kor n. pr. nemško. In ko so 
ministri sklenili, da bodo po
vabili tudi avstrijske pred
stavnike, da bodo sodelovali v 
razpravi, jih je bilo nemalo, 
ki so bili pripravljeni staviti 
z- devet proti ena, da bo av
strijsko vprašanje v Berlinu 
rešeno. Toda to je bil račun 
brez krčmarja, katerega vlo
go je prevzel Molotov. 

Že na prvi seji o Avstriji je 
razbil iluzije tistih, ki so 
ugibali, >češ da se je sov
jetska politika »nove garni
ture« v bistvu spremenila. No, 
po njegovem dolgem spletkar
jenju je postalo jasno: »Pod
pišem državno pogodbo, toda 
okupacijske čete bodo ostale 
• Avstriji do podpisa mirovne 
pogodbe z Nemčijo«. 

Molotov je potemtakem 
spremenil avstrijsko državno 
pogodbo v kroglico papirja ln 
• njo torpedi ral avstrijsko 
svobodo. Zahod je to odklonil 
In dejal: ali — aU. Minister 
Figi je rotil: »Dajte Avstriji 
svobodo!« Nič nI pomagalo; 
Molotov je ostal gluh na eno 
uho. Očitno ne namerava kma
lu zapustiti Avstrije, sicer pa 
kako bi potem »opravičil« sov
jetske čete v Romuniji in 
Madžarski. 

Naj končamo. V Berlinu so 
M naposled v nečem le spo
razumeli, da se bodo 20. apri
la spet sestali v Svicl. Tokrat 
Jih bo o azijskih vprašanjih 
razpravljalo več kakor v Ber
linu. No, do tedaj bo preteklo 
ie dosti vode, zato pa naj po
goltnemo Berlin s pozdravom 
Molotova: »Na svidenje v 
Ženevi!« 

Kdaj bo zgrajena 
železniška postaja 

v Lipovcu? 
Železniška postaja — Če 

sploh zasluži to ime na pol 
razdejana baraka — v L ipov 
cu p r i Dolenji vasi že več let 
kliče po obnovi. Občinski od
bor v Dolenji vasi je o gradnji 
nove postaje že razpravljal, 
vendar je dotlej še vse po 

starem. Vsako jutro zmrzuje 
v tej baraki, k i nima ne oken 
ne vrat, kaj šele peči, truma 
delavcev in uslužbencev, ki 

se vozijo v Kočevje. Ljudje 
uprav ičeno godrnjajo. U k r e 
nit i je treba vse potrebno, da 
bo novo postajno poslopje 
zgrajeno vsaj do druge zime. 

Z nepoštenostjo je treba temeljito 

Boleča rak rana v poslova
nju naših kmetijskih zadrug, 
k i poleg redne, v zneskih izra
žene škode, zelo škoduje raz
voju zadružniš tva na splošno, 
je gospodarski kr iminal . O r 
gani revizijske službe okrajne 
Zadružne zveze po napornih 
raziskavanjih vedno znova 
odkrivajo primere pri laščanja 
ln malomarnega upravljanja v 
zadrugah in njihovih odsekih. 
Vedno znova odkrivajo us luž
bence kmetijskih zadrug, k i 
so se pregrešil i zoper zakone 
poštenja, pravilno upravljanje 
zaupanega premoženja in so
cialistično moralo. Povsod nit i 
ni mogoče Driti na sled vsem 
nepravilnostim, ker manjkajo 
sleherni dokumenti i n ker ne
pošteno poslovanje traja več 
let. Revizijska služba je pre
šibka, da bi lahko uspešno 
nadzorovali poslovanje i n od
kr iva l i kazniva dejanja takoj 
v začetku. Tako se morajo po
svetiti izključno samo ugotav
ljanju starih zadev, k i terjajo 
mnogo časa i n napornega dela, 
med tem pa nastajajo nove 
nepravilnosti in poneverbe. 

28 USLU2BENCEV — SKO
RAJ 4 MILIJONE DIN 

ŠKODE 
Za letošnje občne zbore so 

organi revizijske službe zbra
l i nad vse zanimivo, oziroma 
nadvse žalostno gradivo o p r i 
laščanju in malomarnem po
slovanju v osmih splošnih 
kmetijskih zadrugah novome
škega okraja. Skupno gre za 
težke milijone, k i j i h je zaradi 
takega poslovanja utrpelo 
družbeno imetje. 28 vodilnih 
i n drugih uslužbencev je v teh 
zadrugah s pr i laščanjem in 
malomarnim poslovanjem po
vzročilo skupno 3,921.157 din 
škode! Ne bo odveč, če prikar 
Jemo te stvari v posameznih 
zadrugah, kot so j ih obravna
va l i na posebnem sestanku 
predsedniki i n tajniki uprav
nih odborov K Z skupno z vo
di ln imi ljudmi O Z Z v Novem 
mestu 16. januarja letos. 

Največjo smolo z uslužbenci 
imata, kot je razvidno iz poro
čila, K Z Trebnje i n Smarjeta. 
V Trebnjem je bilo pred sodi
ščem nekaj uslužbencev že 
prej, o ugotovljenih primanj
kljajih pa smo pisali tudi v 
našem listu. Sedaj je na vrsti 
spet nova skupina sedmih 
uslužbencev. Gre skupno za 
723.000 din škode, k i so jo po
vzročili v glavnem z malomar
nim poslovanjem. Samo pr i 
lesnem odseku je zaradi malo
marnega poslovanja škode 
skoraj 450.000 din. P r i K Z v 
Smarjeti sploh ne morejo do
bi t i poštenih uslužbencev, kot 
kaže, saj je v zadnjem času 
zaradi pri laščanja i n malomar
nega poslovanja sedmih us luž
bencev zadruga utrpela 665,543 
din škode. Se bolj zanimiv je 
primer v Zaigradcu, kjer je 
bivša poslovodkinja postala 
kar milijonarka. Revizi ja je 
ugotovila, da si je poslovod-

Ali bomo Iz leta v leto poslušali žalostne pesmi 
o kriminalu v kmetijskih zadrugah? - Doseda
nje šibkosti revizijske službe je treba odpraviti 
- Uslužbenci kmetijskih zadrug naj jamčijo 

za svoje delo 
kinja prilastila nič manj kot 
1,220.491 din! Tudi bivše kn j i -
govodkinje se je prijelo, kot 
pove poročilo revizije, 252.047 
dinarjev. Skupno ima ta za
druga škode 1,540.260 din. 

PO TATVINAH — V NOVE 
SLUŽBE. . . 

Dokaj škode je tudi v K Z 
V e l i k i Gaber, skupno nad 
655.000 din. Dve uslužbenki 
sta poleg slabega poslovanja, 
zaradi katerega je nastala 
škoda, poneverili tudi večje 
zneske. Ena nad 70.000 din 
druga nad 50.000 din. V K Z 
Otočec ob K r k i so t r i usluž
benke poneverile skupno 
192.644 din. Kot je povedal 
predsednik, je ena izmed njih 
že dobila novo službo nekje na 
Gorenjskem. Takih primerov 
pa je več. V K Z Prečna ima
jo zaradi »poslovanja« dveh 
us lužbenk 53.911 din primanj
kljaja, v K Z Dobrava po »za
sluga« ene uslužbenke 70.376 
din, v Smolenji vasi zarad1* 
kratkega gospodarjenja Jan
ka Sečnjaka, o čemer smo tudi 
že pisali v na šem listu, pa 
22.665 din. 

Ne bi si upali trdit i , da ne 
bi upravni in nadzorni odbori 
posameznih kmetijskih za
drug ob vestnejšem izpolnje
vanju nalog lahko marsikje 
škodo omejili ali tudi prepre
čili. Tam, kjer so se us lužben
ci čutili neomejene gospodar
je, se je zlo najbolj razpaslo. 
Osnovni vzrok teh dejanj pa 
je predvsem pomanjkanje po-
poštenost i in čuta odgovor
nosti do zaupnega dela pr i po
sameznih uslužbencih, k če
mur lahko pr iš te jemo še ve
liko lahkomiselnost, k vsemu 
temu pa se rada priš tul i do
miš l javos t Tak i posamezniki 
razpolagajo z zaupanim imet
jem kot s svojim lastnim in 
dostikrat ne vedo, kje je me-
,a. Na sestanku so povedali, da 
so se posamezniki ženili i n za 
svoje potrebščine jemali za
družna sredstva. 

TATOVE BI MORALI K A 
ZNOVATI PRECEJ 

STROŽJE! 

V s i udeleženca tega sestan
ka so soglasno sklenili , da je 
treba vse ugotovljene krivce 
najstrožje kaznovat i N i pa 

dovolj, da j ih obsodi samo so
dišče, obsoditi j i h morajo 
predvsem vsi zadružniki i n 
tudi celotna družba. Vztrajati 
je treba, da vsak plača po
vzročeno škodo, pa Čeprav bo 
moral zato delati vse življe
nje! Odločno so zahtevali, da 
se vsem takim po prestani so
dni kazni onemogoči zaposli
tev na takih mestih, kjer bi 
lahko nadaljevali z nepoš te 
nim delom, pač pa j ih je treba 
zaposliti pri delih, kjer bodo 
lahko občutili, kako se ustvar
jajo družbena sredstva s t r 
dim in poštenim delom. Glede 
nameščanja novih us lužben
cev so b i l i mnenja, da je tre
ba vztrajati na osebnem al i 
sorodstvenem jamstvu za po
štenost vsakega uslužbenca. 
Kjer je možno, naj za novega 
uslužbenca jamči ta a l i oni so
rodnik, kjer teh ni , pa us luž
benec sam z delom svojih pre
jemkov. 

Na koncu so sklenili , da bo
do ugotovitve revizije podrob
no obravnavali še na sektor 
skih sestankih, na katere bodo 
povabili vse člane upravnih 
odborov i n vse us lužbence 
Sprejeli so tudi sklep o okre
pitvi revizijske službe. V na
daljnjem posvetovanju so se 
seznanili z novo uredbo o za
družniš tvu in sprejeli sklep 
da bodo vse občne zbore za
ključili do 20. marca. 

PRED 
Pred tradicionalnim ^ nostnih podjetij, Šolskih ku-

nim in borbenim praznikom hinj itd.? 
žena se v teh dnevih znova 
spominjamo vodilne misli gi
banja za resnično žensko ena
kopravnost, ki jo je že leta 

Od dviga proizvodnje, od 
dobrega dela ljudskih odbo-
rov, delavskih svetov in dru-

. gih demokratičnih ustanov je ^JST,&^P-:SS± odvisna blaginja delovnihlju-osvoboditi ženo iz njenega 
stoletnega suženjstva in izbo- di. Naj o tem povedo svojo 

jevati enakopravnost v okviru d i l e ^ M ml^Tsame^-

naši domovini, 
enakopraven borec za socia
listično Jugoslavijo, je vpra
šanje ženske enakopravnosti 

življenje in v njem enako
pravno soodločati. V povojnih 
letih, ko je bila v nas vseh 

mZižjtiitZL J w L . r r i m Unio™ zavest o sodelovanju žene v neločljivo povezano z bojem —, 
socialistično de-za resnično 

mokraći jo 
Zato tudi letos 8. marec ne 5 * 

sme biti samo skrb ženskih 

NOB močnejša kot danes, ni
smo slišali toliko opazk: »Že-

naj ostane doma, njeno 
mesto je le v družini«. Danes 

organizacij in pripravljalnih ' e ff» oUtt% 1&JE" 
odborov Zveze ženskih dru- nost žena samih pa je manjša, 
štev. Odbori SZDL naj nosijo Z f n e Povedo svoje vme-
skupno z ženami vso skrb, da

 n' e ° ̂ ^JfJ^ J^' 
bomo tudi letos dan borbenih n°v> £ u č n l \ „ n a č ; t l ^ 
žena dostojno počastili, hkrati s t v e n i h vprašanjih itd. --saj 
pa opozorili na marsikaj, kar l m a j ° Jg". *« s k r b l v s a k * » * 
preradi pozabljamo. Mar smo p r e a s e 0 ° J ' 
v dolenjskih okrajih lahko 
zadovoljni $ skrbjo za zapo
sleno ženo, delavko? Zdrav
stveno stanje, zaščita mater-

Perečvh vprašanj s področ
ja življenja in dela naših že
na ne manjka. Ko se priprav
ljamo na dan borbenih žena, 

PROSLAVA DESETLETNICE 
ZASEDANJA SNOS v ČRNOMLJU 

delavk in njihovih družin, jih je treba osvetliti in po-
kvalifikacija žene, vprašanje skrbeti, da odpravimo malo-
delovnih mest za žensko mla- mamost, ki se je zajedla v 
dino itd. — vse to so vpraša- nekatere naše organizacije in 
nja, ki nas morajo vsekakor ljudske odbore, da na skrbi 
zanimati. Vprašanje prosvet- kmečke in mestne žene gle-
Ijevanja kmečke žene je mar- damo postrani. Vabimo naše 
sikje še vedno grobo zapo- žene, da o svojih težauah i n 
stavljeno. Vedno znova lahko načrtih spregovorijo tudi sa-
ugotavljamo, da prihaja do me in opozorijo javnost na 
izraza reakcionarni kler, ki žgoče in nerešene zadeve, s 
se proglaša za zaščitnika dru- katerimi se delovna žena sre-
žine, žene, morale in materin- čuje vsak dan doma, v družini 
stva. Kaj smo storili za po- in javnem življenju. Dolžnost 
moč materam, kakšno je sta- družbe je, da jim pri tem 
nje otroških vrtcev, usluž- pomaga. 

Prvi občinski praznik je Čr
nomelj pretekli četrtek in pe
tek dostoj.no počastil. Velika 
udeležba meščanov na vseh*pri-
reditvah je pokazala, jda je lju
dem spominski dari na zgodo
vinske dogodke pred 10 leti še 
vedno živo pri srcu. 

Ob navzočnosti članov C K 
ZKS Ivana Mačka — Matije, 

S seje občinskega 
odbora SZDL v Kočevju 

18. februarja je bila v K o 
čevju razšir jena seja občin
skega odbora S Z D L . Na seji 
so b i l i poleg članov odbora tu
di sekretarji vaških i n teren
skih odborov S Z D L . Razprav
ljal i so o tekočih nalogah or
ganizacije, predvsem pa o p r i 
pravah na bližnje volitve v 
osnovne organizacije in o ob
činski konferenci Socialistične 
zveze v, Kočevju. Med organi-
zati jskimi vprašanj i so raz
pravljali tudi o razdeljevanju 
novih Članskih izkaznic. 

O. K . 

Janeza Hribarja, Ivana Nova
ka — Očka in Nika Silina, 
okrajnega sekretarja Z K S Mar
tina žuglja predstavnikov O K 
ZKS, OLO, mestne občine Čr
nomelj, zastopnikov ljudskega 
odbora mestne občine Novo me

jo je predsednik France Klobu
čar, o zgodovinski obletnici in 
obč. prazniku pa je govoril od
bornik Karel Sterbenk. Po seji, 
s katere so poslali pozdravni 
brzojavki predsedniku republi
ke maršalu Titu in tov. Mihi 

V R E M E 
za Cas od 26. febr. do 5. marca 
Do konca tedna bo spet neko

liko snežilo; prve dni marca bo 
»uho vreme in močnejši mraz, 
tedna bo zopet nekoliko snežilo. 

V drugi polovici prihodnjega 
Nadaljnji Izgledi: med S. In 12. 

marcem (najbrž okrog 10. marca) 
bo nastopilo južno, pomladno vre
me. 

S prvim nastopom 
so osroiili naša srca 

Sobotni prvi koncert okraj
nega pevskega zbora prosvet
nih delavcev novomeškega 
okraja je bil presenečenje za 
vse, ki smo ga slišali. Dal nam 
je več, kakor bi od zbora, ki 
je bil ustvarjen pod tako tež
kimi pogoji, smeli po njego
vem nekajmesečnem življenju 
pričakovati. Pevce in pevke Je 
predstavil nestrpnemu občin
stvu predsednik Sveta za kul
turo in prosveto OLO tov. 
Vladimir Berce, ki je zaželel 
novemu zboru plodno življe
nje. Izrazil je hkrati upanje, 
da bodo prosvetni delavci z 
novim zborom ponesli v do
lenjske kraje še večjo ljubezen 
do petja ln pomagali gojiti 
ostalim pevskim zborom v na
ših krajih narodno in umetno 
pesem. 

V nabito polni dvorani 
aplavzi nato kar niso poneha
li. Veljali so umetniškemu iz
vajanju zbora ter pevovodji, 
Izkušenemu glasbenemu pe
dagogu prof. ErvinI Ropasovt, 
ki je v odmoru sprejela 1» 
rok svojih pevcev lepo darilo, 
izraz prisrčne hvaležnosti za 
ogromen trud, ki ga je vložila 
v zbor In ustvarila iz nJega 
pevski kolektiv odličnih kva
litet. Predstavnica republi
škega zbora prosvetnih delav
cev je k prvemu nastopu no
vemu okrajnemu zboru česti
tala ter koroeila lovorjev ve
nec. 

