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Začeti takle zunanjepolitični 
pregled s prvim aprilom, je 
nerodna in skoraj smešna za
deva. Toda topot ne gre dru
gače. Na ta neresni dan je 
sovjetska vlada poslala zahod
nim velesilam noto, ki je pre
senetila ves svet. V njej je 
med drugim tudi predlagala, 
da bi pod določenimi pogoji 
vstopila v atlantski pakt, poleg 
tega pa je privolila, da bi 
se od Moskve zamišljenemu 
paktu o evropski varnosti pri
ključile tudi ZDA. Lahko si 
predstavljamo, kako je ta naj
novejša sovjetska nota začu
dila ves svet, ki je sprva res 
v njej videl prvoaprilsko po
tegavščino, šele kasneje pa je 
spoznal, da gre menda le zares. 

Moskva torej s svojimi svo
jevrstnimi presenečenji še ni 
končala in če je zasnovala 
spremembo svoje zunanjepoli
tične smeri, potem je s to noto 
ila doslej najdelj. Ze prej in 
Slasti na berlinski konferenci 
je bilo mogoče zaznati precej 
novosti, ki jih je sprožil Kre-
melj. Toda še v Berlinu je 
Molotov, ko je govoril o svo
jem »evropskem paktu var
nosti«, zelo ostro napadel 
atlantski pakt in z njim tudi 
evropsko obrambno skupnost. 
Takrat tudi še ni bilo govora, 
da bi mogle ZDA sodelovati 
v moskovski verziji evropske 
obrambe. Zdaj pa je vse to 
postalo drugače in moskovska 
nota celo poudarja, da »sovjet
ska vlada ne vidi nobene ovire 
na poti k ugodni ureditvi so
delovanja ZDA v evropskem 
obrambnem paktu«. 

V zahodnih prestolnicah so 
različno sprejeli moskovsko 
ponudbo. V njej res niso ni
kjer iskali preveč iskrenosti, 
toda Washington je vse bolj 
odločno odbil sovjetski pred
log, kot pa so to storili n. pr. 
v Lordonu. Vse tri zahodne 
viade so takoj začele zelo 
vestno proučevati moskovsko 
noto in tudi sporočile, da se 
bodo kmalu po svojih pred
stavnikih vsedle k skupnim 
posvetovanjem. Toda do zdaj 
o uspehu takih posvetovanj še 
ni nikakih poročil. 

Na Zahodu imajo namreč 
hkrati s tem še dovolj drugih 
neprijetnih skrbi. To sta 
predvsem vprašanji vodikove 
bombe in Daljnega vzhoda. 
Poskusi, ki so jih izvedle ZDA 
na Pacifiku, so sprožili po 
vsem svetu vihar protestov. 
Človeštvo se zaveda uničujoče 
moči tega doslej najnevarnej
šega orožja, v katerem se iz
popolnjujejo — ti bolj oni 
manj — na Zahodu in Vzhodu. 
Vrsta uglednih politikov in 
vplivnih državnikov, številne 
organizacije in posamezniki 
zahtevajo prepoved atomskega 
in vodikovega orožja, hkrati 
pa po svetu narašča nervoz-
nost, kajti mednarodni politič
ni položaj je že itak precej 
nasičen z vsemi mogočimi ne
varnostmi. 

Velika Britanija je sprožila 
misel o sklicanju že nekaj časa 
mirujoče komisije OZN za raz
orožitev, te pobude so se lotili 
tudi drugod, tako da se bo 
komisija nemara res sešla. 
Vprašanje je seveda, kakšne 
uspehe bo dosegla. Kakor 
kaže, zlasti britanski laburisti 
ne pričakujejo kaj posebnega 
od teh razgovorov, saj so v 
londonskem parlamentu za
gnali precejšen hrup in zahte
vali od predsednika Churchilla, 
da naj brez odlašanja ukrene 
vse potrebno, da bi se sestali 
predsedniki vlad ZDA, Velike 
Britanije in Sovjetske zveze. 
V tem smislu iznesena laburi
stična resolucija, ki govori o 
nevarnosti za vso civilizacijo, 
če bi se nadaljevali vodikovi 
poizkusi, je vzbudila precej 
simpatij. Če se spet povrnemo 
k sovjetski noti in količkaj 
Iščemo v njej iskrenosti, potem 
bi vse te različne pobude glede 
razgovorov in pogajanj na
vsezadnje le mogle roditi ko
ristne sadove, da bi nevarnost 
vodikove bombe na kak kom
promisen način odstranili. 

Vojno žarišče v Indokini Je 
V tem trenutku med najbolj 
nevarnimi področji, kjer po 
eni strani grozi Amerika z In
tervencijo, po drugi pa — kot 
kaže — ima že tudi Kitajska 
svoje prste vmes. V takem 
pesimističnem razpoloženju je 
blagodejen vsak glas, ki po
ziva k mirni rešitvi perečih 
problemov, predlaga trezne 
razgovore in iskrena diplomat
ska pogajanja. 

Konferenca Zveze komunistov okraja Črnomelj 

Komunisti moralo vedno in povsod 
vzgajati in učiti množ ice 
Skrb za mladino, borba za zakonitost in vlaga nje vseh sii ter sposobnosti za gospodarski dvig 
in osamosvojitev Bele krajine so med glavnimi nalogami komunistov črnomaljskega okraja 

V nedeljo 4. aprila je b 
ferenca Zveze komunistov 
delegatov, ki so zastopali 
sta se konference udeleži 
Krivic, ljudski poslanec Z 
Fajfar, sekretar OK ZKS 
predstavniki JLA ter zas 
ustanov in organizacij. 

Na konferenci so izvoli 
3-čIansko revizijsko komi 
gres ZKS. CK ZKJ in CK 
soluciji. 

č e bi se hoteli v kratkem do
takniti vseh problemov, ki j ih 
je o delu Zveze komunistov v 
Beli krajini obdelal v svojem 
referatu okrajni sekretar Mar
tin Zugelj in o katerih so ob
sežno in vsestransko razpravlja
l i delegati, bi j ih lahko strnili 

ila v Črnomlju redna letna kon-
črnomaljskega okraja. Razen 

850 komunistov Bele krajine, 
la tudi član CK ZKS Vlado 
vezne ljudske skupščine Tone 

Novo mesto Franc Pirkovifi, 
topniki delovnih kolektivov, 

!i nov 15-članski okrajni komite, 
sijo in 9 delegatov za III. kon-
ZKS so poslali pozdravni re-

okrajev je Bela krajina zasta
vila prve korake, da se gospo
darsko osamosvoji, razvije 
lastno industrijo in tako ustvari 
temelje za stalne dohodke. Le
tos bo republiška pomoč zaosta
l im predelom za Belo krajino 
izdatna. Odgovorna dolžnost 
komunistov in vseh ostalih pre
bivalcev v okraju bo, da bodo 
znali to gospodarsko pomoč 
uporabiti kar najboljše in tako, 
da bodo investicije v industri

j i začele čimprej vračati vlo
ženi denar, s katerim bo lahko 
okraj nadalje razvijal proizvod
njo, gradil šole, skrbel za dvig 
zdravstva, za izgradnjo belo

kranjskega vodovoda, cest, ko
munalnih potreb posameznih 
trgov in vasi ter pod. Odnos 
do pasivnih krajev se z letoš
njim družbenim načrtom bistve
no spreminja. Socialistična 
skupnost bo nudila zaostalim 
krajem možnost, da se indu
strijsko razvijejo in tako omo
gočijo svojim prebivalcem viš
jo življenjsko raven. Razmisliti 
bo treba ob vsem tem, kaj naj 
Bela krajina sama Iz lastnih v i 
rov doda k republiški pomoči. 