O prvem nastopa okrajnega 
pevskega zbora prosvetnih de
lavcev bomo obširneje poro
čali v prihodnji številki. V 
Imenu vseh, ki Brno ga slišali, 
pa mu iskreno čestitamo z že
ljami za najboljši razvoj in 
nove uspehe! Nujno potrebno 
bo seveda koncert čimprej 

Predsednik okrajnega odbora Zveze borcev Franc Košir Je 
v petek 19. februarja 1954 odkril spomenik narodnega heroja 

Janka Starihe 

sto, oficirjev črnomaljske gar-
nlzije J L A , zastopnikov organi
zacij ln društev je bila v četr
tek 19. februarja zvečer v na
bito polni dvorani Prosvetnega 
doma slavnostna akademija. 
Uvod v občinski praznik je bil 
zares slovesen; ognjemet je po
sebno varadostil črnomaljsko 
mladež, prosvetni delavci in 
srednješolci pa so na akademiji 
uspešno sodelovali. O zgodovin
skem zasedanju 9NOS je govo
r i l predsednik okrajnega Ijud-

ponoviti, saj množica prija- s k e g a o^b^-a J a n e z 2 u n i c . 
teljev lepe pesmi tokrat ni 
mogla v dvorano 

OB 
50-LETNICI 

L J U D S K E P R A V I C E 

Letos 5. oktobra bo poteklo 
20 let, odkar je izšla prva š t e 
v i lka Ljudske pravice, glasilo 
Komunis t ične partije Slove
nije. Ljudska pravica je izha
jala najprej v Dol . Lendavi , 
kjer jo je urejeval pisatelj 
Miško Kranjec. Od vsega za
četka je Ljudska pravica ob
javljala zanimive dopise svo
j ih bralcev, v katerih se Je 
zrcalila žgoča problematika 
gnilih razmer predvojne J u 
goslavije, v kateri delovni 
Človek n i imel pravic svobo
dnega življenja. Vrsto dobrih 
dopisov s kar revolucionarno 
vsebino so poslali takratni 
Ljudski pravici tudi kmetje i n 
drugi delovni ljudje iz Bele 
krnMne in dolenjskih krajev. 

Centralni komite Z K S je 

enornilmutnirn molkom so navzo
či počastili spomin padlih bor
cev za svobodo. S slikovitimi 
prizori iz zgodovine narodov 
Jugoslavije je Črnomelj poča
stil hkrati tudi 150-obletnico 
prve srbske vstaje. 

V petek dopoldne je bila v 
dvorani nekdanjega Sokolskega 
doma slavnostna seja ljudskega 
odbora občine Črnomelj. Začel 
Mar inku , so se množice ljud- tega mesita! 

stva lin dijaštva zgrnile k od
kritju spomenika narodnega he
roja Janka Starihe. O deležu 
Bele krajine v NOB in njenih 
današnjih nalogah je govoril 
predsednik okr. odbora Zveze 
borcev France Košir, k i je tudi 
odkril spomenik, delo akad. k i 
parja Julijana Renka, Sorodni
ki heroja Janka Starihe so po 
odkritju položili pred spomenik 
vence, častni vod Črnomeljske 
garnizije pa je izstrelil tri sad-
ve. Spomenik je prevzel v var
stvo zastopnik mestne občine. 

Popoldne je bilo posvetova
nje beJokrajnskih študentov in 
lutkovne igre za pionirje, zve
čer pa so črnomeljski srednje
šolci igrali dramo »Na straži«, 
o čemer poročamo v tej števil-
k i našega tednika se posebej. 

Prvi občinski praznik C mom
lja je bil dostojno počaščen, o 
čemer je med drugim govorilo 
tudi zunanje lice v zastave ode-

imenoval poseben odbor, k i bo 
pr ipravi l proslavo 20-letndce 
Ljudske pravice. Izdan bo 
spominski zbornik, prirejen 
bo dan naprednega tiska, v 
raznih.kraj ih pa bodo prosla
ve. Med največj imi bo prire
ditev v Lendavi, pomembna 
proslava pa bo tudi v V e l i k i 
Polani, odkoder so Ljudsko 
pravico razpošiljali. V Ljubl ja
n i bo 5. oktobra odkritje ve l i 
ke razstavve naprednega t i 
ska. K a k o r smo izvedeli, bo 
tudi Studijska knjižnica v 
Novem mestu v letošnji je
seni priredila podobno razsta
vo, saj hrani dragoceno izvo

de prvih letnikov Ljudske 
pravice ter precej drugega na
prednega tiska. Glavne pro
slave bodo v ljutomerskem 
okraju. 

Uredniš tvo Dolenjskega l i 
sta vabi nekdanje doplatite: 
takratne Ljudske pravice 1» 
Bele krajine in dolenjskih 
krajev, da se oglasijo z dopisi 
ter obudijo spomine na svoie 
pomembno dopisovanje. Naj 
s« »dan naprednega tiska« 
razšir i na naše celoletno delo, 
v katerem bomo skrbeli za 
vsestranski napredek sociali
stičnega trska. 

Zreta je odločil 
V torek 23. II. 1954 je bilo v dvorani Prosvetnega 

doma v Črnomlju pred pr ib l . 250 naročniki našega 
tednika novoletno nagradno žrebanje dari l za pred-
plačnike Dolenjskega lista. Žrebanje je vodila 6-član-
ska, iz vrst navzočnih bralcev izvoljena komisija, da
r i la pa je izžrebala 6-letna Vladka Benčič iz Č r n o m 
lja. Izžrebani so b i l i : 

I. SKUPINA 
1. žensko kolo — Bedenikovič Mihael, Skrljevo 1, 

p. Sentrupert; 
2. kamgarn obleko — Bunc Danica, Novo mesto, 

Preše rnova 11; 
3. blago za plašč — Petrina Alojz, Vršna sela pr i 

DoL Toplicah; 
4. jedilni pribor — Zlobec Stane, Trebnje 18; 
5. kavni servis — Berkopec Jože, Vin ica 59 pr i 

Črnomlju ; 
6. pletena jopica — Udovič Jože, Novo mesto, Ger-

dešičeva 7; 
7. voziček na dva kolesa — Strojin Janez, Grob

lje 37, p. Šen t j e rne j ; 
8. 12 pore. krožnikov — Prosenik Anton, Migolska 

gora, p. Mi rna ; 
9. ženski gojzarji — Šinkovec Franc, Dol . Mokro-

polje, p. Šen t j e rne j ; 
10. voziček na 4 kolesa — Krevs Janez, Kr ižni 

vrh 7, p, Mokronog; 
11. 50 kg bele moke — Per Frančiška, Novo mesto, 

Ljubljanska 19; 
12. elektr ični kuhalnik — Zaje Anton, Kronovo 12, 

p. Bela cerkev; 

II. SKUPINA 
1. ročni voziček — Darovec Josipina, St raža 34; 
2. ročni voziček — Malenšek Marjeta, Crmošnj ice 

38, p. Stopiče; 
3. 4 pore. sklede — Blažlč Alojz, Sela 11, p. Tre-

belno; 
4. ke ramičn i servis — Jaro Franc, Črnomel j 207; 
5. garn. ženskega perila — Z« gel j Zvonko, Talčji 

v rh 12 pr i Crnornlju; 
6. e lektr ična pečica — Kočevar Anton, Rosalnice 36, 

p. Met l ika ; 
7. 8 l i t r . kožica — Grden Marija, Knežja vas 11, 

p. Dobrnič; 
8. servis za l iker — Avguštin Terezija, Gumberk 10, 

p. Brusnice; 
9. 8 l i t r . kozica — Žalec Jože, Stara l ipa 2, p. V i 

nica p r i Črnomlju ; 
10. drobilka za orehe — Saje Anton, Ribjek 8, p. 

Mokronog; 
11. drobilka za orehe — Tome Anica, G r m 4, poŠta 

Gradac v B e l i kra j in i ; 
12. trajna ondulacija — Pavlin Božidar, Novo me

sto, Cesta Gubčeve brigade 13. 

Člani komisije — naročnik i Dolenjskega lista: 
Poiek Jože, Butoraj 16, Benčič Anica, Črnomel j 20, 

Cernič Peter, Črnomelj 62, Stariha Lojze, Črnomel j 50, 
Lozar Malka, Rožanc 9, Horvat Janko, Bla tn ik p r i 
Črnomlju. 

UREDNIŠTVO IN UPRAVA 
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Lovci x Sinjega vrha pišejo 
Prosimo, da priobčite ta čla

nek v ru<šem listu kot dopolni
lo na dopis s Sinjega vrha, k i 
Je b i l objavl jen v 3. š t ev i lk i le
tos na tretji stran', pod krat ico 
»Z. P.«, kjer je navedeno, da 
smo ustrelili drva divja praši
ča. V resn ic i smo us t r e l i l i t r i 
seertinEirje, od kaiterih je bil eden 
zalo star ter smo njegovo loba
njo kzkiuhalj in jo podarili 
osnovni šoli. Tako si bodo otro
ci lahko ogledovali čekane tega 
črnuha. 

V našem lovišču so res bili 
medvedje, ti redki gosti naših 
gozdov, toda sedaj ni sledu o 

Zakaj tako? sprašujejo 
v Jurjevici 

Ko sem zadnjič obiskal kme
tijsko zadrugo Jurjevica pri 
Ribnici, so mi potožili, kakšno 
so jim zagodli nekateri usluž
benci Državnih elektrarn Slo
venije (DES). 

Zadruga si je bila lani poleti 
kupila stroje na električni po
gon. Naprosili so rajonskega 
električarja v Ribnici, da j im 
na stroje priključi tok. Dejal je, 
da bo prišel, vendar je odlašal 
tako dolgo, da je zadruga mo
rala poklicati rajonskega elek-
tričarja iz sosedne občine So-
dražica, ker stroji pač niso 
mogli stati neizkoriščeni. To pa 
ni bilo všeč ribniškemu rajon
skemu električarju. Ko je zad
njič prišel v Jurjevico na služ
beni obhod kontrolor Državnih 

OGLAŠUJTE 
V NAŠEM LISTU! 

elektrarn Slovenije, obrat K o 
čevje, se je oglasil tudi v za
drugi in »ugotovil« (menijo da 
na pobudo ribniškega rajonske
ga električarja), da zadruga ni 
prijavila priključitev toka na 
stroje. Sledila je prijava ln ka
sen 9900 dinarjev. Ker za
druga ni hotela plačati kazni, 
kajti priključitev toka na stroje 
Je pravilno prijavila, so j i tok 
izključili. To se je zgodilo 11. 
Januarja in stroji so stali do 15. 
Januarja. Zadruga se je prito
žila in DES, obrat Kočevje, je 
kazen razveljavil kot neuteme
ljeno. No, ribniškemu monterju 
se ni prav nič mudilo, da po
pravi storjeno krivico in p r i 
ključi strojem tok, čeprav je 
imela zadruga že dovolj škode. 
Kako, da je ribniški monter ta
ko uren, če je treba priključiti 
tok v neki privatni delavnici v 
Jurjevici, čeprav nimajo ne 
števca ne dovoljenja za obrato
vanje? O. K . 

šahovski turnir 
v Žužemberku 

Vse kaže, da se bo Žužemberk 
zares razgibal. Priprave za turnir 
so končane in te dni bodo odigra
ne prve partije. Šahiste vodi to
variš Vute. Kdo bo prvak, bomo 
še poročali. 

njih, ker nekje v svojih podze
meljskih »stanovanjih« s cene
no »centra&no kurjavo« spe zim
sko spanje. Predkratkim sta 
p r i š l a v n a š e lovišče tudi dva 
jelena — jelen s kosuito, k i so 
prav tako redka prikazen v na
ših loviščih. Ta dva »zakonca« 
sta že nekaj zim zaipovrstjo go
sta v našem lovišču. Lovci jih 
vestno čuvamo, ker želimo, da 
bi se ta plemenita divjad tudi 
pri nas razmnožila. V dokaj-
šnjem številu so se pojavile tu
di kune, pri katerih pa imamo 
smolo, ker to zimo nismo še no
bene ujeli. 

Jeseni so nam bili roparski 
čr ''-h\ napravili veliko škode 
na polju, zarto smo sedaj podvo
jili napore, da j ih preženemo 
ali uničimo. Čudimo se, kam so 
sedaj pozimi izginila njihova 
krdela, saj jih je biio jesend vča
sih skupaj tudi po 20. 

Od vseh jih je ostailo v na
šem revirju kakih sedem sam

cev, od katerih so trije že dali 
svojo kožo, ostali pa so odnesli 
s seboj več ali m«nj svinca. 

Pisec članka v 3. številki Do
lenjskega lista omenja, da bomo 
morali bolj kot na ščetinarje 
paziti na divje lovce. K temu 
pripominjamo, da imamo rlasti 
sedaj v snegu lovišč« stalno pod 
kontrolo in vendar še nismo do
bili sledov divjih lovcev. Edi
no kar moremo smatrarti temu 
pcdobno je, da hodi lovit v naš 
revir navedeni člankar s svoji-
r tovariši, ki niso člani lov
ske družine Vinica, akoravno se 
njihova vas z zaselki naha.? v 
tem območju, pač pa so člani 
lovske družice Stari trg. Na ta 
nač in uživajo dve lovišči. Ce 
pa je omenjeni člankar videl 
kakega divjega lovca, je njegova 
dolžnost, da to prijavi. M l se 
popolnoma strinjamo, da je tre
ba divje lovce preganjati ln 
prav tako, da je treba nastaviti 
poklicne lovske čuvaje. 

Ribniški krošnjarji 
bi radi šli v Avstrijo 

Ribniški krošnjarji — zdo-
marjl — so zadnja leta že več
krat Izrazili željo, da bi šli s 
svojo suho robo v Avstrijo ali 
na »Dolnje Nemiko«, kakor so 
sami včasih rekli , ko so kroš-
njarill po Avstrijskem, Lani so 
poslali v Ljubljano posebno 
delegacijo, da bi izposlovala do
kumente za trgovanje v tuji 
državi. Za posredovanje so za
prosili tudi OLO Kočevje. V 
prošnji pravijo med drugim, da 
je večina prosilcev za dovolje
nje malih kmetov, k i imajo pov
prečno 1 ha obdelovalne zem
lje, kar je premalo za preživ
ljanje. Njih gospodarska po
slopja propadajo iz dneva v 
dan, ni pa upanja, da bi jih mo
gli popraviti z dohodki od svo
je zemlje, zato nujno potrebu
jejo še postranski zaslužek. 
Vseh prosilcev za krošnjarjenje 
po Avstrij i je nad 70. 

O. K. 

Resne ovire za dograditev 
novomeškega vodovoda 

N a 2. redai seji so odborniki 
mestne občine Novo mesto v 
soboto 20, februarja razprav
l ja l i o kredit ih za gradnjo vo
dovoda in ceste mesto-Brš l in . 
Izvol i l i so komisijo za izdela
vo predlogov o zemljiščih, do
ločenih za gradbene namene, 
potrdil i nekaj virmanov l an 
skega p r o r a č u n a ter sprejeli 
odlok o razpisu nadomestnih 
volitev za odbornike mestne 
občine v Bršl inu. 

Predsednik Lojze Ivane t ič 
in predsednik sveta za komu
nalo Franc Matko sta obvesti
la odbor, da je centrala Naro
dne banke v Beogradu odklo
ni la zaprošeno posojilo v v i 
šini 40 milijonov d in za do
graditev vodovoda. Narodna 
banka v odklonitvi kratko pra
vi , da j« posojilo odklonjeno 
zato, ker prošnj i n i b i l p r i lo 
žen generalni projekt. Tovar iš 
Matko je pojasnil odboru, da 
stvar v resnici n i taka. Prošnj i 
za posojilo, za katero jamči 
O L O Novo mesto, je b i l p r i 
ložen celoten projekt vodovo
da, hkrat i pa je bilo banki 
sporočeno, da gradbeni odbor 
zaenkrat odstopa od predvi
dene zgraditve čistilnih naprav 
nad Težko vodo. Te naprave 
bodo stale več sto milijonov 
dinarjev i n j ih bo mesto po
stavilo, ko bodo f inančne raz
mere ugodnejše. Navzlic temu 
pa je treba mestu in vojski 
zagotoviti dovolj pitne vode, 
saj smo n. pr. samo lani vložili 
v generalno obnovo vodovoda 
6 milijonov din, za 38 mi l i jo 
nov din pa je mesto že kupilo 
raznih cevi, gradbenega ma 
teriala, železa, svinca i td . 

UJtelistvo v Mirni peti 
Minnorpeišlko uiiiteljstvo (na 

osnovni šoli in nižji gimnaziji) 
se prav pridno in uspešno udej-
stvuje tudi Pri izvensolsikem 
delu, tako danes, kakor vsa 
leta po osvoboditvi. S svojim 
delom je dalo velik prispevek 
za politični in kulturni dvig 
kraua, saj vneto sodeluje v vseh 
množičnih organizacijah in pri 
izvenišolskem prosvetno-vzgoj-
cem izobraževanju. 

V rnuadin.sk i organizaciji sta 
zelo ćktivni dve učiteljici, tudi 
sekretarka je učiteljica. V SZDL 
sodeluje ves učiteljski zbor, 
Štirje člani so tudi v odboru. 
Zveza borcev ima dva odbor
nika iz učiteljskih vrst, štiri uči
teljice pridno delajo v A F 2 . 
Kulturno - umetniško društvo 
Katje Rurpene sloni pravzaprav 
na ramah učirteljsrtva, enako vse 
proslave. P r i gradnji zadružne
ga doma je sekretar gradbenega 

odbora učitelj, učiteljstvo je 
opravilo tudi lepo število udar* 
niških ur. Javno knjižnico Fran
ceta Prešerna in pionirsko 
knjižnico vodita učiteljici. Uči
teljica vodi pevski »bor A F 2 in 
pionirski pevski zbor. Učitelj 
poučuje 20 pionirjev ter gdnun. 
mlaidincev in miladirtk klavir; 
upa, da bodo ob koncu šolske
ga leta že javno nastopili. 

Na pobudo učiteljstva smo 
pred dvemi let{ ustanovili TVD 
Partizan, k i precej uspešno de
luje. V odboru je kar pet čla
nov učiteljskega zbora. Prešer
nova družba je dobila na n*šert 
sektorju rekordno številio čla
nov v novomeškem okraju, kar 
je zasluga dveh učiteljic. Tudi 
mladinski tisk je pr{ nas po za
slugi učiteljstva močno razšir
jen, samo osnovna Šola ima 70 
naročnikov na Cicibana in 70 
na Pionirja, 

Odborniki so delj časa raz
pravl jal i o vzrokih odklonitve 
zaprošenega posojila. Sogla
sno so meni l i , da Novo mesto 
ne more ponuditi Narodni 
banki tako visokih obresti za 
posojilo kot industrijsko raz
vita i n bogata mesta. Ce no
čemo spravit i mesta, bo ln išn i 
ce, podjetja i n enote J L A v 
Brš l inu v katastrofo, k i lahko 
sledi z ukini tvi jo vode, je tre
ba z obnavljanjem vodovoda 
brezpogojno nadaljevati. J L A 
bo prispevala za novomeški 
vodovod skupno nad 40 m i l i 
jonov din, mesto pa je dolžno 
do 31. decembra letos spraviti 

vodo v Bršl ln . Brez kredita bo 
to nemogoče. Brez vode tudi 
ne bo mogla začeti delati nova 
mlekarna v Kandi j i , n i t i ne 
bodo mogla delati druga pod
jetja. Da v zadnjih desetletjih 
NovomešČani nimajo ponekod 
n i t i pitne vode, je znana i n ža
lostna resnica. 

Odbor je sklenil , da ponov
no zaprosi Narodno banko za 
kredit. & tem nadvse perečem 
problemu bo obvestil tudi 
ljudske poslance, saj je od ob
nove vodovoda dobesedno od
visna usoda mesta ter ves nje
gov nadaljnji razvoj. Obstati 
na pol pota b i p r i obnovi vo 
dovoda pomenilo nepoprav
l j ivo škodo. 

Sadjarski tečaj 
v Novem mestu 

Sadjarstvo na Dolenjskem čedalje 
bolj hira. Sodnih dreves je vedno 
mamj, kvaliteta sadja občutno pada. 
Potem je Se ameriški kapar, ki ste 
nevarno širi in uničuje naie sadov
njake. Morali bomo napeti vse sile, 
da škodljivca zatremo, hkrati pa za
četi temeljito urejati sadovnjake in 
skrbeti »aiaje, kajti sadjarstvo je pri 
nas važna pridobitna panoga kmetij
stva, oziroma lahko postane, če bo
mo znali in hoteli poprijeti za delo 
na pravem koncu. In poprijeti mo
ramo, saj je že skrajni časi 

Okrajna zadružna zveza je bila 
sklicala svoj sadjarsko-vinogradmiški 
odbor, da organizira sadjarski tečaj. 
Na tečaju nai bi se izobrazil kader 
sadjarjev, ki bo uspešno vodil borbo 
proti kaiparju in poskrbel za uredi
tev naših zanemarjenih sadovnjakov. 

Kmetijske zadruge so sporazumno 
z občinskimi odbori izbrale sadjarje 
in jih poslale na tečaj. Slabo so se 
odrezale KZ Sinihel pri Novem me
stu, Stopiče, Uršna sela, Podgrad. 
Trebelno in Mokronog, čeprav je tu
di pri njih vprašanje sadovnjakov 
in sadjarstva močno pereče. 

Tečaj je bil od 18. do 26. januarja 
na Kmetijski šoli na Grmu. Udele
žilo se ga je 27 sadjarjev, starejših 
in mlajših, predvsem takih, ki imajo 
za sabo nižjo kmetijsko šolo ali ka
ke Jecaje iz kmetijstva. Okrajna zve
za zadrug je povabila predavatelje 
iz Ljubljane in iz inštituta za sad
jarstvo v Mariboru ter sploh posve
tila tečaju vso skrb. Tečajniki -o si 
pridobili osnovno znanje iz sad.ar-
stva, zlasti pa. kako je t*eba urediti 
naše sadovnjake. Razen kmetijskih 
zadnig sta tečaj finančno podprla še 
okrajni ljudski odbor in okrajna zve
za zadrug. 

Tečajnike »ta obiskala tudi posla
nec LRS zbora proizvajalcev inž. 
Vilma Pirkovič in predsednik OZZ 
Tone Pire. V skuipncm razpravljanju 
je bilo dano veliko predlogov ra iz
boljšanje sadjarstva Ln vinogradništva 
v našem okraju. E . P. 

P R I R O J E N A T R G O V S K A 
S P O S O B N O S T 

Drago Badovinac iz Stopič 
p r i Novem mestu je že drugič 
stal pred sodnikom zaradi ne
dovoljenega prekupčevanja . 
K e r je kupi l les, ga predelal v 
drva i n prodal, je b i l prvič 
obsojen na 15 dni zapora in 
10.000 d in globe. Ponovno je 
prišel na obtožno klop 6. fe
bruarja. O d 1950 do lanskega 
poletja je v devetih primerih 

Pokopali smo 
Možinčevo 

partizansko mamico 
Zgodovina N O B je polna 

junašk ih primerov naših že
na, k i so v borbah in na tere
nu prispevale odločilen delež 
k naši zmagi. M e d ženami in 
dekleti so sodelovale tudi sta
rejše žene, k i smo j i h part i
zani imenovali »part izanske 
mamice«. Ena izmed njih je 
bila Možinčeva mama iz Kota 
pri Ribnic i . N i menda part i
zana v Ribniški dolini, k i je 
ne bi poznal. Vedno nam je 
orinašala vesti, nam pomaga
la s hrano in imela za nas 
dobro besedo. 10. februarja 
letos je umrla. Pokopali smo 
jo v domači zemlji, katero je 
tako ljubila. Vsem, k i smo jo 
poznali, bo ostala vedno v 
spominu. Janez Rigler 

čisto v redu tako poslovanje 
vendarle nI! 

Splošna kmetijska zadruga Se
mič je med najmočnejšimi v 
okraju. V zadnjih letih je do
segla nekaj prav pomembnih 
uspehov. Ti uspehi bi pa bili 
lahko še večji. Predvsem je po
trebno odpraviti tisto n -v r jv i l -
no poslovanje uslužbencev, k i 
sicer ne pomeni kake posebno 
velike škode za zadrugo, je pa 
vendar značilno in ni niti naj
manj v ponos uslužbencu za
družnega sektorja. Take stvari 

G o t o v o i m a p r a v 
V eni letošnjih številk Do

lenjskega lista je pisal Janez 
Ilenič, kako potrebno bi bilo 
uvesti v osemletke pouk kme
tijskih predmetov. Gotovo ima 
prav. To bi potrdila večina 
bralcev lista. 

Zares bi bilo potrebno teme
ljito poznati tisto, iz česar vse 
ostade panoge narodnega go
spodarstva izhajajo. Naša mla
dina pa odhaja iz šol brez naj-
skromnejiega znanja o kmetij
stvu, četudi bi j i zelo koristilo. 
Mar ne bi bilo nujno potrebno 
prikazati mlademu fantu, k i bo 
čez eno ali dve leti zapustil 
šolo in kmaJu zamenjal svojega 
očeta pri upravljanju posestva, 
nove kmetijske metode, boljši 
način obdelovanja, pravilno 
uporabo umetnih gnojil, pravi
len način uporabe hlevskega 
gnoja in gnojnice. Pcav gotovo 
bi morali kaj vedeti o vzreji 
mlade živine, o čistoči v hlevu, 
na dvorišču in gnojišču, Ce bi 
vsaj v čistoči dosegfli uspeh, 
kako bi g tem izboljšali zdrav-

Tečaj PLZ v Šentjerneju 
Te dni je b i l zakl jučen te

čaj za hišno protiletalsko za
ščito, k i ga je obiskovalo 24 
udeležencev, gospodarjev in 
gospodinj, k i so z ve l ik im za
nimanjem sledili predava
njem in se tudi sami oglašali 
k besedi. 

Predaval i so: dr. Ju lče Sa
je, medic, sestra Tončka Roš-
ljeva, učiteljica Olga Saje, 
poveljnik gasilske čete Franc 
Zagore in organizator tečaja 
mat ičar Jože Novak. Predava
nja o P L Z so bila tudi za 
učence vajenske in zimske 
gospodinjske šole. Tečajniki 
so ob zakl jučku prejeli oce
ne: 12 odličnih, 10 prav do
brih i n 2 dobri. —č 

s t vene razmere naših vasi! 
Pripravljamo se na čiščenje 

in sknopdjenj« sadnega drevja. 
Koliko bi pri tem mladina lah
ko pomagala, če bi v šoli do
bila vsaj neka>j znanja iz sad
jarstva. 

Molzni kontrolorji in molzni-
karji vedo zelo veliko povedati 
o nehigienski molži. Kolikokrat 
molzejo gospodinje v nečiste 
posode, x umaeaijiJTni rokami, 
vime samo zmočijo ne pa umi-
jejo. Koliko bolezenskih klic bi 
našli v tem mleku, če bi ga po
gledali pod povečevalnim ste
klom. Prav gotovo p a bi mnogo 
takih primerov odpravili, če bi 
na vse te nepravilnosti opozo
r i l i mlada dekleta, k i bodo za

pustila osemletno šolo in kmalu 
začele doma gospodinjiti. Kako 
bi jim koristilo vsaj malo zna
nja o pridelovanju zelenjave na 
hišnem vrtičku, o pripravi ze
lenjave za zimo. Tudi o kokoš-
jereji bi moraile vedeti marsi
kaj! Kako bj polepšali podobo 
vasi, če bi jih naučili gojiti 
lončnice. 

Vse to bi bilo nujno potrebno 
in kmečka mladina ter njihovi 
starši žele, da se o tem malo 
bolj temeljito raizmisli in čim
prej uvede predavanja iz kme
tijstva vsaj po dve uri na te
den. To bi se dalo hitro rešiti 
slasti tam, kjer so v bližini 
osemletnih šol kmetijski stro
kovnjaki. F . L . 

Razpis nadomestnih volitev 
v okraju Črnomelj 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 
ČRNOMELJ — St. 1. — 387/3—54 

Črnomelj, 6. febr. 1954 
Ns podlagi 20. in 117. člena zako

na o volitvah in odpoklicu odborni
kov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS Stev. 31-57) in 123. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
lis« LRS štev. 19-52), je okrajmi ljud
ski odbor Črnomelj na skupni seji 
okrajnega ebora in zbora proizva
jalcev dne 6. februarja 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo •* nadomestne volitve 

v volilni enoti itev. 3 in v volilni 
enoti *tev. 16 sa volitve v Okrajni 
zbor Okrajnega ljudskega odbora 
Črnomelj. 

Volilna enota Stev. 3 obsega del 
mesta Črnomelj in sicer od železni
ške postaj« do suhega mestu ter vasi 
Svibniik, Vojna vas, Dolenja va» in 
Zastava. 

Volilna enot« štev. 16 obsega na
selje: Boreča vas, del Brezovice. Bu-
Sinja T U , Malo Lešče, DoL Suhor, 
Gornji Suhor in Ravnaee. 

X člen: 
Ker je odbornik Okrnjnoga zbora 

za 3, volilno enoto Bogataj Domi
nik javni toiilec za okraj Črnomelj, 

ne more več biti odbornik okrajne
ga ljudskega odbora in mu mandat 
po sklepu okrajnega zbora preneha. 

3. člen: 
Ker je odbornik okrajnega zbora 

za 16. volilno enoto Fink Frano 
umri, je njegov mandat prenehal. 

4. člen t 
Nadomestne volitve za 3. volilno 

enoto, ki je na območju mestne ob
čine Črnomelj in za 16. volilno eno
to, ki je na območju mestne občine 
MerttMka, bodo v nedeljo dne 28. 
marca 1954. 

5. člent 
Ta odlok se objavi v »Uradnem 

listu LRS< in na krajevno običajen 
način v I in 16. volilni enoti. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunii, 1. r. 

zbujajo pa tudi nezaupanje v r l 
članih. 

Uslužbenci K Z Semič so men
da mnenja, da brez »mazauja« 
ne gre nikjer. Zato imajo med 
izdatki zneske za žganje, ki ga 
baje vzamejo s seboj, ko gredo 
kam po blago. Po temeljnici št. 
98 z dne 30. 6. 1953 so razknji-
žill 20 litrov vina na naslov dr
žavne arbitraže v Ljubljani, 3. 
11. lani pa 10 litrov vina v ko-
rist Razfilma v Ljubljani. V 
brem e poizkušnje lanskega pri
delka je šlo kar 17 litrov vina! 
To je bila vsekakor poštena po-
izkušnja. 

Poleg drugega so šle v breme 
zadruge tudi razne malice za 
uslužbence, deležni pa so bili la
ni prav tako raznih čisto ne
upravičenih ugodnosti pri naku
pu blaga. Težko bo kakšen za
družnik verjel, da potrebuje 
uslužbenec za svojo potrebo kar 
20 kg konjskih podkev aH 7 kg 
kolomaza, k i jih je dobil v za
drugi po nakupni ceni brez p i i -
računanja dejanskih stroškov 
poslovanja. Dobili pa so po niž
jih cenah tudi tekstilno blago. 

Vprašanje je, komu je šlo v i 
no, ki j e knjiženo v korist dr
žavne arbitraže, saj vsakdo ve, 
da so arbitražne razprave brez 
vina. Isto velja za druge korist-
nike. Zadruga je poizkušala tu
di dobiti pri Narodni banki re
gres za škropilnice. Teh namreč 
nI prodala, pač pa je hotela do
biti regres za nje z ozlrom, da 
je bilo predvideno zmanjšanje 
regresa po novem letu ln }o je 
zato predložila namišljene do
bavnice. 

Lani je lesni odsek kmetijske 
zadruge poslal brez naročila ko-
ristnlka dva vagona brezovine 
kombinatu Borovu. Podjetje, ki 
brezovine ni naročilo In mu tu
di ni ustrezala, je stavilo lesne
mu odseku na razpolago oba va
gona. Ker je morala nato zadru
ga prodati brezovino za drva, je 
utrpela nad 100.000 din škode. 
Za toliko bo manjši čisti dobi
ček zadruge v lanskem letu. Tej 
izgubi bi se lahko izognili s pra
vilnim poslovanjem. 

J . v v 
t sca 

prekupčeva l z lesom, dva 
najstkrat pa je kupi l in prodal 
oziroma zamenjal konje. K u 
poval j ih je v Zagrebu i n K a r 
lovcu, pa tudi drugod i n j ih 
preprodaj al a l i zamenjaval s 
kmeti pod Gorjanci, seveda ne 
pod zgubo. Vsekakor prece jš 
nja trgovska podjetnost, za 
katero je t rdi l , da jo ima že 
po svojem očetu. Vsa dejanja 
je odkrito priznal. 

Druga kazen Badovinca se 
glasi: 4 mesece zapora, 20.000 
din globe, vse s t roške postop
ka i n 1000 d in povprečtnine. 
Morda bo ta kazen vplivala 
vzgojno; prva, kot izgleda nI 
dosegla zaželenega cilja. 