Komunisti Bele krajine naj 
imajo pred seboj besede tovari
ša Nemaniča, k i v nedeljo na 
konferenci med razpravljanjem 
dejal, da »se je Belokranjec 

obnesel povsod po svetu, v 
ameriških rudnikih in gozdovih, 

povsod, kjer koli je bi l , je delal 
dobro in napredno — le doma 
še ni pokazal vseh svojih spo
sobnosti in volje do napredka«. 
V teh besedah je skrite precej 
življenjske resnice: bolj kakor 
doslej bodo v Beli krajini mo
rali prav letos dokazati, da so 
vredni zaupanja in pomoči, k i 
jim jo nudi skupnost. Napeti 
bo treba vse sile, da DO gospo
darska pomoč vsestransko pa
metno izkoriščena. Dolžnost ko
munistov bo, da vedno in pov
sod z osebnim vzgledom poka
žejo, kako je treba delati v 
ljudski upravi, v podjetjih, v 
vrstah članov kmetijskih zadrug, 
med članstvom množičnih or
ganizacij, v društvih, skratka 
povsod, kjer se odloča usoda in 
bodočnost Bele krajine. Komu
nisti se morajo učiti, da bodo 
sposobni vedno in povsod vzga
jati in učiti množice. 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Za sekretarja novega OK ZKS 
v Črnomlju je bil znova iz

voljen Martin Zugelj 

v naslednje glavne misli in za
ključke: 

Navzlic pomanjkljivostim ln 
težavam raznih vrst so komuni
sti v Črnomeljskem okraju do
segli v času po zadnji okrajni 
konferenci lepe uspehe in v i 
den napredek tako v gospodar
stvu, komunalnih delih, ljud-
skoprosvetnem izobraževalnem 
delu in na ostalih področjih 
javnega življenja. 

Gospodarstvo Bele krajine je 
še vedno med zadnjimi v na
ši republiki, tako po. svoji ne
razvitosti, nizkem narodnem do
hodku in naj skromnejšim šte
vilom podjetij, k i zaposlujejo 
danes nekaj nad 500 ljudi. M i 
nili so časi, ko je dobra polovi
ca belokranjskega prebivalstva 
živela s pomočjo socialnih pod
por, živilskih nakaznic itd. 
Preteklo leto so začeli v okra
ju z raznimi gradbenimi, komu
nalnimi in ostalimi javnimi de
l i za napredek šolstva, zdrav
stva, kmetijstva in prometa. S 
pomočjo gospodarsko bogatejših 

Vsebina IV. plenuma CK ZKJ 
nai bo zakon za komuniste 

TEČAJ PLZ V METLIKI 
V Metliki so zaključili 

splošni tečaj P L Z , ki «,e je bil 
začel 8. januarja ln ga je obi
skovalo 35 tečajnikov. 

Predavali su znani, požrtvo
valni predavatelji: saniteto dr. 
Ivane, tehniko Svigelj, veteri
narstvo Bezenšek, kemijo pa 
Tome. 

Pretekli teden je b i l v Beo
gradu četr t i plenum C K Zve
ze komunistov Jugoslavije. 
Referat o aktualnih organi
zacijskih vprašanj ih je podal 
tov. Aleksander Rankovič. V 
razpravi po referatu je sode
lovalo več članov Centralnega 
komiteja. Tovariš Rankovič 
je poročal med drugim o šte
vilčnem stanju v vrstah Z K J , 
o delu in problemih osnovnih 
organizacij v podjetjih, na 
vasi in v naseljih, o ideološko 
vzgojnem delu ter o vlogi in 
delu komunistov v družbenih 
organizacijah. Osnovna stvar 
v ideološkem delu je razprav
ljanje o važnih vprašanj ih 
družbenega življenja ter idej
no in politično pojasnjevanje 
teh vprašan j . 

Ljudska pravica - Borba in 
Slovenski poročevalec sta ob
javila pretekli teden večino 
obsežnega gradiva s IV. ple
numa. V s i komunisti se mo
rajo s tem gradivom seznaniti. 
Naloga osnovnih organizacij 
Zveze komunistov je, da se 
č imprej seznanijo z vsebino 
referata in razprav na ple
numu. 

Ob zaključku plenuma je 
govoril tov. Tito, generalni 
sekretar Zveze komunistov 
Jugoslavije, k i je med drugim 
dejal: 

»Vsi tisti, k i mislijo, da smo 
mi, komunisti, oproščeni vsa
ke discipline in da lahko 
vsakdo dela, kar hoče, se mo
tijo, in njim ni mesta v naši 
komunistični Zvezi. In prav 
po tem, tovariši, bi bilo treba 
najodločneje udariti zmeraj 
in povsod, kajti tistim komu
nistom, ki ne uveljavljajo li
nije Zveze in ki se ne pokore 
sklepom, ki jih je sprejela 
večina, ne more biti mesta v 

Zvezi in naj gredo iz nje. 
Naša Zveza, komunistična 
Zveza, mora biti monolitna 
celota, zdaj enako, kakor je 
bila prej, ko smo se priprav
ljali na oboroženi boj proti 
razrednemu sovražniku. 

V tem je, tovariši, bistvo: 
disciplina in izpolnjevanje 
sklepov. 

... Komunisti zdaj in v pri
hodnje — kot najvestnejši 
del, ki se je leta in leta kal i l , 
tako v ognju priprav na obo
roženo borbo kakor tudi po
zneje v pn \}, l n najtežavnej
ših letih razvoja, najbolje 
vedo, kaj hočemo doseči in 
kaj pomeni socializem. Zato 
morajo komunisti ustvariti 
javno mnenje o državi, ne 
pa razni gnili anarhodemo-

krati in prismojeni malome-
ščani. 

Zato pravim, komunisti mo
rajo biti na svojem mestu v 
kulturi, tisku, književnosti in 
sploh povsod, zlasti pa v na
ših ustanovah, šolah itd. 