V T U J E S T A N O V A N J E J E 
V D R L I N G R O Z I L L A S T N I C I 
Jože Luzar iz Dobravice p r i 
Šent jerneju . Z lastnico se je 
baje v e č k r a t prepiral. Ob neki 
p r i l i k i , ko se je v rn i l nekoliko 
okajen iz Senjetjerneja, jo je 
nameraval pretepsti. V l o m i l 
je njena vrata, ko pa mu je 
ušla skozi okno, je tekel za 
njo i n j i grozil s kamenjem. 
Na sodišču je zatrjeval, da je 
zato tekel zanjo, ker se je ho
tel z njo pogovoriti. Po zako
nu o nedotakljivosti stanova
nja ter zaradi grožnje je b i l 
Luzar obsojen na 20 dn i zapo
ra i n plačilo s t roškov postop
ka ter 300 din povprečnine. 

» 

Zakonca T. i n F . K. iz BrS-
l ina sta bila obožena, da sta 
vzela pr i »Odpadu« on dve, 
ona pa devet starih i tal i jan
skih vojaških odej. F . K . je b i l 
obsojen na 1000 din kazni, ž e 
na T. K. pa na deset dni za 
pora. 

JUGOSLOVANSKA LOTERIJA 
Poročilo 

o žrebanju srečk 51. kola 
dne 23. februarja 1954 v Brčkem 

, ki se k on ću- »o zadel« 
spodaj ozna- dobitek 
i številkami Din 

1170 4.000.— 
7760 4.000.— 
6840 6.000 — 
5330 8.000 — 

0874000 500.000.— 
771 3.000.— 

0531 5.000.— 
5101 8.000.— 

0222691 10.000 — 
0874001 10.000 — 

2 100.— 
0692 6.100.— 
2092 20.100.— 

96772 50.100.— 
0602162 10.100.— 
0222692 200.100.— 

7373 4.000 — 
0493 4.000.— 

0222693 10.000.— 
0602163 1,000.000.— 

04 300.—-
2274 4.000.— 
0684 5.000.— 
7944 10.000.— 

087S534 10.000.— 
0602164 10.000 — 

5 100.— 
45 1,100,—; 

7365 5.100.—: 
36745 51.100 — 
09285 100.100.-; 

1117875 10.100.-] 
1119975 10.100.-3 
0872535 200.100.— 

86 300,— 
0872536 10.000.— 
1117876 200.000.— 
1119976 300.000,— 

267 2.000 — 
1117877 10.000.-! 
1119977 10.000.— 

98 500 — 
4528 10.000— 
1968 30.000.— 

79 300.— 
5109 6.000.— 

0873999 10.000.— 

U L T R A 013E z a i H M A u k o AOHCJ^ 

Skupno Je bilo Izžrebanih 304.488 
dobitkov ln 6 premij v vrednosti 

80,400.000 dinarjev. 
V zneskih za izplačilo so vezani 
dobitki že upoštevani. Dobitke 
izplačujemo samo po uradni 
žrebni listi od 26. febr. dalje. 
Srečke 52. kola »o z današnjim 

dnem že v prodaji. 
Srečka 0874000, ki je zadela 
premijo 500.000 din je bila pro
dana v Mariboru, srečka s 
kočnico št. ..09285 je bila P T O -
dana ena v Zagorju ob Savi, 

ena Pa na Jesenicah. 

Ing. Anton Zore 

Kmetijstvo n a K o č e v s k e m 
(Nadaljevanje iz 7. Stev.) 

2. Zaradi težkih vojnih razmer, 
opustitve sel akcijskega dela med 
vojno in zaradi prešibke živino
rejske službe v povojnih letih je 
odšlo v zakol preveč odrasle živi
ne; klali so tudi rodovniške živali 
z ugotovljeno visoko proizvod-
njostjo. Na ta način pogrešamo 
danes veliko odličnih molznic, od
nosno njihovega naraščaja, s kate
rim bi mogli zboljŠevati proizvod
nost živine. Težke posledice ta
kega ravnanja vidimo v celoti 
Šele sedaj, ko so od leta 1952 na
prej vzpostavile vse kmetijske za
druge zopet odhiro živine in pri
čele s kontroliranjem njihovih pro-
k v x l n i h lastnosti. Prav i tega 
razloga se je zmanjšal tudi odsto
tek krav. Končni rezultat je manj-
l i prirastek in nižja mlečnost. 

X V primerjavi % predvojnim 
itAniem s« je znatno poslabšala 
Itrmska baza. V predelu ožje Ko
čevske so se travne površine moč
no rarastle z grmovjem. V ostalih 
predelih okraja se je morala za
radi predpisov obvezne oddaje žit 
močno omei'ti setev detelj in 
ostalih krimskih rastlin. Premalo 
ie neaovania in gnojenja travni

kov. Stanje se je Je prav malo 
zboljšalo. Statistični podatki za 
1934 do 1939 navajajo povpreč
ni pridelek sena s travnikov in 
košenin 1580 kg, dočim je v letih 
1947 do 1951 le 1010 kg na hektar 
ali za 34% manjši pridelek. To 
pomeni letno 15836 ton manj se
na. Če upoštevamo vse vire pre
hrane, razne slame, detelje, vse 
vrne njivskih krmnih rastlin, seno 
in razne stranske proizvode, z 
druge strani pa povprečno, nor
malno potrebo hranilnih snovi za 
vse vrste živali, tedaj nam za ure
jeno prehrano v celoti primanj
kuje 2.697.000 škrobnih enot. Zato 
bo treba posvetiti pri ukrepih za 
zboljšanje živinorejske proizvod
nje največ pozornosti krmski bazi. 

Iz dosedanjih navedb moremo 
zaključiti, da živinoreja našega 
okraja ni še na takšni stopnji, 
kakor bi po naravnih pogojih 
mogla in morala biti. Kljub vje
rnu pa smemo trditi, da smo v 
živinoreji vendarle med prvimi 
okraji v Sloveniji, kar je vsekakor 
zasluga predvojnih in današnjih 
živinorejskih organizacii. Da bi 
mogli pravilno oceniti prizadeva
nja okrajne Živinorejske službe in 

samih živinorejskih organizacij pri 
pospeševanju živinoreje, je nujno 
v kratkem prikazati njihovo de
lo. Z namenom, da bi zboljšali 
zdravje, rastnost in mlečnost ži
vine, so se začeli živinorejci dru
žiti v selekcijska društva Že pred 
več kot 40 leti. 2e leta 1908 je 
takratna živinorejska organizacija 
v Sodražici kupila sivorjavega 
plemenskega bika v Svioi za ople-
menjevanje. Od tedaj naprej so se 
hitro širile živinorejske organiza
cije, ki so zajele področja Sodra-
žice, Ribnice, Dolenje vasi, Veli
kih Lašč in dobrepoljske doline. 
Vse te organizacije so zbrale v 
rodovne knjige najboljše živali, 
vzrejali so in razmnoževali njiho
vo potomstvo ter tako večali pro
izvodnost živine. Za osveževanje 
krvi in hitrejše boljšanje kako
vosti živine, jo vse omenjene or
ganizacije dokupovale v Švici 
pasemske plemen jake in celo ple
menske krave. Kot rezultat tega 
dela imamo danes na tem področ
ju ekraja po zunanjem izgledu 
dobro izenačeno govejo živino, ki 
jo imenujemo sivo-rjavo dolenjsko 
govedo. Proizvodnost, zlasti 
mlečnost, bi morala biti i oz>i-

rom na dolgotrajno delo odbire 
boljša. Ce se pa spomnimo že na
štetih okolnosti, nam je stanje 
razumljivo. Dvoje težkih, dolgih 
vojn in nujne gospodarske po
sledice so vsakokrat prekinile 
organizirano selekcijsko delo za 
več let in rudi uničile precej do
brega plemenskega materiala. Ko
liko škode napravi opustitev se-
lekoijskega dela naj pojasnijo 
naslednji podatki. Organizirano 
in načrtno se je izvajala selekcija 
nepretrgano vsa leta od 1933 do 
1941. V teh letih se je gibalo šte
vilo rodovnih krav od 500 do 650 
in se postopoma redno zboljševala 
proizvodnost njihovega naraščaja. 
Leta 1941 »o dosegli največjo po
vprečnost mlečnost — 2263 litrov 
za 612 rodovnih krav, v letih 
1933 do 1941 pa se je gibala od 
2068 do 2263. Zelo pomembni so 
večletni zaključki mlečnosti "za iste 
Živali. V letu 1941 so bili znani 
povprečni petletni molzni 7aključ-
ki za 101 kravo, ki so dale po
vprečno skozi 5 let po 2364 litrov 
mleka. Precej krav je dalo nad 
3000 in celo nad 4000 litrov mle
ka. Leta 1934 je dala ena krava 
celo 6419 litrov mleka. Zelo za
dovoljiva je bila plodnost krav, 
sa.j je bilo letno, kot smo že ome
nili, na vsakih 100 rodovnih krav 
79 let. Takšni rez'tltati so bi
l i plod večletne odbire Sivi

ne in so vsekakor pomembni tudi 
• splošno gospodarskega stališča. 

Z nemotenim nadaljevanjem 
tega dela bi morali uspehe ne
dvomno postopoma redno zbolj-
šavati. Ker so nastopile vojne 
razmere je selekcijsko delo prene
halo. Tudi povojno gospodarsko 
stanje, ko je bilo treba mobilizi
rati vse sile za ublažitev posledic 
vojne, ni dovoljevalo hitrejše ob
nove selekcije. V tem razdobju se 
ie zgubilo precej kakovostnih ro
dovnih živali. Da so se še očuvale 
nekatere linije z dobro proizvod
njo, se je Dreba zahvaliti pred
vsem skrbi samih živinorejcev. Po 
odpravi obveznih odkupov, ki so 
najbolj ovirali obnovo odbire ži
vine, so začeli 1951 hitro vzpo
stavljati selekcijsko delo. Nujno
sti tega dela so se najbolj zave
dale kmetijske zadruge. Te so pri
čele povezovati živinorejce v po
sebne živinorejske odseke. Tako 
so živinorejci organizacijsko sedaj 
bolje povezani, kakor pred vojno. 
Danes aktivno delajo živinorejski 
odseki že pri vseh kmetijskih za
drugah, razen v Osilnici. Pri vseh 
teh odsekih jo izvršili preglede 
svoje živine: primerne JI vali JO 
sprejeli v rodovnik in pričeli z na
črtnim vodstvom rodovnih knjig. 
Pri nekaterih zadrugah so že lani 
uvedli molzno kontrolo, letos pa 
se izvaja prav pri vseh zadrugah 

za vse rodovne krave. Podčrtati 
ie trtba, da se vrši to delo i za
nimanjem, tudi v predelih, kjer 
še ni bilo nikdar nikake živino
rejska organizacije, kakor v Lo
škem potoku, Dragi, Banji loki 
in v Fari. 

Število rodovnih krav se je v 
primeri s predvojnim stanjem 
močno povečalo. V letu 1951 jih 
je bilo 690, 1952 1593 in ob 
koncu maja 1953, ko je bil uveden 
rodovnik pri državnih posestvih 
in ko jc bilo več živali nanovo 
sprejetih pri Kmetijskih zadrugah, 
smo imeli skupno nad 2300 ro
dovnih krav. Od teh jih je 640 
last državnih posestev, okrog 1700 
pa članov kmetijskih zadrug. Ta
ko so kmetijske zadruge uspele v 
kratkem času navezati na selek
cijo nad 200 odstotkov več živine, 
kot jo je bilo v predvojnem času, 
in moramo upaoi, da se bo z ozi-
rom na večji obseg dela pokazal 
tudi hitrejši uspeh. Rezultate »e-
lelkoijskega dela zadrug za leto 
1952 smo delno Že omenili: vseh 
rodovnih krav jc bilo 1953, molz
na kontrola se je vodila za 746 
krav, njihova povprečna mlečnost 
je bila 1901 litrov mleka, m 
pa 4067 litrov (lastnik je 61an K Z 
Struge). Nezadovoljiva je rodo
vitnost (le 69 telet na 100 krav), 
kot posledica velikega odstotka 
jalovosti krav. Da bi se »tanje 

zboljšalo, so najbolj prizadete za
druge organi-ziralc splošne veteri
narske preglede krav i,n telic glede 
jalovosti. Bolne živali zdravijo. V 
Dobrepolju, kjer je bil največji 
odstotek okužbe, so m odločili za 
umetno oplojevanje, da bi tako 
kar najhitreje in zanesljivo zatrli 
okužbe. Rezultati so že sedaj prav 
dobri. Zelo pomembno delo živi
norejskih odsekov je tudi v tem, 
ker skrbijo, da se čimveč naraščaja 
rodne Živine redi za pleme. Pri 
tom se odlik«jejo zadruge v Do-
bropoljski dolini, Velike Lašče, Sv. 
Gregor in Vel. Poljane, ki redijo 
za pleme nad 70 odstotkov telet 
in s tem skrbijo za hitro rnzmno-
/ITCV kakovostnih živali. Dolgo jo 
bilo izredno pereče vprašanje pre
skrbe zadostnega števila dobrih 
plemenjakov, ki posebno vplivajo 
na hitro zboljšanje živinoreje. T a 
problem je sedaj že skoraj odpa
del. Plemen jake nabavljajo veči
noma kmetijske zadruge iz svojih 
sredstev, finačno Irbkelinrj ?ndili
gam pa pomaga tudi okrajni ljud
ski odbor. S tem so zadruge doka
zale, da je zavc.l.ii'i svoje u s n . i v -
ne naloge, to je pospeševan je 
kmetijske proizvodnje. Danes nI 
v okraju več nobenega privatnega 
plemenjaka, pet je okrajnih, v*{ 
ostali so pa zadružni, razmeščeni 
po posestvih K Z 

(Nadal jevan!« nrihodnUČ* 

http://rnuadin.sk
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IZ NAŠIH KRAJEV 
\ O delu gasilcev na Tanči gori 
Predzadnjega januarja smo 

Imeli gasilci n a Tanci gori svoj 
občni zbor in se pogovorili o 
delu v letošnjem letu. 

Naše društvo je bilo ustanov
ljeno pred 18 leti. Sprva so nas 
ljudje precej nezaupno gleda
l i , toda sčasoma je članstvo na
raslo Pa snio fii laihko zgradili 
ovoj dom in kupili motorno 
brizgalno, toda kasneje so nam 
jo odpeljali Italijani. Sel« nekaj 
let po osvoboditvi smo si naba
v i l i drugo in jo namestili v ne 

teveč dobro urejen gasilski 
m, no — zdaj nam je še tega 

porušil vihar. Se letos pa mi
slimo postaviti novega. Imel bo 
tudi dvorano za kulitunno-pro-
evetne prireditve. Novi dom bo 
ponos vsej okolici. Sami seveda 
ne bomo zimogli vseh stroškov, 
za pomoč bomo zaprosili obči
no. 

Naše društvo jima vse premalo 
članov, komaj 50, same mlade 
fante, starejši se za gasilsko 
delo malo zmenijo, kar vseka
kor ni prav. Pa tudi nase do
tedanje delo nj bilo uspešno, 

Iz Žužemberka 
Razen kino predstav že dalj 

časa nismo imeli v trgu nobene 
zabave ln razvedrila. Preteklo 
soboto pa so nas obiskali mladi 
igralci iz Podturna ln nas za
bavali s štrajkujočimi zakonci. 
V nedeljo pa so nam člani K U D 
s Krke pokazali Skapinove zvi
jače. Gostov smo bili veseli in 
bo prav, če nas obiščejo že od 
kod. 

Za pustno nedeljo nam do
mači Igralci obetajo komedijo 
Roksi, za praznik žena pa bo
do eimrnazijci zaigral} svojim 
mamicam Princesko in pastirč
ka. 

Ob koncu šolskega polletja 
Je bila s tukajšnje nižje gimna-
sa je premeščena v Mokronog 
tov. Mimica Brudar, pridna in 
požrtvovalna vzgojiteljica. Za
hvaljujemo se ji za njeno tri 
ln pol letno delo in ji na no
vem službenem mestu želimo 
srečo Ln kar največ uspehov! 

•T. 

Za napredek sadjarstva 
na Velikem Gabru 

V soboto 13. februarja smo 
zaključili 3-dnevni poljedelski, 
semenski in sadjarski tečaj, ka-
terrga se je udeleževalo nad 
tečajnikov. Tečaj je vodil tov. 
Stane Cesarek iz Novega me
sta i pomočjo stroko vn jakov 
Okrajne zadružne zveze in šole 
na Grmu. Tečaj smo imeli v 
jol i in je bilo precej zadovolj
stva, da bo tudd v sadjarstvu 
napravljen korak naprej. V 
kmetijsko-semen'srski odsek pn 
domači kmetijski zadrugi smo 
izvolili Vido Smole in Stanka 
Zore a, v sadjarski odsek pa Jo
žeta Severja iz Zagorice. 

Novim odsekom pri zadrugi ln 
vsem čl'snom v njih želimo 
mnogo uspehov. J . 

Kuharski tečaj 
v šmihelu 

V Smihelu pri Novem mestu 
imajo kuharski tečaj že od za
četka decembra. Obiskuje ga 36 
deklet iz Smihela in okolice. 
Tečaj je dvakrat na teden — 
enkrat imajo predavanja, dru
gič pa praktičen pouk. Preda
vanja poslušajo v prostorih 
osnovne šole, kuhsjo pa v ku
hinji dijaškega doma. Tečaj 
uspešno vodi prizadevna tova-
rišica Slokanova. -dd-

•aj sploh ne znamo dobro rav
nati z brizgalno in ne vem, ka
ko bi se odrezali, če izbruhne 
požar. Treba bo temeljito po
prijeti in nemara bo prav novi 
dom prinesel v naše vrste tudi 
novega življenja in vneme. Zna
l i $mo pač prirediti na leto eno 
ali dve veselici, pa še to brez 
vsakega kulturnega programa. 
Tudi dobiček, k i so ga veselice 
vrgle, ni nikjer vknjižen, kar 
je hudo narobe. Saj nemara 
ni tako hudo, če gasilsko dru
štvo, katero koli, kdaj priredi 
veselico, seveda združeno s pri
mernim kulturnim programom, 
toda to ne sme biti nekak pri-
dodatek druištvu, ne pa edino 
delo društva, kakor je bi l pri
mer pri nas. da-

Č a t e ž 
Pred kratkim so Imeli tudi 

naši gasilci letni občni zbor, 
katerega so se udeležili poleg 
članov še predstavnik Okrajne 
gasilske zveze tov. Japelj ln 
član odbora tov. Vidmar, sek
torski poveljnik tov. Kek, pred
sednik Klemenčič, zastopniki 
vseh krajevnih množičnih orga
nizacij, tajnik občine Velika 
Loka ln veliko občinstva. 

Najsvečanejši del občnega 
zbora je 'bila podelitev značk in 
diplom za dolgoletno sodelova
nje pri prostovoljnem gasilstvu. 
Tridesetim gasilcem je taka 
priznanja izročil sekretar Okraj
ne gasilske zveze ln jim česti
tal za požrtvovalno delo. Pose
bej je bila pohvaljena ženska 
desetina, ki je od ustanovitve 
v aprilu 1953 pridno vežbala. 
Z brezhibnim nastopom pri po
žaru na Tlaki s« je še posebno 
odlikovala in dokazala, kaj 
zmore usposobljena žena v ga
silstvu. Tudi sodelovanje društ
va z ostalimi organizacijami je 
bilo dobro. Za predsednika dru
štva je bil ponovno izvoljen to
variš Anton Lesjak. 

Med predlogi in sklepi sta 
bil i sprejeti tudi pozdravni re
soluciji okrajni gasilski zvezi In 
republiški gasilski zvezi v Ljub
ljani. M. M. 

Prešernova proslava 
v Šmihelu 

V Smdhelu pri Novem mestu 
smo v nedeljo 14. februarja 
proslavili Prešernov spomin. Po 
uvodnih besedah o velikanu slo
venske napredne misli je zapel 
mešani zbor več narodnih Ln 
Prešernovih pesmi. Solistka tov 
Zajčeva je zapela več pesmi, 
tov. Jože Saje pa je govoril o 
Prešernovem življenju in nje
govem pomenu za slovenstvo; 
vmes smo poslušali recitacije 
pesnikovih del. Dvorana je bila 
poln»a ljudi, k i so bi l i veseli 
lepe, a žal malce predolge pr i 
reditve. —dd 

Prešernova proslava 
v Birčni vasi 

V nedeljo 14, februarja Je 
bila v Birčni vasi lepa proslava 
ob 105-letnicl smrti Franceta 
Prešerna. Prosbavo je priredil 
moškj pevski zbor, sodelovali 
so pa tudd pionirji pod vod
stvom upraviteljice Grilove. 

O Prešernovem življenju In 
delu je govorila tov. Bohova. 

Lep ln zanimiv spored je pri 
vabil veliko ljudi. Naj aigLlni 
moški pevski zbor pripravi pre
bivalcem Birčne vasi Ln okolice 
še marsikak kulturni program 
Saj s tem ljudi razveseljuje, 
hkrati jim pa posreduje kultur
ne dobrine. 

žene v Semiču 
se pripravljajo na 8. marec 

Pred dnevi so se semiške 
žene zbrale k posvetovanju c 
letošnji proslavi dneva borbe
nih žena. Na akademiji bodo 
nastopili predšolski otroci, 
pionirji i n mladinke. Igrale 
bodo dvodejanko J u n a š k a že
na in veseli prizor Piskrovez. 
Sodelovala bosta tudi moški 
in ženski zbor pod vodstvom 
prof. Bacrtola. 2ene so se po
govorile tudi o obdaritvi par
tizanskih mater-vdov in žena 
padlih borcev. Prav bo, Ce 
im bodo pr i tem pomagale 

tudi ostale organizcije, trgov
sko podjetje in kmetijska za
druga. Seveda pa bo morala 
zavzeti poslovodkinja K Z do 
organizacije drugačen odnos 
kot ga ima zdaj, ko pravi, da 

K Z ne bo prispevala ničesar, 
ker da AFŽ več ne obstoja«. 

Nabito polna dvorana gle
dalcev je v nedeljo 14. febr. 
toplo pozdravila igralce do
mačega K U D , k i je igralo 

V Črnomlju je zadihalo 
kulturno življenje 

Zveza borcev 
v Dol. Toplicah 

Zveza borcev v Dol. Toplicah 
je imele svoj občni zbor. Ker 
ima zelo obsežen delokrog (Dol. 
Toplice spadajo med največje 
slovanske občine), ima občinski 
odbor ZB šest odbornikov, kar 
je pa delo v občinskem odboru 
ZB le otežkočalo, ker pododbo
r i niso zadovoljivo opravljali 
svojih nalog. 

Da bo poslovanje organizacije 
Zveze borcev boljše in enostav
nejše, so na občnem zboru iz
voli l i 7-članski občinski odbor, 
z a večje vasi pa poverjenike. 

Pododbor v Soteski je lani 
postavil spomenik padlim bor
cem na Gor. Polju, pododbor 
Vršna sel>a pa na Gor. Lazih. 
V Podhosti že imajo za spome
nik 81.000 dinarjev, nimajo pa 
še načrta, niti niso določili 
prostora. Odboru za postavitev 
spomenika v Topliosih so name
nili ves razpoložljivi denar ob
činskega odibora ZB (190.000 di
narjev). Spomenik bo stal na 
primernem kraju v parku. G. 

»RAZTRGANCI« 
v Mirni peči 

Za našo kmetijsko zimsko šo
lo j« prav veliko zanimanja. 
Pouk je reden in dobro obi
skan. Za zaključek pripravljajo 
tečajniki Borove Raztrgance, k i 
jih režirate uiitelja Savnik Bo
ris ln Cernivec Joža. Formiral 
se je tudi pevski zbor, pod 
vodstvom Savnika Borisa. Pev
ski Z D o r A F 2 pa se že priprav
lja Za proslavo 8. marca. 

B. A . 

V Zamostcu je umrla 
Lesarjeva mama 

Osmega februarja je v Ze-
mostcu pri Sodražicl umrla 
daleč na okrog znana Lesarjeva 
mama, Ivana Lesar, v svojem 
73-letu. Bila je pravi vzgled ne
sebične in požrtvovalne sloven
ske matere. Z možem France
tom (umrl je pred desetimi le
ti) sta vzgojila devet otrok — 
sedem hčera in dva sina. Vsi 
so pošteni ljudje In v čast svo
jim staršem. Dobrosrčna in raz
gledana Lesarjeva mama je b i 
la priljubljena daleč naokrog, 
o čemer je pričal tudli njen 
pogreb, k( ie fla je udeležilo 
polno ljudi iz vseh krajev 50-
draške doline. 

dramo Kre f l i . Predvsem so 
bile dobro zaigrane vloge Juz-
leka (Tone Golobic) in dekle 
Jule (Bukovec Marija), pa tu
di drugi niso zaostajali. Prav 
bi bilo, če bi Semičani z dra
mo gostovali tudi v Črnom
lju in še kje. L e talko bodo 
prišli do denarja za prepo-
trebne kulise. —n 

V spomin Ivana Rusa 
Iz Loškega potoka 

15. februarja smo spremili 
na zadnji poti uglednega mo
ža ln zavednega Slovenca Iva
na Rusa iz Loškega potoka. 
Dočakal je lepo starost 83 let. 
Vse življenje je b i l delaven, 
veder človek, poln volje in 
želj po gospodarskem napred
ku. Kot župan potoške občine 
je v začetku tega stoletja i z -
posloval p r i takratni avstrij
ski oblasti sredstva za grad
njo nove šole. V N O B j € b i l 
poleg učiteljev med prv imi , 
k i so se odločili za boj proti 
okupatorju. Ustanovil je svoj-
čas gasilsko četo in b i l njen 
ol;t ivni član, za kar je b i l le
ta 1952 odlikovan z zlato me
daljo. 

O njegovi priljubljenosti i n 
spoštovanju je govorila vel ika 
udeležba pogrebcev, domači 
nov i n znaiicev iz Ribnice, 
Sodražice i n Drage. B. C. 

Preloka 
in okoliške vasi dobijo 

še letos elektriko 
Preloka in nje okolica je pre

cej odrezana od sveta, saj ni
ma skoraj nobenih prometnih 
zvez. Z dogodki doma in po 
svetu nas seznanja le časopis, 
pa še t« s precejšnjo zamudo. 
Nismo Pa zato zaostali. Na Pre-
lokj se lepo razvija kulturno-
pr os v etno življenje, imamo tu
di izobraževalne tečaje, na ža
lost nam pa zvečer največkrat 
primanjkuje petroleja. In prav 
zvečer imamo za prosvetno ln 
izobraževalno delo največ časa. 
Ni čudno, da tako nestrpno pr i 
čakujemo elektrike, kri nam bo 
posvetila že letos. Tok bomo 
napeljali iz sosednje Hrvatske 
ln bo napajal vse najjužnejše 
belokranjske vasi. Transformator 
v Vidinu že čaka na priključi
tev. 

Prebivalci Preloke in okoli
ških vasi bodo veliko dela 
opravili sami, samo da bo ce
neje. Izkopali bodo jame in po 
možnosti priskrbeli r-astne dro
gove. Po vaseh so izvoljeni po-
sebnj elektrifikacijski odbori, 
da bo delo čim hitreje napre
dovalo. D. 

Popoma dograditev Prosvetnega 
doma v Črnomlju se bliža uspe
šnemu koncu. Pravkar urejujejo 
Se oder, k i ga bo potrebno oskr-
beU z vsemi odrskimi rekvizit i za 
nemoteno gledališko življenje. Za 
p r v i občinski praznik, k i so ga 
m e i č a n l Črnomlja proslavili 19. t. 
m. prav zaradi tega tako slovesno, 
ker Je b i l časovno vezan na de
seto obletnico prvega zasedanja 
SNOSa v Črnomlju, pa so pro
svetni delavci in dijaki č rnomel j -
ske gimnazije na predvečer obč. 
praznika priredi l i izredno uspelo 
akademijo po scenariju prof. Kar 
la Strbenka. Omembe vredno je 
tudi dejstvo, da Je p r i tej akade
m i j i p rv ič nastopil črnomeljs-ki 
orkester pod vodstvom ravnatelja 
gimnazije prof. Andreja Petka. 

Odkritje spomenika narodnemu 
heroju Janku Starihi, k i ga Je v 
svoje varstvo prevzel L O M O Čr
nomelj, Je bila dostojna počasti
tev vseh žrtev fašističnega teror
ja v Črnomlju. Za obč. praznik 
pa niso b i l i pozabljeni nit i naši 
najmlajši , za katere so uprizori l i 
lutkovno predstavo. Na sa«i obč. 
praznik pa so nam na večerni 
predstavi zaigrali dijaki S., 1. l n 
8. razreda gimnazije. Pr ipravi l i so 
nam lepo presenečenje z izvedbo 
drame »Na straži«. Avtor dela je 
pesnik Istre, pisatelj Viktor Car 
Emin . Dramo Je režiral prof. Jože 
Koropec. 

V ik to r Car Bmin Je v svoji dra
m i »Na straži« obdelal problem 
ljubezni do domače grude i n bor
bo istrskega ljudstva zoper kr iv ič
no Rapallsko pogodbo. Narodno 
zavedno istrsko ljudstvo Je v dneh 
Rapalla naperilo svoj boj zoper 
potujčevalni sistem italijanskega 
faSizma, k i Je že takrat pričel iz 
vajati pritisk raznarodovanja nad 
domaČim prebivalstvom. Drama 
»Na straži« je delo, k i ga poleg 
narodnostnih problemov prepleta 
tudi ljubezen do rodu, jezika, do
mačega ognjišča in ljubezen trpe
če, za mladost ogoljufane deklice, 
s rč ike Slavičeve hiše. 

To dramsko delo je našim od
rom manj znano. Igralski družina 
Črnomelj sikih visokošolcev pa si je 
oskrbela lep prevod drame »Na 
straži« in delo naš tudi ra la do vseh 
potankosti, da bi se z njegovo 
izvedbo lahko pomerila z marsi
katero igralsko bolj rutinirano 
družino. 

Odličen je b i l v Igri in maski 
dijak Likavec Ivo, k i Je prikazal 
l i k 70. letnega domoljuba, hote
lirja Slaviča. Njegova žena Luce, 
k i jo Je odigrala dijakinja Mavr in 
Mari ja pa se Je slabše vživela v 
težko vlogo starke, kar pa Je pr i 
pisati tudi težki glasovni interpre
taciji, saj mlademu človeku n i 
lahko, približati barvo glasu go
voru starke. Raj k Jože Je b i l v 
vlogi Slavičevega brata N i k a 

Množica zapušča dvorano Prosvetnega doma v Črnomlju, kjer 
Je bila 19 februarja slavnostna seja LO MO Črnomelj ob pr

vem občinskem prazniku 

Obvestilo dopisnikom in bralcem 
prireditev, Tudi v današnji številki za

radi pomanjkanja prostora 
nismo mogli objaviti vseh do
pisov, ki smo jih prejeli zadnji 
teden od številnih starih in 
novih dopisnikov. Visoke cene 
tiskarne in papirja nam žal ne 
dopuščajo, da bi lahko še več
krat izhajali na 6 straneh. 
Ponovno prosimo sodelavce 
za kratka, izčrpna poročila. 
Priporočamo se tudi za foto

grafije tečajev, 
predstav itd. 

Zaradi tehničnih ovir je v 
zadnji številki odpadel zuna
njepolitični pregled. — Bralce 
tudi prosimo, da oprostijo ne 
ljubo zamenjavo strani v zad 
nji številki našega tednika, k i 
je nastala po k r ivd i t ehn ič 
nega urednika. Uredništvo 

umirjen v igr i ter Je povsem o d 
govarjal dodeljeni vlogi. Uapeino 
Je odigral vlogo učitelja dijak S i -
mec Anton. Kavčič Samo ln Jak
lič Jurij pa sta v vlogah Ciska ln 
stotnika Roka prav posrečeno i z -
popolnjevala igralski kolektiv. Ze
lo dobra je bila v svoji vlogi tudi 
dijakinja Flekova, k i Je odigrala 
vlogo mlade Mare, le ob zakl ju
čenem prizoru z dedom Slavičem, 
k i bi moral afirmirati ljubezen do 
rodu in domače grude, je bi la ne
prepričl j iva, kar pa bo pr i bodo
čih nastopih zlahka popravila. 
Prikupna je bila Lužar Mari ja v 
vlogi s lužkinje Kate, prav tako se 
Je potrudil Stefanič Mi rko , k i Je 
vlogo Frana odigral prepričl j ivo, 
le preveč togo. 

Izreden igralski talent pa nam 
je odkri la Sterbenk Dunja v vlo
gi afektirane, zvodniške, ponekod 
his ter ične ln v sovraš tvu do do
mače grude in rodu prežete Flore. 
Njena kreacija ene naj težj ih i n 
najzahtevnejš ih vlog v tej drami 
nam bo ostala v neizbrisnem spo
minu. Njej in dijaku L ikavcu , k i 
sta v svojih vlogah dejansko b r i 
l j irala, lahko samo čest i tamo It 
prodornemu uspehu, k i sta ga do
segla pri tej igr i in občinstvo n i 
š tedilo s priznanjem. 