... Mislim, da naj bi bila 
direktiva za vse naše člane 
Zveze spodaj, ne resolucija, 
marveč referat tovariša Ran-
koviča, v katerem, so zajeti 
vsi problemi, in razprava, ki 
se je razvila, da bi vse to 
proučevali, da bi se ljudje tega 
držali, da bi bila to direktiva, 
da ne bi mislili, da je vse to 
samo napisano in govorjeno 
tu na plenumu, da ne bi mi
slili, da lahko ljudje spodaj 
delajo po svoje. Ne, to bodi 
zakon za komuniste.« 

» . . . Boris, neprecenljive vrednosti je Tvoja neomajnost 
in podpora, ki si jo tedaj nudil, da bi ohranil enotnost in 
monolitnost Partije in jo usposobil za težke čase, ki so se 
približevali in ki so grozili z uničenjem naših narodov. V 
dneh, polnih negotovosti in groženj za našo domovino in 
naše narode, si se vrnil iz emigracije, da bi delil usodo 
skupno s svojimi tovariši in s svojim ljudstvom. Vedel si, 
da je Tvoje mesto med njimi. Delal si neumorno skupaj 
z nami, skupaj z nami si doživljal veselje ustvarjanja enot
nosti in monolitnosti naše Partije, ki ji je pripadla zgodo
vinska naloga, organizirati in voditi ljudsko vstajo proti 
okupatorju in izdajalcem naše domovine. Kot eden od prvih 
voditeljev te vstaje v Sloveniji si pri tem velikem Ijudsko-
revolucionarnem poslu pokazal izredno velike umske in or-
ganizatorske sposobnosti in neomftjnosti. Postal ri eden 
najpomembnejših voditeljev ljudske vstaje in revolucionar
ne borbe za ustvaritev nove Jugoslavije. V tem velikem 
delu se je Tvoje ime vtisnilo v srca milijonom naših de
lovnih ljudi. O tem Ti priča neizmerna bolest, ki je zajela 
milijone državljanov nove socialistične Jugoslavije zaradi 
Tvoje tragične in prerane smrti. Ali je eno samo srce po
štenega državljana naše države, ki ljubi našo veliko, s sto
letno borbo izmučeno domovino, ki ga ne bi prevzela žalost 
in bridkost, ko je prenehalo biti Tvoje divno srce, ki Je 
neizmerno ljubilo svoje ljudstvo in svojo domovino? Odšel 
si od nas, toda Tvoj divni lik borca in komunista bo ostal 
vsajen globol T V srcih naših l j u d i . . « 

MARŠAL JOSIP BROZ - TITO 
ob grobu Borisa Kidriča. 

Koncem meseca marca sta zbo
rovala v Kočevju oba zbora 
okrajnega ljudskega odbora. 
Glavna vsebina razpravlja
nja se je tikala zdravstva in 
socialne politike na Kočevskem. 
Navzoč je bil tudi zvezni po
slanec zbora proizvajalcev 
Avgust Jazbinšek. 

Poročilo, kakor tudi razprave 
odbornikov, je pokazalo števil
ne pereče naloge glede zdriav-
stva in socialne politike, k i 
terjajo nujne rešitve. Vojna je 
pustila v teh krajih težke po
sledice tudi v tem oziru. Za 
zdravstvo je bilo Po osvobodi
tvi na Kočevskem veliko stor-
jemega, veliko dela pa še fra
ka. Kočevska potrebuje se pre-

Združenje rezervnih oficirjev 
z a novomeški okraj je imelo 
drugo redno letno skupščino v 
nedeljo, 4. aprila, na kateri so 
delegati razpravljali o delu od
borov in Izvolili nov okrajni od
bor ter ostale organe organiza
cije. 

Iz poročila predsednika okraj
nega odbora združenja Janeza 
Potočarja je razvidno, da je orga
nizacija v kratkem času obstoja 
dosegla lepe uspehe. Na ofcmoč-
ju okraja je 9 pododborov, orga
nizacija pa zajema nad 98 od
stotkov rezervnih oficirjev v 
okraju. Najboljši pododbor je v 
Trebnjem, kjer so član' glede 
rednega prihajanja na sestanke 
!n predavanja tudi najbolj di
sciplinirani. Tudi pododbor v 
Straži ima dobre člane. Najmanj 
o disciplinirani člani novome

škega pododbora, kar je treba 
grajati. Clainl novomeške organi

zacije bi morali biti vzgled osta
lim, ne pa obratno. V vseh orga
nizacijah so bila strokovna pre
davanja, vendar niso bila pov
sod redno vsak mesec zaradi 
različnih ovir. 

V raspravi na poročilo so de
legati zlasti poudarjali potrebo 
po večji strokovni in politični 
Izobrazbi članov. Delegat podod
bora Trebnje Arko je povedal, 
da udeležba na predavanjih pri 
njih ni problem, čeprav imajo 
posamezni člani do Trebnjega 
tudi do 20 km. Rezervni oficirji 
se zavedajo, da jim je potrebno 
strokovno Izpopolnjevanje, V 
imenu vseh je izrazil željo, da 
bi uvedli poleg predavanj tudi 
praktične vaje na terenu. Radi 
bi videl! od časa do časa dober 
vojaški film, radi bi se seznanili 
s sodobno vojaško opremo ln 
pripomočki naše J L A . Predlog 
delegata Arkota o potrebi ln 

s V S A K E M Č A S U 

želji rezervnih oficirjev po vse-
starnski strokovni Izobrazbi s 
teoretičnimi predavanji, praktič
nimi vajami ter tesnejši poveza
vi z aktivnimi oficirji so podpr
l i vsi delegati. 

Po izvolitvi novega devetčlan
skega okrajnega odbora, treh 
članov nadzornega odbora, treh 
članov razsodišča časti ln petih 
delegatov za republiško skupšči
no so sprejeli več sklepov za 
bodoče delo, med katerimi je 
na prvem mestu nadaljnje poli
tično in strokovno utrjevanje 
ter vključitev še ostalih rezerv
nih oficirjev v organizacijo. Z 
občnega zbora so poslali po
zdravni pismi Vrhovnemu ko
mandantu tovarišu maršalu Titu 
ln republiškemu odboru UROJ. 

Vreme 
v času od 9. do 18. aprila 

Od 9. aH 10. do 12. aprila de
ževje. Za tem 1 ali 2 dni lepo 
vreme in nevarnost slane. Oko
li 14. aprila dvodnevno deževje. 

Naslednje dni še nestalno vre
me s pogostimi padavinami. Od 
16. do 18. aprila spet sončno. 

cejšnje število medicinskih se
ster, babic, zdravnikov in zobo
zdravnikov. Razširiti in izbolj
šati bo treba omrežje splošnih 
ambulant, zlasti v Fard in Lo
škem potoku. Najtežje vpraša
nje zdravstva je v Kolpski do
lini , kjer imajo do najbližjega 
zdravnika nad 50 kilometrov. 
Pa tudi v Kočevju samem so 
težave. Ambulanta je malone 
slednji dan prenatrpana, saj 
imajo po sto in več pacientov. 
Zato je nujno čim prej dozida
ti novi trakt, v katerem bo, kot 
je načrt, tudi porodnišnica in 
reševalna postaja. Velike Lašče 
pa potrebujejo prbstoifc za zob
no ambulanto ln otroško poli
kliniko. 

Posebno skrb bo treba posve
titi higienskim napravam, k i so 
ponekod zelo slabe in ne ustre
zajo svojemu namenu. Posebno 
vprašanje so vodovodi, p Q ve
čini že zelo stari (v Kočevju 
nad 50 let) ln so bili že več
krat leglo tifusa. 

Kočevski okraj ima 1120 In
validskih upravičencev. Urad 
z a socialno zavarovanje Ima 
velike izdatke za socialno za
varovanje upokojencev. Samo 
v drugi polovici lanskega leta 
so' izdali za 1053 upokojencev 
4U76.000 din. 

Po osvoboditvi je b i l 0 veliko 
storjenega za zmanjšanje umr
ljivosti otrok do 1 leta starosti. 
Prva leta je znašala umrljivost 
dojenčkov 10 procentov, danes 
pa le še 3,6 procentov, kar je 
vsekakor lep uspeh zdravstve
ne službe. Dobro delujejo otro
ške posvetovalnice, ki j ih je v 
okraju 12, ustanoviti jih bo pa 
treba še nekaj. V otroške kolo
nije bodo letos poslali okilog 
150 zdravja potrebnih otrok. 
Zdravniški pregledi otrok so 
sedaj stalni ln po vseh šolah. 

Kočevje si mora nujno pri
skrbeti še eden &ii dva rešilna 
avtomobila; zdaj Imajo le ene
ga, pa še ta nI v dobrem sta
nju. 

Kontrolo pri delu bo treba 
poostriti ln tako zmanjšati 
obratne nezgode. Zaradi ne
zgod prfl delu je bilo lani Iz
gubljenih nad 9 tisoč delovnih 
dni, od tega samo v kočevskem 
rudniku 2340 dni. Skoda, pa 

tudi stroški zdravljenja dosega
jo milijone. Inšpekcija dela pa 
tudi delovni kolektivi sami bo
do poslej strože pogledali n a 

prste namišljenim bolnikom, ki 
močno škodujejo skupnosti. 

Na zboru so obravnavali tudi 
vprašanje, kako zaposliti brez
poselne, ki jih ima posredoval
nica za delo vpisanih 117. Ve
činoma so to mladinci, zlasti 
dekleta, k i so prišli iz srednjih 
in strokovnih šol, pa ne more
jo na iti zaposlitve. 

Žalostna je ugotovitev, da tu

di na Kočevskem raste krimi
nal med mladino. Lani je bilo 
34 prtmerov težjega kriminala, 
k i ga je povzročila mladina. 
Kr iv je predvsem alkohol, sla
bi vzgledi in slaba vzgoja star
šev. V boju proti kriminalu 
morajo sodelovati oblastni fo
rumi in vse množične organi
zacije. 

Na zboru so sprejeli več skle
pov in odlokov glede novih ta
rifnih pravilnikov za zdravni
ške prevoze in oskrbovanje V 
zdravstvenih domovih, O.K. 

Nevaren požar v Loki pri Zalogu 
V nedeljo, 4. aprila zvečer je 

nenadoma nastal požar pr i po
sestniku Jožetu Rajerju v L o k i 
pr i Zalogu, k i je v kratkem 
času zajel kozolec-dvojnik, pod 
katerim je imel Rajer vse 
kmetijsko orodje, ter kaščo. 

N a kraj požara so prvi p r i 
hiteli novomeški gasilci z avto
mobilom in dvema motorkama, 
kmalu za nj imi pa še gasilci 
iz Prečne , Vavte vasi, Dol . To
plic, Stopič, Smolenje vasi in 
celo iz Mirne peči. Združene
mu nastopu gasilcev i n vojakov 
se je posrečilo ogenj omejiti, 
čeprav je bila voda precej da
leč. Ker je Rajer jeva domačija 
sredi vasi, je obstojala nevar-

V delavskem svetu 
Gozdnega gospodarstva 

je 27 novih članov 
V soboto, 3. aprila, je bila v 

Novem mestu seja starega In 
novega delavskega sveta dolenj
skega gozdnega gospodarstva, 
na kateri so pregledali in spre
jeli zaključni račun za leto 1953 
ter se pogovorili o nalogah po
sameznih gozdnih uprav. Ze 
prejšnjo nedeljo pa so na vseh 
GU izvolili nov e člane v delav
ski svet podjetja; v njem je 
ostalo 13 dosedanjih članov, 27 
Pa je nov.i-i. Predsednik delav
skega sveta je Avgust Gruden, 
pomočnik upravitelja GU Iz 
Straže. Izvoljen 'je tudi nov 
upravni odbor, v katerem je 9 
članov. 

nost, da se ogenj razširi . K 
sreči je bilo vreme mirno. 

Skoda po požaru je cenjena 
na t r i milijone dinarjev. 
Sumijo, da je b i l ogenj pod
taknjen. Škodo je utrpela tudi 
novomeška gasilska četa, ker 
se j i je vsled slabe poti p r i 
h i t r i vožnji prevrnila motorka 
na priklopniku in se poško
dovala, -r-
OZfMINA JE NA KOČEVSKEM 

DOBRO PREZIMILA 
Ozimna žita so na Kočevskem 

zimo dobro prestala. Ce bo vre
me ugodno kakor je bilo do
slej, lahko pričakujemo dobro 
letino. 

Delo na polju je v zadnjem 
tednu .povsod zaživelo; ljudje 
orjejo, pripravljajo se na setev 
jarih žit, povrtnLn }n dr. Kme. 
tovalce pa moramo opozoriti, 
da se ne prenaglijo s saditvijo 
krompirja. Kmetijski strokov
njaki in izkušeni kmetje pri
poročajo sajenje krompirja ta
krat, ko je zemlja že dovolj to
pla, to je v zadnjih dnevih 
aprila in v prvi polovici maja. 
Izkušnje kažejo, da so vedno 
več pridelali in imeli boljše 
plodove tistj kmetje, k i sadijo 
krompir v poznejšem času. 

Sadjarji na Kočevskem sos se 
letos zelo zavzeli za čiščenje In 
škropljenje sadnega drevja. Do 
pred kratkim zanemarjeni vrto
vi kažejo že čisto drugačno l i 
ce! Sadjarski odseki pri kme
tijskih zadrugah so pokazali le . 
pe uspehe. 

• 
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G r u n t a r S e l a k b i r a d d o b i l z e m l j o v n a j e m 
Uredništvu Dolenjskega lista! 

Med takimi, k i j im je bila po 
osvoboditvi zaplenjena zemlja 
zaradi sodelovanja z okupator
jem in domačimi izdajalci, Je 
bi l tudi veliki kmet Selak iz 
Dobrave pri Skocjanu. Z od
ločbo sodišča mu je bilo zaple

njeno okrog 2 hektarja, zemlje, 
ostalo pa mu Je še vedno nad 
10 hektarjev obdelovalne zem
lje. Kot večina takih je tudi 
Selak vsa leta po vojni užival 
zaplenjeno zemljo brez odško
dnine vse do lani. Sedaj je za 
to zemljo končno zvedel občin
ski ljudski odbor in sklenil, da 
jo da v najem najbolj potreb
nim vaščanom. 