Nadvse razveseljivo Je dejstvo, 
da so prav dijaki črnomel jske 
gimnazije b i l i prvi , k i so v novo-
urejenem Prosvetnem domu poka
zali, kako se je treba lotiti dela, 
da bo Črnomelj tudi v kulturnem 
oziru napredoval. Naša ljudska 
oblast je mnogo žrtvovala za no-
vourejenl Prosvetni dom v Čr
nomlju, k i Je najlepša stavba Tf 
Be l l kraj ini , zato je treba samO 
pozdraviti, da za p rv i občinski 
praznik mesta Črnomlja ta dom 
n i ostal prazen, ampak da je pol
no zadihalo kulturno življenje. 

Dijaška igralska družina gimna
zije v Črnomlju bo dramo pono
vi la prihodnjo nedeljo, obljublja 
pa tudi gostovanje v Semiču, Me
t l i k i in Gradacu. 

K prodornemu uspehu, k i ga Je 
dosegla s prvo predstavo na no
vem odru Prosv. doma v Črnom
lju, pa Ji od srca čest i tamo! 

Lojze Zupane 

Novomeška mladina -
v ponedeljek in torek 

na kurentovanje 
Tudi letos namerava Dru

štvo prijateljev mladine v No
vem mestu prirediti p u s t n o 
z a b a v o za vso mladino. Upa
mo, da bomo dobili prostore 
v Domu armije (bivši Sokolski 
dom) kot lansko leto. Ker je 
bil lani hud naval, bodo letos 
prireditve d v a dni: v pone
deljek 1. marca od 2. do 6. ure 
popoldne za cicibane, od 6. do 
8. ure za pionirje gimnazije; 
v torek 2. marca od 3. do 6. 
ure popoldne za pionirje o-
snovne šole, od C. do 9. ure 
pa za višješolce gimnazije, 
učiteljišča, trgovske in vaje
niške šole. 

Cicibani, pionirji in mladin
ci! Pridite v maskah in te
kmujte, kdo bo imel najlepšo 
masko! Zabavni program, god
ba, konfeti, klobučki, čaj in 
pecivo ter druge dobrote — 
za vse bo zabave dovolj- Star
ši, ki spremljajo cicibane, samo 
10 din vstopnine, za w 
mladino pa vstop prost. 

Za najboljše maske so pri
pravljene lepe nagrade. Pridi
te ln prijetno se zabavajte! 

^faitooM -%^TEL ES NA 
TVD Partizan 
Novo mesto 

v svojem domu? 
Novomeški Partizan ima svoj 

dom oddan v najem Garnizonu 
J L A , ki ima v nJem svoje klub
ske prostore. Kakor vsako leto 
prireja Partizan tudi letos v vseh 
omenjenih prostorih svojo največ
jo letošnjo družabno prireditev v 
sohoto, dne 27. febr. ob 20. (8) url 
zvečer. Posebej opozarjamo, da je 
ves program skrbno pripravljen, 
vsi prostori bodo kurjeni. 

Zakaj samo 0,23 %? 

Objave - ma l i oglasi 
Kino KRKA Novo mesto 

Od 26. febr. do 1. marca: franc. 
film »Praznik«. 

Od 2. marca do 4. marca: angl. 
film »Nebo brez Jastrebov«. 

Od 5. do 8. marca: angleški film 
»Tajlnstveni profesor«. 

Kino JLA Novo mesto 
17. i n 28. febr. amor. f i lm »Rodeo«. 

Kino Črnomelj 
27. l n 26 febr. »Skalna obzorja«. 

Kino JADRAN Kočevje 
Od 26. febr. do 1. marca »Skrivno 

življenje Walt. Mltt.«. 
O d 3. do 4. marca »Tajni tovor«. 

Kino LoSki potok 
27. ln 28. marca »Dekleta za rešet

kami«. 

MALI OGLAS I 
D V O D R U Z l N S K A H iS A Z vrtom, 

posebnim dvoriščem, podkletena, 
4 Vi sobe, na prodaj v Novem 
i • itU. vpraša t i v poslovalnici 
T l i ro L A V , Maribor, Gosposka 
u l . 17. 

M I . A T I L N I C O znamke Zmaj, tipa 
1952, nova, z motorjem aH brez, 
proda K K A L I T K T N A A G E N C I J A 
zastopstvo Skocjan. 

M O D K K N O JF.DILN1CO (orehova 
kurenmu), »koro nova, zaindl 
utesnitve stanovanja ugodno pro
dam. Naslov v upravi lista. 

OTHORKI VOZIČEK, globok, do
bro o h r a n j e n , poceni naprodaj. 
Naslov v upravi lista. 

Zahvala 
Zahvaljujem se vsem, ki so spre

tnu, i u not I n n š n mamo. 
stnro mamo ln prababico f**™ 
Malen.lek, staro 02. let. — Žalu
joča hčerka z družino Teropsič . 

Objava 
V počast i tev spomina pokojnega 

Ivana Rusa daruje občinski odbor 
Loški potok 5000 din Domu počit
ka v Ponikvah. 

Namesto venca na grob pokojne
ga Ivana Rusa Iz Loškega potoka 
poklanja učiteljica Angelca Vr tač-
nlk 1000 din za pionirsko knj ižni 
co v Loškem potoku. 

Zahvalo 
Ob smrti moje žene «e zahva

l im vsem, k i so Ji pomagali v bo
lezni, predvsem pa zdravniku dr. 
Ju lče tu Sajetu, k i Ji Je požr tvo
valno lajšal bolečine. Zahvaljujem 
se učiteljici tov. Vlasti Tavčar jevi 
ln učencem njenega razreda za 
venec in zadnji pozdrav pokojni
ci , prav tako pa vsem, k i so Jo 
spremili na njeni zadnji poti. — 
Franc Božič, Volčkova vas, Šent
jernej. 

Glbanle prebivalstva 
na Vinici pri Črnomlju 

V mesecu Jtnuarlu so b i l i roje
ni 3 dečki In 4 deklice. Poročili 
so se: Ivanusič Jože, kmet lz Ska-
vorlne ln StareSlnlč Ana, kmetica 
Iz Preloke: 2un lč Jože, kmet lz 
Vidine ln Ivanualč Marija, kmeti
ca lz Skavorinl ; Kobe Jože, kmet 
ln s lmlč Krist ina, kmetica, oba Iz 
Vukovcev. — Cestitamol - Umrl i 
601 Stefančič Marija, užltkarica, 
71 let lz (peharjev: italkovec Mag
da, gospodinja, 67 let iz Preloke: 
Ulakovlč Ivana, užl tkar ica , 77 let 
lz P«rud lne . 

PODJETJA. USTANOVE IN 
DRUGI, VPISUJTE SE KOT 
USTANOVNI ČLANI PREŠER
NOVE DRUŽBE! NAS TEK 
RAČUN PRI NB JE 601-T-352, 

GIBANJE PREBIVALSTVA 
V NOVEM :..ESTU 

V preteklem tednu Je bilo v No
vem mestu rojenih 15 dečkov ln 
12 deklic. 

Poročili to te: Tatalovlf Mi lan , 
podoficir J L A iz BrSljina in Bar
bo Ana, servlrka lz Gor. Kamene; 
Miklič Mart in, kmečki sin l n 
Murgelj Marija, kmečka hči, oba 
lz Gor. Kamene; Vire Leopold, 
kmet, Hudo ln Dular Ana, kmeč
ka hči iz Cegelnice; Strajner C i 
r i l , klepar iz Ljubljane ln Vidmar 
Ivanka', trg. pomočnica lz Novega 
mesta. 

Umrli so: JeraČ Franc, kmečk i 
delavec, star 52 let, lz Gor. K a r -
teljevega; Žužek Anton, otrok 1 
leto, Brezovica; Berjak Jože, upo
kojenec, 67 let, lz Migollce; Hro-
vatlč Ernest, 7 mescev star, lz 
Dol . 

GIBANJE PREBIVALSTVA 
V KOČEVJU 

Od 13. do 20. febr. 1954 je bila 
v Kočevju rojena i deklica. Umrl 
nI nihče, poroč«U pa so se: M l l l -
novič Mate, delavec ln Pogorelec 
Angelca, namesč. , oba lz Stare 
cerkve; Terbunc Franc, rudar ln 
Lipovac Zora, poljedelka, oba lz 
Koblarjev; P ln ta r lč Kare l , dela
vec ln Nemec Gizela, delavka, oba 
lz Kočevja; Kordt£ Ivan, delavec 
In Kramberger Margareta, delav
ka, oba Iz Konca; Rus Janez, ru
dar ln GrisaJ Krist ina, tekst, de
lavka, oba lz Kllnje vasi. 

GIBANJE PREBIVALSTVA 
V ČRNOMLJU 

Od 14. do »i. febr. v Črnomlju 
nI bilo rojstev, poročili pa so se: 
2ugelJ Franc, zidar lz Taljčjega 
vrha In Paplc Marija, poljedelka 
l l OirUfravi Ncmnnlč Jožo, rudar 
tz KnnlŽArice In Klobučar Jožefa, 
delavka iz Burotaja; strugar J u 
l i j , kovač Iz Loka in SlrueelJ Jo

žefa, us lužbenka lz Otovca; Z u 
pančič Franc, delavec lz Črnom
lja in Frlce Etna, poljedelka lz 
Gor. Podgore. 

Umr l Je Pezdirc Štefan, upoko
jenec lz Loke, atar 64 let. 

IZ NOVOMEŠKE 
PORODNIŠNICE 

V preteklem tednu so rodile: 
Barbo A n a iz Mirna peči — de

kl ico ; Kolenc Mari ja Iz Ločne — 
deklico; Gole Rozallja lz Rakovni 
ka — deklico; p laveč Ivana lz Žu
žemberka — deklico; Kramar M a 
rija lz Mirne peči — deklico; K o -
čevar Mari ja lz Metlike — dečka ; 
Novak Karol lna lz Metl ika — deč
ka; Bon Anica z Rake — dedka; 
Kavsek Pavla iz Mirne peči — 
dečka ; Luzar Mari ja lz Gotne va
si — deklico; Belič Olga lz Nove
ga mesta — deklico; Grlvec Jožefa 
lz Mirne peči — dečka; Brunskole 
Angela lz Črnomlja — dečka ; Var -
lec Anica lz Novega mesta — de
kl ico; Bon Ljudmila z Rake — 
deklico; Sever Rozlka lz Otočca — 
deklico; Salehar Jožefa lz Treb-
nja — dečka ; Bončina Mar i ja lz 
Smihela — dečka. — Čest i tamo! 

V šmarjetl so proslavili 
obletnico 

prve srbske vstaje 
17. februarja so prebivalci 

Smarjete, okoliških vasi ln 
Šolarji skupno proslavili 150. 
obletnico prve srbske vstaje 
Na sporedu Je bilo petje pio
nirskega pevskega zbora, o 
nomenu vstaje Srbov proti 
Turkom pa je govoril rez. ofi
cir Ferdo Drenlk, sekretar 
obč. komiteja Z K S . Za za
ključek so vsi navzoči zapeli 
Hej S lovan i J. J . 

Na skupščini Zveze športov Slove
nije j e bilo pretekli teden ugotov
ljeno, da M v novomeškem A raj u 
samo 0,2V/» vseh prebivalcev bavi s 
športom. Ta odstotek ie najmanjši 
med vsemi okraji v Slovenj n- Rw 
j e , da novomeški okraj nima poseb
nih športnih društev: t nekaterimi 
športnimi panogami se ukvarjajo 
dn.5tvn Partizan. Navzlic emu pa 
nam ta nizek odstotek da marsikaj 
misliti. Ce ni podrobneje ocledamo 
položaj telesne vzgoje po naših kra-
jih, pa nam bo rtainie kmalu ra
zumljivo. 

Po vojni »e je v novomeškem okra
ju mnogo in marsikaj zgradilo. Pre
malo pa «mo ukrbeli in mitlili na 
potrebe telovadnih in Športnih do
mov, telovadišj in igrišč. Večina do
lenjskih šol je brez telovadnic in 
igrišč, čeprav bi morale biti prav te 
v vsakem okraju osnovno :zholišče 
telesne vzgoje, fz.med 5<J šol ima ko
maj 19 šol svoja igrišča (v kolikor 
jih tako sploh lahko i m v a u j o m n ! ) . 

Samo šoli v Novem mestu in M'iiera 
Rlatniku imata lastni telovadnici. Pri 
gradnji nekaterih norih šol so sicer 
predvidene telovadnice, vendar pa 
gradimo tudi nove šole brez telovad* 
nie, čosa.r ne bi smeli dopustiti. Tudi 
na gimnazijah stanje ni mnogo bolj
še, saj imajo telovsdnice le nekatere. 
Prav povsod pa primanjkuje telovad
ne i« športne opreme, ki ie danes 
predraga m «i io šole n« morejo na
baviti. 

Nič bolji* niso pogoji za Pasti«*« 
novo delo, taj w morajo partizano
va društva povsod boriti za prosto
re io opremo. Zaito organizacija ne 
more zaživeti ln pritegniti večjega 
števila ljudi, predvsem mladine, v svo
je neprimerne in slabo oipremljene 
prostore. Celo Partizan v Novem me
stu nima lastne tehvadmoe in se 

športni dan * Mirni peCI 
17, februarja je Imela mladina 

naSe nižje gimnazije svoj lepo 
uspeli ipor tnl dan. Di j ak i to si 
pr ipravi l i sanke i n namazali 
smučke ln, da bo veselje Se več
je, je zapadel tudi nov sneg. 
Pod vodstvom tovarila Muca ln 
razrednikov so odSli na 4 k m od
daljeni nrlb Gradišče, kjer so se 
veselo sankali in smučal i , pa tudi 
kepali. Ob vrni tvi so se smučarj i 
razvrstili za tek in se spustili 
proti M i r n i peči. Jak l ič Ivan. 
Jazbec Jože ln Kaferle Jože so 
I fcm dolgo progo prevozili v 14 
minutah, kar je vsekakor lep 
uspeh. 

Za prihodnji iportnl dan (drugI 
mesec) bomo Sil v Luknjo prt 
Prečni na ogted elektrarne. Ce 
bo vreme ugodno,"se bomo spo
prijeli s P iečanl v odbojki ln 
»Med dvema ognjema«. 

Nal ob tej pj-Ulkl omenimo 6e, 
da se bodo nasi mladinci udele
žili Šahovskega turnirja z vele
mojstrom Vidmarjem, k i bo te 
dni v Trebnjem, B. A, 

mora stavkati T telovadnici osaovne 
šole, ki pa je ia ;ve*kr.it ra^t-ilcna 
s telesnovzgojnim poukom osnovne 
šole ln učiteljišča. Novo mesto ?cie 
sedaj urejuje tudi ietno telovadlšle 
ln športno igrišče in bo — če bodo 
na rarpol&go potrebna »rednva 
verjetno letos dobilo prvi stadion v 
okraju, predzadnji med vsemi okraji 
v Sloveniji! Samo še Črnomelj j« za 
nami, ki pa bo tudi že v kr.irkem 
rešil to važno vprašanja. Spomnimo 
se na lani odprti stadion v K.o*evju, 
ki je vsaj do neke mere rešil čast 
Dolenjske, pa na polet, ki je zavla
dal v Kočevju v vrstah telesne vzgo
je in športa I 

Cas zahteva od naših ljudi večjo 
im boljšo produktivnost. 2ato služi 
predvsem telesna vzgoja, ki jo ures-
t č ' i j ^ n o v us.' j š'ilsh, v vr-»ah 
Partizana in v športnih društvih, dvi
ganju obrambne moči ljudstva in 
krepitvi najširših množic. Za tako 
delo z a s l u ž i telesna vzgoja splošno 
ina'<rialno .n moralna pomoč vsega 
našega ljudstva. Drurba kot celota 
je odgovorna za materialno po.Dago 
telesne vzgoie. Potrebnih telesno-
vzgojnih objektov jn naorav sj vod
stva Partizanovih društev sama in 
oni« šole ne morejo ustvariti iz nič. 
Sa/j tudi ne delajo zase, temveč za 
skupnost — za bodočnost uaroda. 

Jote aion.a.r 

športni dan v Žužemberku 
>Zi je res zadnja č rka v abe

cedi ln smo morda zares med 
zadnjimi tudi v prirejanju aport 
nih dnevov. Osnovna sola je sicer 
že pred zakl jučkom I. polletja pri 
redila špor tni dan, gimnazija pa 
v četr tek, 19. februarja. To Je b i 
lo za dijake in učitel jstvo nekaj 
novega. Zjutraj so se brez vsako
dnevnih šolskih torbic zbrali pred 
solo. Fantje so večinoma imel i 
smuči , deklice pa so vlekle za se 
boj sanke. 