Selak je bil seveda tiho, do
kler je to zemljo lahko užival 
kot bi bila njegova. Sedaj, ko 

je treba zemljo prepustiti pra
vemu lastniku, to je skupnosti, 
pa je začel postopek za obnovo 
procesa, češ da ni kriv tega, 
zaradi česar mu je bila zemlja 
zaplenjena. Predlog za obnovo 
procesa je podpisala tudi vaška 
organizacija SZDL, potrdil pa 
naj bi še občinski odbor SZDL, 
vendar Je ta podpis odrekel. 
Selak je med tem prišel na ob
čino in prosil, da se mu ta 
zemlja dodeli v najem. To, da 
leži na občini nad 50 prošenj 
za dodelitev zemlje, katere so 
vložili taki, k i nimajo zemlje 
niti za lastno preživljenje, in pa 
taki napredni živinorejci in pr i 
delovalci, k i nimajo dovolj last
ne zemlje, to Selaka prav nič 
ne moti. 

Selak ima brez zaplenjene 
zemlje še vedno dobrih 10 hek

tarjev in bi, v kolikor bi mu 
bila ta zemlja vrnjena, prišel J 
pod zakon o zemljiškem maksi- \ 
murnu, torej Je v nobenem pr i - ; 
meru ne bi mogel obdržati. Da 
Selak to dobro ve in da je tudi ' 
dober računar, kaže njegova iz
java, da bi mu bilo ljubše, če j 

nov v i r dohodkov, k i so B e l i 
kraj ini tako zelo potrebni. Naj 
bi se zartimali za gojitev l e š 
nikov vsi tisti, k i j im je na
predek Bele krajine p r i srcu, 
predvsem šole b i lahko v tem 
oziru marsikaj storile. Eno je 
je pa treba prepreči t i , n a m r e č 
prezgodnje obiranje na pol 
zrelih ali nezrelih lešnikov, 

bi prišla ta zemlja v a g r ; r n i j kar d a j e namesto polnih luščin 
1 sladkega plodu — prazne l u -
ščnne i n razočaranje. 

sklad, kot da je zaplenjena, ker 
bi v tem primeru pač dobil 
odškodnino. 

Takih primerov kot Je Sela-
kov je v novomeškem okraju 
še precej. Bilo bi prav, da bi 
čimprej rešili vprašanje take 
zemlje in njenega uživanja. Od
ločbe ljudskega sodišča, izdane 
na podlagi veljavnih zakonov, 
je treba izvesti do kraja in ne 
se ustaviti pred zadnjim kora
kom. 

K. R. 

Bo poslej delo mladinskih organizacij 
v Novem mestu plodnejše? 

Delo mladinske organizacije v 
Novem mestu je v zadnjem ča
su skoraj povsem zamrlo. Izje
ma so edino posamezne teren
ske organizacije, najaktivnejša 
je v Irci vasi. Med najslabšimi 
pa so v II. ln III. terenu ter v 
Bršljinu. Do aprila lani je delo 
še nekam ilo, ko pa je iz mest
nega komiteja LMS izpadlo ne-
kaj članov, ostali pa so v delu 
popustili, je pričelo delo pešati 
in s tem tudi celotna organiza

cija. Ze na okrajni mladinski 
konferenci je bilo poudarjeno, 
da je mladinska organizacija v 
Novem mestu najslabše v okra
ju m to predvsem po krivdi 
vodstva mestnega komiteja mla
dine. K temu pa lahko še doda
mo, da je tudi okrajni komite 
L M S to »tanje v novomeški 
mladinski organizaciji samo 
ugotavljal, ni pa tudi ukrepal, 
da se »tanje organizacije po
pravi. 

Z okrajne konference Zveze 
komunistov v Črnomlju 

Reklama je eno, resnica drugo 
Večkra t sem slišal v radio 

oddajah reklamo o solidni po
strežbi , dobri pijači in drugih 
ugodnosti v hotelu Ortnek pr i 
Ribnici . Pa sem se prepričal , 
da to ne velja. 

Prejšnj i teden me je pot 
skupno z dvema tovar išema 
zanesla v ta hotel. Po nekaj 
minutnem čakanju je prišla 
neka tovarišica, verjetno k u 
harica. Na naše vprašanje , če 
imajo dobro vino, je odgovo
r i la , da bo poklicala nataka
rico. Čez čas se je res pokazala 
drobna črnolaska, za katero 
ne b i mogel trditi, da je pre
več zgovorna. N a naše vpra
šanje, kakšno Imajo vino, je le 
kratko odgovorila: »Štajersko 
i n Istrsko.« OdloČili smo se za 
pol l i t ra Štajerca. Z vel ik im 

začudenjem smo ugotovili, da 
vino nima ne duha ne barve 
Štajerca, da o okusu ni t i ne 
govorim. No, to je tista rekla
ma o dobrem vinu, sem si 
misl i l . 

Steklenica, v kateri nam je 
prinesla vino, je bi la tako 
umazana, da ne bi bilo odveč, 
če bi se od časa do časa ogla
sila v hotelu sanitarna inšpek
cija in j i m povedala kaj o 
higieni. Po vsem tem, kar smo 
doživeli in videli , se nismo 
čudili privatnim in zakupnim 
gostilničarjem, k i so trdi l i , da 
sanitarna inšpekcija v id i samo 
njih, v hotel pa ne pogleda. 

Gornje sem napisal v želji, 
da bi bila postrežba in prijaz
nost v tem hotelu boljša in da 
bi odpravili take poman j k i j i -

DOLENJCI MORAMO BOLJ 
POSKRBETI ZA KOKOŠŽRSJO! 

Kokošereja je zelo koristna 
i n donosna panoga našega go
spodarstva. Kurje meso je 
močno čislano, jajca so vsak
danja potreba v gospodinj
stvu, perje nam služi za bla
zine, kurj i odpadki so pa iz
vrstno gnojilo. 

Statistika pove, da je koko
šereja že v stari Jugoslaviji 
p r inaša la lepe dohodke, saj so 
bila jajca na tretjem mestu 
jugoslovanskega izvoza, le les 

Seja L0 M0 Kočevje 
Zadnja seja L O M O Kočevje 

(31. marca) je bi la po svoji 
vsebini zelo pomembna. Na j 
prej so zaprisegli dva nova 
odbornika, nato pa prešli na 
obravnavanje tekočih zadev. 
Sprejeli so sklep o prodaji hiš, 
last ljudskega premoženja, na 
področju bivšega K L O Stara 
cerkev, nadalje sklep o ure
di tv i vaških potov in vodnja
kov. Odborniki so ž ivahno raz
pravl jal i o kategorizaciji sta
novanj v mestu in okolici in 
sprejeli sklepe o razvrsti tvi 
kategorij. 

Na seji je bilo poročano, da 
so bile na zadnjem zasedanju 
Ljudske skupščine L R S odo
brene investicije za dokončno 
ureditev velike delavnice za 
lesno predelovalno industrijo 
L I P Kočevje (80 mi l i j . din), 
nadalje za gradnjo kemične 
tovarne, jezu na Rinži in vo
dovoda v Stari cerkvi. 

Sprejeli so sklep, da morajo 
bit i do 20. aprila zbori vol iv
cev zaključeni. Na teh zborih 
bodo odborniki poročali o do
sedanjem delu M L O . 

-k-

TRIKRAT VEČ 
SUPERF0SFATA 

V tovarni »Zorka« v Sabcu je 
začel obratovati nov obrat za 
proizvajanje superfosfata. Novi 
oorat, ki dela sedaj samo z 
u . im mlinom, bo dal letno 40 
tisoč ton umetnih gnojil. Ko pa 
bodo montirali še dva mlina, se 
bo proizvodnja superfosfata 
dvignila na 120.000 ton letno. 
To bo doseženo že v prvi po
lovici prihodnjega let». S to ko
ličino lahko pognoji jo 400.000 
hektarjev zemlje. 

Tovarna suhomesnih Izdelkov 
»GavriloviČ« v Petrinji gradi 
moderno hladilnico, v kateri 
bo lahko shranila do 100.000 
kilogramov mesa. 

Lani BO v Zagrebu porabili 
13.655 vagonov živ 11 in sicer 
4500 vagonov kruha, 1334 vago
nov krompirja, 931 vagonov me
sa ln mesnih izdelkov, 3148 va. 
gonov povrtnine ln 1277 vago
nov sadja. Poleg tega so pospra
vi la Zagrebčani lani ie 288 va
gonov masti ln fl,8«6.0(X) jajc. 

\n koruza sta dajala večje do
hodke. Izvoz jajc je prinesel 
na leto 512 milijonov dinarjev 
ali 7.8% celotnega izvoza,»živa 
kuretina pa 113 milijonov ali 
1.7%. Skupna vrednost jajc in 
kokoši je znašala 625 mil i jo
nov dinarjev al i 9.2% vsega 
tedanjega jugoslovanskega iz
voza. 

K e r ima perutninarstvo ta
ko velik gospodarski pomen 
ga ne smemo podcenjevati 
Kokošereji moramo posvetiti 
vso skrb, da bo gospodarski 
donos čim večji. Naše dolenj
ske gospodinje velikokrat pre
malo upoštevajo primerne ko
košje pasme, kar je velika 
napaka. Odločiti bi se morale 
za enotno, naš im krajem in 
pr i l ikam najbolj ustrezno pa
smo kokoši. Taka kokoš je za 
nas š tajerka. Piščanci š ta jerke 
so precej odporni in j im ne 
škodi vsaka rosa. Po treh 
tednih so že porasli i n ne po
trebujejo več posebne nege. 
Jarčke začno nositi zgodaj, 
včasih že s šestim mesecem. 
Najboljše so tiste, k i se izva
lijo aprila; nesti začno novem
bra in neso malone vso zimo. 
Ja rčke , k i začno nesti že sep
tembra a l i oktobra, pozneje 
navadno prenehajo. 

Kokoši š ta jerke so skromne, 
[Mi čakajo, da j im gospodinja 
nasuje zmja, temveč se pa
sejo od jutra do večera. Š t a 
jerka rada va l i in znese na 
leto po 120 in več jajc. NaSe 
gospodinje naj b i upoštevale 
prednosti Štajerke in splošno 
uvedle to pasmo. Seveda bi 
morale to storiti vse gospodi
nje ene vasi, sicer bi se čisto
krvna š ta jerka kmalu pomeša-
šala z drugo, manj vredno 
pasmo. D. G. 

vosti prav sedaj pred glavno 
sezono, o čemer naj razmišl ja 
tudi uprava hotela. Aks. 

Takega inkasanta 
si ne želijo 

Na območju Starega trga ob 
K o l p i in okolice naplačuje po
rabo elektr ičnega toka Anton 
Kozina iz Kočevja. T a inka-
sant je zelo nevljuden in sa
movoljno izključuje luči in tok 
pri posameznih gospodinjstvih. 
Brez pozdrava pr idrv i v hišo 
in prva beseda mu je: »Pri 
nas luč podnevi ne gori,« a l i 
podobno. Ljudje so nevoljni 
nad njegovim obnašanjem, ker 
j ih po nepotrebnem spravlja 
v slabo voljo. Dobro se zave
damo svojih obveznosti za po
rabljeni tok, mislimo pa, da 
se dajo vsi nesporazumi rešiti 
na vljuden način i n brez suro
vosti. —šek 

Sadite lešnike! 
Dolenjska je s svojo ugodno 

klimo primerna za saditev 
raznega drevja, k i ne uspeva 
povsod. Med to drevje spada 
tudi leska, k i nam daje lešni
ke. Leske je p r i nas po vseh 
hostah dovolj, vendar b i lahko 
sadili boljše vrste, k i dajejo 
debelejše plodove in se tudi 
dobro prodajo. Povsod se naj
de dovolj prostora, kjer bi de-
beloplcdna leska gotovo uspe
vala; predvsem veija to za 
Belo krajino, k i že sedaj daje 
lepe lešnike, toda s primerno 
gojitvijo in boljšimi vrstami 
lešnikov bi prav gotovo dobili 

(Nadaljevanje » 1. strani) 

POLITIČNO DELO V DRUŽ
BENIH ORGANIZACIJAH 
Vloga in delo komunistov sta 

v vrstah članstva Socialistične 
zveze. Tu čaka komuniste črno
maljskega okraja še precej de
la. Izmed 15.783 volivcev v 
okraju je članstva SZDL šele 
48 % volivcev, kar je z ozirom 
na ponovno izpričano visoko so
cialistično zavest delovnih ljudi 
Bele krajine odločno premalo. 
Vrsta proslav ln prireditev, 
manifestacij in javnih akcij v 
okraju dokazuje voljo ljudstva, 
da z vsemi silami podpre poli
tiko naše vlade in cilje Zveze 
komunistov. Treba bo politično 
in organizacijsko učvrstiti 
SZDL v okraju, pomesti iz ne
katerih odborov politične špe
kulante in bolj kot doslej aktiv
no sodelovati z odbori SZDL. 

Dejavnost žena v okraju za
virajo zastarela naziranja, da 
»naj bo žena samo doma«. V 
ženskih društvih in organizaci
jah žena-zadružnlc sodeluje da
nes že 3400 članic. Nekateri ob
činski ljudski odbori še vedno 
odrivajo gospodarsko razgleda
ne žene od soodločanja v vod
stvu. Zapostavljanju so kr ivi 
tudi nekateri komunisti, k i ima
jo komunista nevreden odnos 
do žene. 

Mladine je organizirane v 
okraju 58 %. Mladina je poka
zala veliko zanimanje za kul
turno delo, politična in gospo
darska vprašanja in splošno 
izobraževanje. Uspehi, k i j ih je 
dosegla, pa so v glavnem bili 
doseženi brez večje pomoči 
Zveze komunistov in obč. ko
mitejev. Samo v Črnomlju je 

n. pr. 80 mladih komunistov Iz
ven dela mlad. organizacije. V 
mladini mora Zveza komunistov 
videti vir svojih novih kadrov, 
je bilo na konferenci ponovno 
poudarjeno. Protiljudski kler si 
prizadeva pridobiti čimveč mla
dine na svojo stran. Dobri mla
dinski aktivi, k i znajo mladino 
zaposliti in j i nuditi zdravo za
bavo, so najboljše jamstvo, da 
bo mladina ostala na pravi poti. 

Skrb za otroke padlih borcev 
je med glavnimi skrbmi Zveze 
borcev v okraju. Za "irote 'n 
žrtve fašističnega terorja pa bo 
treba storiti še več kakor so 
storile občine in organizacije 

doslej. Vprašanju spomenikov v 
Črnomlju, Metliki in izidu Be
lokranjskega zbornika bo treba 
posvetiti več pažnje. 