Več ur amo preživeli na belih 
poljanah — to Je bilo nekaj 
suhokrajln&ko mladino! Seveda 
tudi brez padcev nI Slo, a kaj za 
to! Nekateri di jaki so kar dobri 
smučarj i , čeprav imajo le doma lz 
delane smuči . Prihodnji mesec bo
mo Imeli za špor tni dan že več 
IzkuSenj — upajmo, da nam sneg 
dotlej ne bo skopnel. Za prihod
nje mesece Imamo v nač r tu or i 
entacijski pohod. 

Smučarske tekme v Semiču 
14. febr. smo imeli tudi v Se 

miču smučarske tekme. Pionir j i 
so tekli na 1 k m ; zmagala 6ta V o 
D i ln Laslč. Mladinci so tekmova 
H v teku na 2 km, smuku, slalo
m u In skokih. Najboljši je bil 
Malnar ič v treh disciplinah, Simo-
nlč pa Je zmagal v smuku. Tek
movanje Je organiziralo TVD Par 
tlzan Semič. Prvo javno tekmova 
nje Je poktzalo lep uspeh ln vo
ljo vseh nastopajočih. 

Odboru i n članstvu želimo vel i 
ko uspehov p r i nadaljnjem deiul 

VZGOJAI 
Občni zbor Partizana 

v Mirni peči 

T V D Partizan v Mirni peči J« 
lani navzlic vsem oviram in po
manjkljivostim doseglo Se precej 
uspehov, kakor smo slišali na 
občnem zboru 12. februarja. M l a 
dinci so lani celo Novomesčanom 
enkrat Iztrgali iz rok prvo mesto, 
pionirji, najmlajši člani Partiza
na, so se udeležili republ iškega 
Šahovskega prvenstva v LJublja
ni in dosegli 11. mesto, tudi od
bojka je kar dobro napredovala, 
saj je naSa ekipa zmagala v Pod-
turnu, v Dol. Toplicah in v 
Mirn i . Le Število članstva ni raz
veseljivo in priča, da Mirnope-
čanl ne pojmujejo pravilno na
mena in pomena T V D Partizan, 
Vsaj mladina naj b i se vsa vk l ju 
čila. 

SliSali smo, da so člani precej 
prispevali prt dograditvi novega 
zadružnega doma, kjer bo tudi 
Partizan naSel svoje zatočiSče. Za 
ureditev klubske sobe in telovad
nice v zadružnem domu nam Je 
glavni odbor Partizana iz LJub
ljane nakazal 180.000 dinarjev. 
Oba prostora bomo odorll spri« 
I a, nemara pa že za naS občinski 
praznik. iS. marca. 

Izvoljen Je b i l nov odbor, k i 
mu predseduje C i r i l Kočevar . 

B. A. 

Predložen je predlog 
družbenega plana 

ljudske republike Slovenije 

Izvršni svet Ljudske skup
ščine LRS je na svoji seji dne 
17. februarja sprejel predlog 
družbenega plana LRS za leto 
1954 in ga predložil Ljudski 
skupščini Slovenije. 

Iz poročila v pregledu druž
benega plana posnemamo, da 
je predvidenih 2140 milijonov 
dinarjev za gospodarske inve
sticije v Dolenjski, Kočevski 
in Primorski. Ta sredstva bo
do uporabljna za pospeševa
nje gospodarskega razvoja 
okrajev, ki so bili v vđjni naj
bolj prizadeti, — zbrali pa Jih 
bodo iz prispevkov okrajev s 
bolj razvitim gospodarstvom. 
— Tako se bodo ti okraji po
stopno gospodarsko osamosvo
jili in si ustvarili temelj za sa
mostojen gospodarski razvoj. 

Za dela na avtocesti LJub
ljana—Zagreb Je predvidenih 
2.550 milijonov dinarjev. 
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C E B I S O L I N E I M E L I . . . 
Slovani srno imeli običaj (ponekod je še danes v ve

ljavi), da je gospodar sprejel gosta na h i šnem pragu 
i n mu pred vstopom v svoj dom ponudil kruha i n soli 
— dve dobrini, o katerima je menil, da sta od vsega, 
kar ima, najkor is tnejš i in najvrednejš i . Tudi lepa be
ra naš ih domačih rekel in primer priča, kako je sol 
tesno povezana z naš im vsakdanjim živl jenjem: »Ta 
pa ima soi v gistvi oristen kot sol«, »reven, da n i 
t i za sol nima«, »pr iskuten kot neslan močnik«, »poj
di se solit«, »tečiiez neslani« i n podobno. In veda o 
jeziku ugotavlja, da ima beseda sol v vseh jezikih 
evropskih narodov skupni koren, Slovani pa sploh 
malone taisto besedo: »sol«. Človek je torej že v pra
davnim stvoril ta pojem za eno najkoris tnejš ih stvari 
svojega vsakdanjega življenja i n ga nespremenjenega 
ohranil dolga tisočletja. Le še beseda mati ima v je
zikih tak skupni koren. In ni čudno. Kaj narr. sol po
meni, smo dobro občut i l i v zadnji vojni, ko jo je 
manjkalo. 

Zlasti veliko soli porabijo 
za konzerviranje mesa, r ib in 
druge hrane, tudi surove ko
že konzervirajo z njo. V ke
ramični industriji je rabijo za 
glazuro, v metalurgiji za po
sebno praženje rud. Ciste in 
prosojne kristale soli uporab
ljajo zaradi nekih svojevrst
nih lastnosti namesto optičnih 

lah našega Jadrana skoraj ne
omejene možnosti za njeno 
pridobivanje. Solarna v Pagu, 
Stonu, Ulcinju in Piranu (v 
Istri) dajejo letno 75 tisoč ton 
soli — polovico naše letne po
trošnje. P r i Tuzl i v Bosni 
imamo 100 — 160 metrov de
bele sloje kamene soli. Ta r u -

i dnik je dajal pred vojno 60 

Živahne priprave za 
pustovanfe v Metliki 

Sol In hrana 
Sol, oziroma kuhinjska sol 

kakor j i pravimo, n i samo ze
lo važna surovina za celo vr
sto produktov kemične indu
strije, m a r v e č je neposredno 
potrebna tudi kot hranivo za 
naše življenje. 

Človeški, pa tudi živalski 
organizem ne more bit i brez 
soli. Naš želodčni sok vsebuje 
0,5 Vo rafetopine solne kisline, 
k i se tvori v želodcu iz k u 
hinjske soli in je nepogrešl j iva 
za prebavo. Ce je n i v zadostni 
količini al i v nep ravšn i kon
centraciji, nastanejo motnje, 
t ežave i n bolečine v želodcu. 
V k r v i jo imamo 4,82 gr na en 
liter. Z znojenjem (znoj je 
slani, zlasti pa z mokročo ne
prenehoma izločamo iz telesa 
velike količine soli, zato mo
r i n o nevo dovajati s hrano. 
Odrasel človek p r i kul turnih 
narodih uporabi na leto 8 — 9 
kg kuhinjske soli. V s i c i v i l i 
zirani narodi jo poznajo Že iz 
pradavnine, le nekatera ple
mena v Srednji A f r i k i i n J u ž 
n i A m e r i k i so jo spoznala šele 
s prihodom belcev. Ta pleme
na so uživala predvsem žival 
sko meso, k i vsebuje veliko 
soli, i n si tako z njo oskrbo
vala svoj organizem P r i rast
l i n sk i prehrani pa potrebu
jemo več soli kakor p r i mesni, 
kaj t i rastline imajo sol le v 
neznatnih količinah. Vemo, k a 
ko lakotno je na sol govedo 
a l i drobnica. V notranjosti 
Af r ike hodijo rastlinojede ži
v a l i v celih tropih do zelo 
oddaljenih slanih vrelcev, da 
ki poteši jo potrebo po soli. 

Kaj je sol 
Kuhinjska sol je spojina 

dveh p rv in : natrija i n klora. 
Natrijev klor id j i pravijo ke
m i k i in jo označujejo s formu
lo N a d Natri j je svetla, meh
ka i n lahka kovina, klor pa 
zelenkastorumen pl in . K o se 
kovina natrij spoji z nevarnim 
in strupenim plinom klorom, 

prekrila z drugimi sloji, a l i pa 
dvignila kvišku. T i sloji soli 
so večkra t zelo debeli i n dolgi 
po več kilometrov. V severni 
Nemčiji so ležišča soli debela 
po 1300 metrov, p r i Ilecku v 
Sovjetski zvezi nad 1500 me
trov. V slavnih soinih rudni
k ih Vielička na Poljskem so 
sloji soli debeli po 1400 me
trov. 

Kameno sol so včasih samo 
kopali, kot rudo, danes pa 
spuščajo v rudnik vodo, da se 
nasrka soli, nato vodo črpajo 
in prekuhavajo v tovarnah. 
Tako pridobljena sol je mno
go bolj čista kot naravna ka 
mena sol. 

K e r je kamena sol lahko to
plj iva (vsi kameniti sloji v 
zemlji so pa več ali manj na
top l j en ih njo) jo voda v svo
jih podzemskih tokih topi, za
to vse reke i n potoki vsebujejo 
kuhinjsko sol, čeprav v ,majh
nih količinah — 3 gr v k u 
bičnem metru. Pa vendar se 
sleherni trenutek izl iva v ve
l ikanski morski zbiralnik 
okrog 4 milijone ton kuhinj
ske soli, k i je raztopljena v 
rekah in potokih. 

Pridobivanje kuhinjske soli 
Sol iz morja pridobivamo 

na zelo preprost način. M o r 
sko vodo napeljejo v velike 
plitve bazene (solarnice) in 
prepustijo soncu. Voda izhlapi 
sol, k i je težja, pa se usede 
na dno. Zato je p r i nas »že
tev soli« poleti, ko je dovolj 
vročine, severnjaki pa prido
bivajo sol pozimi. Morsko vo
do pustijo, da zamrzne. K e r 
je pa led le čista voda, se vsa 
sol zbere v ostalem delu te
kočine, k i jo nato v tvornicah 
izparevajo. S tem si pr ihra
nijo mnogo goriva, saj morajo 
izparit i le majhno količino pr
votne vode. 

Industrijska uporaba soli 
Kuhinjska sol je glavna su

rovina za pridobivanje š tevi l -

V paskih solinah grabijo sol z velikimi stmuljamj, n a kupe 

stekel pr i nekaterih znanstve
nih aparatih. 

Sol pri nas 
Svetovna proizvodnja k u 

hinjske soli je bila pred drugo 
svetovno vojno okrog 33 m i l i 
jonov ton letno (od kocke, k i 
smo jo prej omenili, bi bilo 
treba za vse to količino posne
ti le sloj, »debel« 0,25 m i l i 
metra. Da b i od celotne po
vršine kocke pr i taki letni po
trošnji uporabili en meter soli 
bi moral i čakat i 4240 le t Šte
vilke so včasih zelo zanimi
ve!). 

V stari Jugoslaviji smo za
radi gospodarske in industri j
ske zaostalosti veliko soli 
uvažali , čeprav imamo na oba-

tisoč ton letno. Zaradi m o č 
nega pritoka vode in velike 
globine sedaj te soli ne koplje
jo, temveč črpajo slano vodo, 
k i jo nato po ceveh pošiljajo 
v solarno v Krek i . 

Leta 1939. smo pridobil i na 
ozemlju naše države 75 tisoč 
ton kuhinjske soli, sedaj pa 
smo že presegli 200 tisoč ton 
letno, kar zadostuje za potre
be prebivalstva pa tudi za na
šo kemično industrijo in kon
zerviranje hrane. 

Za sol se torej n i treba bati 
ne nam ne človeštvu, saj je 
morje njena neizčrpna zaklad
nica. In vsaj kar se tiče soli 
človeštvu tudi v prihodnje ne 
bo treba živeti »neslano življe
nje«. 

Desetletja in desetletja stara 
tradicija pustovanja v Metliki, 
kateri so se lansko leto starejši 
Metličani odrekli, kaže, da bo 
le'tos snpet oživela. Medtem ko 
se je lanj uveljavila' izMjaUSno 
šolska mladina, ki je spravila 
skupaj okoli 150 dokaj posre-
čemih mask, se je zadnji mesec 
zbudila p spanja »glavna gadja 
zalega«, ki je imela že več do
bro uspelih sestankov starih 
metliških gadov in beloušk. 

Vsa Metlika je zbrana v treh 
velikih gadjih gnezdih, k i se 
vsa vneto pripravljajo, da bi 
čim dosrtojneje proslavila dan 
Velikega pusta. Čeprav pripra
ve za svoj svečani pohod na 
pustni torek drže v največji 
tajnosti, se je našemu dopisni
ku le posrečilo izvedeti, da so 

letos metliški gadje ubrali ko
rak s sodobno tehniko in da 
bodo imeli gledalci priliko v i -
deti v sprevodu najvažnejše 
tehnične pridobitve Znanstvene
ga inštituta metliških gadov. 
Tako si bo lahko nekdo od bl i 
zu ogledal delovanje atomske 
bombe in se seznanil z najso
dobnejšo podmornico »Nauti-
lus«. Ker imajo Metličani te
žave z iskanjem novega poko
pališča — staro je premajhno 
in se podira — so gadje iznašli 
pTemičmi krematorij na kolesih, 
nadalje električni stol in avion 
na reakcijski poigion. Omembe 
vreden je tudi teleskop za iska
nje žarkov, prikaz električne 
energije, izvirajoče iz polnega 
barilca, in še več podobnih ko
ristnih Izumov. 

Dražesine naše dame 
v krasnih toaletah . . . 

» D o m a č i v e č e r , kate
rega je priredila Narodna či 
talnica v Novem mestu dne 
9. februarja t. L, je b i l brez 
dvoma doslej najlepši večer 
tega predpusta. To je bila 
uprav slikovita podoba: Dra-
žestne naše dame v krasnih 
toaletah z mičnimi , zelo ele
gantnimi predpasniki — pa 
gospodje v različnih svetlih, 
da tudi čisto belih oblekah s 
kričečimi ovratnicami kretali 
so se neprisiljeno, po domače 
oo dvorani i n se zabavali, da 
j ih je bilo veselje gledati. Saj 
je pa tudi vspored že v naprej 

VSESPLOŠNO 
ZDRAVILO 

Aspi r in je zdravilo, k i ga 
sleherni pozna, saj ga od vseh 
zdravil največ uporabljamo. 
Zdravniki ga smatrajo za 
»najkoristnejši; zdravilo, kar 
jih je bilo iznajdenih«. A s p i 
r in prežene bolečine, k i se 
posledica cele vrste najrazl ič
nejših obolenj. Revmatiki ga 
celo smatrajo za svoj največji 
blagoslov. Nek i zdravnik je 
zapisal: »Ce b i ne bilo aspi
rina, bi morali zdravniki de
lati noč i n dan, da bi ustregli 
velikanskemu številu pacien
tov, k i bi i skal i pomoči.« 

Navzlic svoji učinkovitosti 
in razšir jenost i je pa aspirin 
še zmerom zagonetka. Kaj t i 
po tisoč i n tisoč preiskavah 
in eksperimentih z njim. 

nih drugih natrijevih soli, od zdravniki še zdaj točno ne 

Vrtanje kamene soli v solnem rudniku 
nastane kuhinjska sol. tako po
trebna za naše zdravje i n ž iv
ljenje. Narava je čudovita de
lavnica. 

Morska sol 
Neizčrpen v i r kuhinjske so

l i BO morja i n oceani (ocean 
je naziv za velika morja, n. pr. 
T i h i ocean). V sto l i t r ih mor
ske vode je 2 in pol kg kuhin j 
ske soli, v kubičnem metru 
okrog 27 kg, v kub ičnem k i 
lometru pa že 27 milijonov 
ton. Računajo, da vsebuje vo
da vseh morij 34 trilijonov kg 
soli. Lepa količina ( če hočemo 
zalpisati tril i jon, potrebujemo 
18 ničel). Oglejmo si to k o l i 
čino še nazorneje. Ce b i pobra
l i vso sol iz morske vode in 
naredil i iz nje kocko, bi bila 
vsaka stranica dolga i n viso
ka 251 kilometrov. Ta kocka 
b i bila 85 krat višja kot T r i 
glav in 30 krat višja kot Mount 
Everest, najvišja gora svet i . 
S soljo te kocke bi lahko po
k r i l i vso kopno površ ino zem
lje. 