Z A O S T A L I POGLEDI N A 
D E L A V S K O 

S A M O U P R A V L J A N J E 
Zaostala in nerazvita industri

ja vleče za sabo v Beli krajini 
tudi nizko delavsko zavest pol-
proletarcev. Znanje in strokov
no izobraževanje delavcev bo 
treba krepko dvigati s stalnim 
in načrtnim političnim delom 
Z K , sindikata in delavskih sve
tov. Marsikje delavcem še ni 
jasno, da so odgovorni ne samo 
za razvoj domačega podjetja, 
temveč za razvoj gospodarstva 
v okraju kot celote, za razvoj 
nastajajoče komune. Mlade de
lavce je treba učiti, j ih vzgajati 
v zavedne in disciplinirane de
lavce. 

Konferenca je ostro kritizira
la samovoljno izstopanje osnov
ne organizacije Z K v rudniku 
Kanižarica. Izjave delegatov te 
organizacije so pokazale, da ne 

Te ključavnice pa vlomilci 
v KZ Suhor ne bodo zlomili 
Skupna kazen: 7 let in 11 mesecev strogega zapora, povrnitev 636.280 din škode 

Vlomilci v trgovino K Z Su
hor pri Metliki, 30-letni kmet 
Anton Govedniik iz Brezovice 
(LRH), njegov »ovaščan 29-
letni Jurij Car, samski iz Bre
zovice in 24-letni Zvonko Bol-
din iz Jurjevskega broda pri 
Metliki so končno naleteli na 
ključavnico, katere ne bodo 
zlomili. 

Tatinsko trojico je senat no
vomeškega okrožnega sodišča 
1. aprila 1954 za drzni vlom v 
K Z Suhor letos 18- februarja, 
za poizkus vloma v trgovino 
K Z Ostric, Govednika pa še 
posebej za vlom v K Z Suhor 
lani 18. februsirja obsodil: An
tona Govednika na S let stro
gega zapora in povrnitev 267.745 
din DOZ za Jkodo pri prvem 
vlomu na Suhorju; Jurija Carja 
na 1 leto in 9 mesecev strogega 
zapora, ter Zvonka Boldina na 

1 leto in 2 meseca strogega za
pora. Skupno morajo plačati 
zadrugi 368.535 dim povzročene 
škode. 

Ze drugi drzni vlom v K Z 
Suhor je močno razburil prebi
valce v okolici m ljudje so za
čeli sumiti v poštenost usluž
bencev, češ. da sami napravlja-
jo vlome. Kriminalni organi BO 
se vrgli z vso gilo n a razisko
vanje in prave krivce kmalu 
izsledili ter izročili sodišču, za 
kar zaslužijo vse priznanje. 

Vsi trije storilci so bili že 
prej kaznovani, Govednik zara
di tatvine na 14 mesecev za
pora, Car zaradi nedovoljene 
trgovine na 7 mesecev zapora 
in Boldin zaradi neplačevanja 
preživnine na 4 mesece zapo
ra. Na prestajanju kazni sta 
sovafiana Govednik in Car spo
znala, da pravzaprav »spadata 

Pismo s Talčjega vrha pri Črnomlju 
Morda s! bo kdo mislil , kje 

pa Je to naselje, ko tako malo 
Kdaj slišimo o njem? Talčji vrh 
je prijazna in živahna belo
kranjska vasica, znana marsi
kateremu partizanu, ki se je v 
letih NOB ozrl Iz Kočevskih 
hribov na njeno prijazno lice. 
Ljudje so sila prijazni, kot je 
pač navada v večini belokranj
skih vasic Leži ob vznožju zna
nih Rodinsklh goric, k i v teh 
dneh zopet oživljajo — glasno 
odmeva med škripanje trtnih 
škarlj napev bahavega škorca; 
vrni l se je v stari kraj in ve
selo žvrgoll. V n a š i vasi je stal 
pred vojno gasilski dom, ponos 
vseh domačinov, ki so si ga 
zgradili leta 1927. Toda osva-
jalnl nagon laških fašistov ni 
mogel mimo njega. Butnil je 
vanj in ga z vsem inventarjem 
vred uničil. 

Možje ln fantje, ki nam Je 
napredek domače vasi zelo drag, 

ULTRA 013E z n v i t o u k o A o t i c t , 

smo se sešll, sklicali ustanovni 
občni zbor, povabili zastopnike 
okrajne gasilske zveze Črno
melj in obnovili gasilsko dru
štvo Talčji vrh. Šteje 36 članov. 
Obeta se nam tudi ženska dese
tina. Zaprosili smo za pomoč 
Okrajno gasilsko zvezo in Taj
ništvo za notranje zadeve, ki 
sta nam obljubila vsestransko 
pomoč. Ce bo šlo po sreči in ce 
bomo deležni razumevanja na 
merodajnih mestih, upamo še to 

leto pričet! s pripravami za nov 
gasilski dom, ki naj bi bil v 
ponos vsej bližnji okolici, ob
enem pa močna trdnjava zoper 
uničujoče posege rdečega pete
lina. 

Tako torej kot vidite, se tudi 
ml gibljemo ln gremo s prebu. 
jajočo se naravo svetlim ciljem 
naproti. 

O kulturni dejavnosti pa dru
gič. 

Jerman Anton 

Iz Loškega potoka 
V petek, 26. marca, smo krneli 

zanimivo predavanje o social
nem zavarovanju. Predaval Je 
tov. M-hevc, pomočnlh direktor
ja zavoda za socialno zavarova
nje lz Kočevja. V razpravo po 
predavanju io posegli zlasti de
lavci, saj jim je bilo mar&.kaj 
tuje. Zanimali to se za delovno 
dobo, predvsem, kako jim bodo 
Stell leta, ko so delali kot tesačl 
pri raznih firmah v bivši Jugo-
slav Ijl. 

Takih ln podobnih predavanj 
si Potočanl še želimo. 

V nedeljo, 28. marca, Je bil za
ključen tečaj za ročna dela i« 
ostale predmete. Udeležba na 
tečaju je bila zelo dobra; 43 žena 
ln deklet je 3 meneče In pol red
no obiskovalo tečaj. Finančno je 

tečaj podprl svet za kulturo ln 
prosveto pri OLO Kočevje, orga
nizacijsko Je pa pomagala okraj
na zadružna zveza. 

Pr i tečaju »o sodelovali vsi 
domači učitelji ln učiteljice, pre
davali so tudi kmetijski stro
kovnjaki j i Kočevja, domačinka 
dr. Stanislava Rus in dr. Slava 
Lunaček sta Pa predavali o na
lezljivih boleznih, higieni žena 
ter o zdravi prehrani otrok in 
odraslih. 

Tečajnice so za zaključek pr i 
redile lepo razstavo ročnih del, 
ki «! jo je ogledalo nad 400 lju
di. 

Vsem, k i so kakorkoli pripo
mogli k uspehu tečaja, se tečaj
nice najlepše zahvaljujejo. 