Kamena sol 
Razen soli v morski vodi 

imamo v podzemskih slojih 
velikanske sklade trde, tako 
imenovane kamene soli. Tudi 
ta sol je nastala v morjih, se
veda v pradavnih geoloških 
dobah. Zemeljska tla so se 
dvignila in spuščala ln tako 
se je mnogo morij ločilo od 
osrednjega oceanskega vodov
ja. Nastala so vsHku slaitt 
jezera, k i so izparevala hitre
je, kakor je pritekala rečna 
voda in nazadnje so povsem 
usahnila. Na dnu je pa ostala 
usedlina kristalizirane soli, k i 
jo je potem zemlja v svojem 
s t i lnem premikanju in giba
nju pogrezniia v globino in 

katerih so nekatere izredno 
važne, na primer Glauberjeva 
sol, soda, lužni kamen, umetni 
čilski soliter, vodno steklo in 
tako dalje. Ce bi ne imel i so
de a l i Glauberjeve soli b i ne 
mogli izdelovati stekla; lužni 
kamen nujno potrebuje indu
strija mila. Iz kuhinjske soli 
dobivajo solno kislino i n klor, 
izredno pomembna proizvoda 
kemične industrije. 

vedo, kako in zakaj prežene 
bolečine. Je pa nedvomno 
najbolj zanesljivo in najmanj 
nevarno zdravilo, kar j i h je 
doslej iznašla medicina. 

Asp i r in ima veliko čudnih 
lastnosti. Ena od njih je tudi 
ta, da p režene vročino, ne 
zmanjša pa prav nič normal
ne temperature. Ce ga vzame 
bolnik s povečano temperatu
ro, vročica takoj poneha. Ce 

ga pa vzame človek z nor
malno temperaturo, k i ga na 
primer boli le glava, bo gla
vobol ponehal, normalna tem
peratura pa se ne bo ni t i zvi
šala n i t i znižala. K a k o je to 
mogoče, n ihče ne ve. 

Ce zdravniki še niso odkr i 
l i , v čem je pravzaprav zdra
vi lna moč aspirina, pa dobro 
vedo, kaj se zgodi z njim, ko 
ga pogoltnemo. Kr i s t a l i aspi
rina navadno gredo nedotak
njeni skozi želodec i n j ih telo 
vsrka skozi tanko črevo. Naj 
kasneje deset minut potem, 
ko smo pilulo zaužili, je aspi
rin že v naši k r v i . Dobro je, 
če hkrat i z aspirinom vzame
mo sodo bikarbono, kajti ta 
popolnoma zaščiti želodec pred 
kislino, k i jo vsebuje aspirin. 

Asp i r in je acetilsalicilna 
kisl ina in ga je pred sto leti 
iznašel alzaški kemik Ger-
hard, toda kot zdravilo so ga 
začeli uporabljati šele petde
set let kasneje. Njegove zdra
vilne lastnosti je odkri l rav
natelj kemičnega laboratorija 
velike nemške farmacevtske 
tvrdke »Bayer« A r t u r E i c h e n -
grun, toda po Čudni ironiji 
usode so njegovo odkritje pri
pisali drugemu. Da je Eichen-
grun odkr i l zdravilno moč 
aspirina, se je zvedelo šele 
pred nekoliko leti , ko so iz 
dali njegove spomine, k i j ih 
je napisal kot jetnik v nekem 

nemškem koncentracijskem 
taborišču. Ta mož, k i je dal 
Človeštvu tako univerzalno 
zdravilo, piše na koncu svojih 
spominov: »Verjamem, da sem 
z odkritjem aspirina storil 
človeštvu veliko uslugo. P r i 
tem pa nisem imel nobene 
osebne koristi.« On je res ni 
imel, silno pa je zabogatel t i 
sti, k i so mu vseh petdeset 
let pripisovali odkritje aspiri
na, dokler ni Eichengrun sam 
spregovoril. 

spravil občinstvo v najboljšo 
voljo. Slavno dolenjsko pev
sko druš tvo je zapelo s svoji
mi najboljšimi močmi dovr
šene t r i mešane in en ženski 
zbor. Kajpak da so vgajali 
valčki »ob vrbskem jezera« 
kar najbolje, tako, da je ob
činstvo burno zahtevalo, da se 
ponavljajo. Nikakor ne sme
mo zabiti naše priznanje i z 
reči tudoljubivima gospicama, 
k i ste spremljavo mešanih 
zborov prevzeli, in tako ne 
najmanj do krasnega vspeha 
pripomogli. Na vsporedu je 
bilo tudi zabavno predavanje 
v X X I . poglavjih o kitajski 
vojski. Občinstvo se je pri 
teh, po nekodi zelo »krvavih 
dogodščinah« izborno zabava
lo, le škoda, da je par najbolj
ših dovtipov brezuspešno eks
plodiralo, ker so b i l i namara 
premočno v odejo rafinirano
sti zaviti . Burleska »kmet pa 
fotograf« nudila je našim 
dvema izbornima komikoma 
priliko' br i l i ra t i v vseh tonih 
dovtipnosti (samo gosp. tu
kaj snega šepetalca moramo 
kreniti , da je bi l spočetka 
preglasen). Po vsporedu se je 
vnel zelo animiran ples, p r i 
katerem je skoro da vse ob
činstvo do če t r te ure zjutraj 
ustrajalo. S'noč je b i l en lep 
večer!« 

(Dolenjske Novice, 15.2.1901) 

Komur pa je ta atomska teh-
ndka tuja, sj bo lahko ogledal 
manj razburljive stvari: princa 
Karnevala in njegovo sprem
stvo, nosilnico s častnim doslu-
ženim članom metliških gadov, 
krinoline, viteze in pajace, c i -
gattike in Indijance, konjenike, 
pešce dn vozataje, pametne im 
neumne maske, vrtiljak na gla
vi , živo menežarijo in še in še. 
Da jo bodo vmes strumno re
zali tudj gode j »glavne gadje 
zalege«, je razumljivo samo po 
sebi. \ 

banderaš 
š t e v o StrmaT;, 
ki bo letos 
znova na čelu 
veselega 
sprevoda 

No, ni da bi vam pravil. Pust-
nj torek se bliža. Pridite, pa 
boste videli! Vesela Metlika je 
spet na pohodu! 

Smrtni greli - ali pa 
dobra Kupčija 

V ve l i k i vnemi za zveliča-
nje duš je katoliški škof iz 
St. Louisa prepovedal svojim 
vernikom obisk fi lma »Fran
coska linija«. Kogar bi firbec 
le zanesel pred filmsko plat
no, da bi si ogledal živahno 
plesalko Jane Russel in nje
no umetnost, bo imel smrtni 
greh. Skof meni, da se obrača 
znana plesalka tako, »da bi 
človek lahko zajadral narav
nost v pekel, če bi se prej ne 
spovedal svojih g r e h o v . . . « 

Predstave »Francoske l i n i 
je« je prepovedala tudi f i lm
ska cenzura — dosegla pa je 
prav obraten učinek. Gledalci 
kar oblegajo blagajne v kino 
podjetjih, medtem ko je Jane 
Russel izjavila, da je bila p r i 
siljena plesati tako, kot jo ka-

Obisk pri obodarjih 

Načrti kluba dolenjskih 
visokošolcev 

V nedeljo, 14. febr. 1954 Je b i l 
v Rdečem kot ičku na Okrajnem 
ljudskem odboru v Novem mestu 
redni letni občni zbor kluba do
lenjskih visokošolcev. poleg č lan
stva, k i se Je zbora udeležilo v 
prece j šn jem številu, so občnemu 
zboru prisostvovali tudi predstav
n ik i poli t ičnih organizacij, Sveta 
za kulturo i n prosveto in univer
zitetnega odbora Zveče Studentov 
Jugoslavije. 

Občni zbor Je pr ičel predsednik 
kluba Janet Barbor lč , k l Ja poro
čal o Jelu k luba l n njegovega od
bora v preteklem letu. V referatu 
je omenil uspela predavanja čla
nov kluba v okoliđklh občinah, 
vendar so bi l i to le začetki , prave 
Širine še ni. Člani kluba so skle
n i l i , da bodo odslej v večjem š te 
v i lu obiskovali okoliške vasi, kjer 
bodo imeli poljudna predavanja. 
Zelo delovna je dramatska sku
pina, k i Jo vodijo Kotnik, Krh in 
in Hočevar . Do konca prihodnjega 
meseca bo naš tudi ra la dramatiza
cijo Jurč ičeve povesti »Hči mest
nega sodnika«, s katero bo obiska
la okolKke odre. Tudi špor tna In 
Šahovska sekcija sta dosegli lene 
uspehe; Športna sekcija bo v bo
doče špor tno življenje v Novem 
mestu in na Dolenjskem Se bolj 
poživila. Pred odborom stoji tudi 
naloga, da organizira tradicional
no brucovanje, k i bo predvidoma 
6. marca v kavarni »Metropol«. 

Po referatu predsednika sta po
dala poročilo že blagajnik kluba 
ln č lan kontrolne komisije, k i Je 

dal vse priznanje odboru za nje
govo delo in predlagal razreSnico. 

S tajnim glasovanjem so bi l i v 
novi odbor Izvoljeni: M i r a n S i -
mič, Eva Nifergai, Lojze Oblak, 
Peter Ivanet ič , Jože Pe t i i č , Lado 
Kotnik l n V inko Blatnik. 

Večji del zbora, k i Je trajal Šti
r i ure, Je bila diskusija. Najprej 
Je bila raziprava o vprašanju č lan
stva, k i svoje obveznosti do kluba 
nI Izpolnilo, v bodoče bo vsak, 
kdor ne bo plačal č lanar ine , i z 
gubil vse pravice člana. Tudi gle
de predavanj, kt naj bi Jih imel i 
člani k luba v okoliških vaseh, Je 
bilo vel iko diskusije. 

Osrednje vprašanje diskusije pa 
Je bi lo podeljevanje Štipendij . O d 
slej bo Svet za kul turo i n prosve
to podeljeval š t ipendi je le na pred
log kluba, v komisi j i za š t ipendi 
je bosta odslej dva predstavnika 
š tudentov . Po pretresu novih pro
šenj za š t ipendi je , k i Jfli Je v zad
njem času prejel Svet za prosve
to, Je b i l občni irt>or zakl jučen. 

če kadeti pleiejo 

Neki ameriški list piše: »V 
soboto so kade t i -vo jaške aka
demije pr iredi l i v hotelu Asto-
rija svoj vsakoletni ples. Pred 
vhodom v hotel je stalo p r i 
pravljenih šest avtomobilov 
policije in dva reši lna voza. 

Marsikdo, k i ima opraviti s 
sitom al i reše tom mogoče ne 
ve, kje je ta reč nastala. Tudi 
to je izdelek r ibniških suho-
robarjev, katere pozna »veso
l jn i svet«, kot sami trdijo. Pa 
poglejmo, kako nastane sito 

a l i reše to in kaj je zato po
trebno. 

Za sito, rešeto a l i reto je 
treba imeti obod. P r a v i obo-
dar si les pr ipravi Že jeseni. 
Mora pa bi t i prvovrstni smre
kov a l i jelov les. Les spravi 
domov i n ga razreze na ustre
zajoče dolžine, zgonte j im 
pravijo. Zgonte nato razcepi 
i n da su š i t Tako stoje pred 
h išami visoke skladovnice le
sa za obode. Primerno osušen 
les gre v nadaljno predelavo. 
Obodar ga na posebnem stolu 
obdela, zatem ga pa na zelo 
primit ivni napravi uvije in 
zveze, da dobi obod lepo pra
vi lno obliko. V p rv i obod da 
le devet obodov, kar da sku
paj deset obodov ali kolač. S 
tem so obod: pripravljeni za 
prodajo. Proizvajalci j ih pro
dajajo kmetijski zadrugi v 
Jurjevici ali v Sodražici. V 
jurjeviSki kmetijski zadrugi 
večji del obodov opremijo s s i -
tastim dnom in sito je gotovo. 

Največ obodar j ev živi na 
področju Jurjevice i n Kota, v 
Globelu i n Žigmaricah. Delo
ma so tudi na Gor i in p r i Sv. 
Gregorju ter še ponekod. S to 
panogo domače obrti se 
ukvarajo v teh krajih žo sto

letja. Izdelovanje obodov, na 
p rv i pogled tako preprosto, 
zahteva precej znanja, k i se 
je podedovalo iz roda v rod. 
Danes se število obodar j ev 
manjša iz leta v leto. Eden 
vzrokov je visoka cena lesa 
in se izdelovanje obodov ne 
izplača. Obodarji so že več
krat prosili, da b i dobivali les 
po znižanih cenah. Ce ne bo 
to vprašan je ugodno rešeno, 
bodo obodarji kmalu živeli 
samo še v spominu. 

Tam, kjer so doma obodar
j i , najdemo skoraj vedno tudi, 
posodarje — izdelovalce ška 
fov, čebrov, čebric, veder, 
pinj in podobno. Posodarji 
zavzemajo važno mesto v 
I klopu domačih obrtnikov. 
Toda o njih in njihovem de
lu bomo napisali drugič. 

K. O. 

že gornja slaka. Mnogi, k i se 
smejijo škofovi prepovedi in 
fi lmski cenzuri, pa se sprašu
jejo, če n i vročično razprav
ljanje okoli f i lma le dobra 
reklama za polne kino dvo
rane. 

68.000 din 
zavarovalnine je dobil 

9-letni šolar 
Devetletnega Antona Pavlica 

z Loke pri Orehovici je jeseni 
1950 v domačem hlevu brcnil 
konj v obrsz. Posledica je bila, 
da je fantek izgubil desno oko. 
Pavličevi so že v zadnji vojni 
utrpeli precej nesrei. Ob bom
bardiranju je bila porušena h i 
ša, trije domači pa ubiti. Lahko 
si mislimo, kako hudo jih je 
prizadela še nova nesreča. Ko 
je letos v začetku februarja 
prevzel upravo šole v Orehovi
ci novi upravitelj, je nezgodo 
(čeprav je minilo že toliko ča
sa) tskoj prijavil Državnemu 
zavarovalnemu zavodu. Na pod
lagi prijave in priloženih doku
mentov je kolegij Državnega za
varovalnega zavoda v Ljubljani 
odobril izplačilo odtškodinine po
nesrečenemu Antonu Pavlicu za 
invalidnost in dnevno odštodfni-
no v skupnem znesku 68.466 
dinarjev. 

Ta primer priča, kako važno 
je zavarovanje šolske mladine, 
saj nesreča nikoli ne poliiva. 
Vodstva šol in starši naj se po
trudijo, da bodo vsi učenci za
varovani. M . M . 

Za sladko spanje gostov 
v hotelu 

Uprava newyorškega hotela 
»Edison« je objavila, da je po
skrbela za posebne zvoke za 
tiste goste, k i ne morejo spati. 
V sobah so namestili zvočne na
prave, k i bodo po potrebi pred
vajale rectlične glasove, kot je 
pršenje dežja, regljanje žaib, 
šumenje motorja in tiho jokanje 
otroka. 

Trije otroci mrtvi v kovčku 
Londonska policija je našla 

kovček, v katerem so bila tru-
pelca dojenčkov. Oči vučino gre 
za detomor. Vsak otrok je imel 
na vratu zadrgnjeno najlon no
gavico. Trupelca so bila v kovč
ku že kaki dve leti. 

Mož in žena 
umrla isto uro 

V vasi Babine v Srbij i sta 
isti dan l n uro umrla 80-letni 
Jovan CvijoviČ i n njegova, 
prav tako osemdeset let stara 
žena Mara . 

Oba sta do nedavna bi l T 
zdrava. Jovan je prvič v živ
ljenju zbolel sredi januarja. 
Bolehal je samo šest dni in 
umrl. Se isto uro je umrla 
tudi njegova žena, k i Jo je 
pretresla moževa smrt. 

nefkai „<Vecewvifb" tt 
OGORČENJE 
— '..in potem mi je rekla, da 

sem krava! 
— Nesramnost.' Saj nisi nikoli 

bolehala za vodenico! 
MALI FILOZOF 
Mali Juiek iz mesta pride na 

kmete in gleda teto, ki molze kra
vo potem pa vpraša: 

— Teta kje pa zaprel pipo, ko 
je posoda polna? 

NESPORAZUM 
— bnate morda pri tebi ogenji 
— Ne, sem gasilec. 
HUDOBNOST 
Janja je šla na koncert. V M a j i 

pred garderobo jo nekdo objame 
i« jo veselo ogovori: 

— Zdravo, muca! Ali se nisva 
midva ie nekje videla? 

Janja ga pogleda, potem pa ia-
lostno vzdihne: 

— Ne, v živalski vrt pa lal ne 
zahajam/ 

MLADA SREČA 
»Oh, draga moja, moj moi in 

jaz sva tako srečna! On je slikar 
in slika, jaz pa mu kuham. In 
potem medsebojno ugibava, kfj 
bi naj bilo to, kar je vsak ^? 
naju hotel pravzaprav napraviti.* 

PROBLEM 

Pri kosilu so odp.'l\ tudi škatlo 
s sardinami v olju. 

»Mamica, kaj pa delajo ribice 
v morju?* 

»Plavajo.* 
»In če ne plavajo?* 
»Potem jih velike ribe pojedo.* 
»Kako pa odprejo velike ribe, 

te škatle?* 

»Janezek, razbij vendar orglice, 
da bov a videla, odkod prihajajo 

tako lepi glasovi. , J 