B. C. 

skupaj«. Na predlog Govednika, 
k i je imel že izkušnje, so za
čeli razpravljati, da bi vlomili 
v kakšno kmetijsko zadrugo. 
Za to Idejo je Govednik prido
bil še Boldina. Po načrtu so 
nato najprej poizkušali 16. fe
bruarja vlomitti v K Z Ostric, 
pa je bila ključavnica premoč
na in ni popustila. Zato so se 
odločili za vlom v K Z Suhor. 
Car je kot običajno stal na 
straži, Govednik in Boldin pa 
st a odtrgala s silo ključavnico 
na izložbenem oknu/privzdigni-
la roleto, razbib šipo ter skozi 
odprtino zmetala na cesto bla
ga v skupni vrednosti 415.687 
din. To so potem znesli v neko 
zidanico, natrpali kovčke ln 
nahrbtnike ter se podalj na tr
govanje v Zagreb ln Karlovac. 
Pri tem poslu so bili tudi za-
sačeni. 

Nekaj novic iz Straže 
Občina Straža je po dolgem 

času končno le dobila kinopro
jektor. Projektor Je dodeljen iz 
pomoči ter ga je prevzela K Z 
Straža. Čeprav je samo za f i l 
me na ozki trak, je prav doben. 
Dosedaj so predvajali že Stlri 
filme; prvi Je bil slovenski film 
»Na svoji zemlji«, katerega si je 
občinstv 0 l*hko ogledalo brez
plačno. Da je bil kino v Straži 
res nujno potreben, je dokaz 
polnoštevilna udeležba pri vsa
kem filmu. S to oovo prido
bitvijo so Stražanl zelo zado
voljni in obenem hvaležni t i 
stim, k i so se za k l n 0 najbolj 
prizadevali! 

Dela na vodovodu prav lepo 
napredujejo. Vodovod grfadt o-
krajn Q gradbeno podjetje 
»Krka« iz Novega mesta. Vse 
kaže, da bo občina Straža 
še letos dobila tako potrebno 
pitno vodo. 

Obvestilo članom 
Prešernove družbe 
v Novem mestu 

Clane-naročnlke Prešernove 
družbe v Novem mestu ln oko
lici ln člane Planinskega dru
štva obveščamo, da je poverje
nik Prešernove, družbe tov. Ivan 
Kobše na zdravljenju v novome
ški .bolnišnici. Članarino Prešer
nove družbe bo zato pobiral v 
maju, prav tako pa članarino za 
PD. Kdor želi poravnati naroč
nino *a Planinsko društvo takoj, 
p ; stori to lahko v poslovalnici 
Putnika na Glavnem trgu. 

razumejo bistva demokratičnega 
centralizma, o katerem je tova
riš Tito na IV. plenumu dejal, 
da vežejo sklepi večine tudi t i 
ste komuniste, k i so v razprav
ljanju sicer drugačnega mne
nja. Osnovna organizacija Z K v 
rudniku ne upošteva nasvetov 
in sklepov OLO in OK ZKS. 
Namesto discipliniranega dela 
zahaja organizacija Z K v rudni
ku v anarhijo in jemlje ugled 
Zvezi komunistov. 

BORBA ZA ZAKONITOST 
Resna pomanjkljivost v poli

tičnem delu Zveze komunistov 
v črnomeljskem okraju je, da 
organizacije in člani ne tolma
čijo ljudstvu socialističnega bi
stva naših zakonov in uredb. 
Ker tega ne delajo komunisti 
in organizacije SZDL, »razlaga
jo« marsikje zakone in uredbe 
politični špekulanti in nasprot
niki, seveda v svojo korist. Ta
ko je n. pr. z zakonom o goz
dovih, z uredbo o plačevanju 
davkov itd. Pojavljajo se gla
sovi, da je treba zakon o za
ščiti gozdov omiliti; na drugi 
strani pa leži v banki 10 milijon, 
din za pogozdovanje v Beli kra
jini . Na Belčjem vrhu, Rosalni-
cah, Bušinji vasi in dr. so prav 
posamezni komunisti tisti, k i 
nastopajo proti vsem ukrepom 
oblasti, namesto da bi bili tol
mači in zagovorniki naših soci
alističnih uredb in zakonov. Or
ganizacije Z K v okraju so zad
nja leta krepko počistile s pa
pirnatimi »komunisti«, k i so pr i 
šli v Zvezo komunistov s svo
jimi računicaml. Pijancev, pre-
tepačev, črnoborzijancev, tatov 
in podobnih ljudi Zveza komu
nistov ne potrebuje v svojih 
vrstah. Dolžnost vseh komuni
stov mora biti, da se povsod bo
rijo za Izvajanje zakonitosti. 

Na konferenci so med drugim 
obširno razpravljali o deiu ko
munistov na vasi; le-tu je v 
delu splošnih kmet. zadrug 
ogromno nalog, kjer morajo ko
munisti pomagati v borbi ta na
predek in dvig krajevnega go
spodarstva, povečanje kmečke 
pr6izvodnje in podobno. 

Član C K ZKS Vlado Kriv ic 
Je v razpravljanju med drugim 
govoril o delu komun's'ov v 
vrstah SZDL in o vprašanjih 
naše politike ter odnosih do 
Zapada in Vzhoda. Konferenca 
je navdušeno pozdravila njego
va izvajanja o nepravilnih od
nosih in težnjah komunistov z 
rudnika Kanižarica. 

S sklepi za bodoče delo Je bilo 
plodno delo konference zaklju
čeno. Komunisti Bele krajine so 
si postavili naloge ln cilje, k i 
jih bodo uresničili za lepšo bo
dočnost okraja, k i zasluži zara
di svoje slavne preteklosti vso 
pomoč naše javnosti, k i pa me 
ra hkrati prav letos dokazati, 
da bo tudi letos sam vložil vse 
svoje sile za čimprejšnji dvig 
življenjske ravni svojih prebi
valcev. Kakor doslej, bodo ko
munisti v črnomaljskem okraju 
tudi vnaprej v prvih vrstah te 
borbe. 

O stanju v mladinski organi
zaciji Novega mesta je bilo go
vora tudi na drugih konferen
cah, dokler ni bila 16. marca 
sklicana mladinska konferenca, 
k i naj napravi konec mrtvilu v 
mladinski organizaciji in jo dvi
gne na tisto visino, k i jo lahko 
ima v mesitu, kjer živi okrog 
1.600 mladincev in mladink, v 
organizacijo pa jih je vključe
nih komaj 373, poleg približno 
700 mladincev in mladink 
v šolah. Potek in zaključki 
mestne konference LMS vzbu
ja upanje, da bo ta konfe
renca važna prelomnica v delu 
novomeške mladinske organiza
cije in da bodo dosedanje napa
ke in slabosti kmalu odpravlje
ne-

Na konferenci so predvsem 
kritično ocenili današnje stanje 
organizacije, skritiziTali doseda
nje vodstvo in posamezne mlade 
komuniste, k i so delo v organi
zaciji podcenjevali in zanemar
jali, ugotovili so tudi druge 
vzroke ter sprejeli zaključke za 
bodoče delo. 

Ena temeljnih težav za uspeš
nejše delo mladinske organiza
cije v Novem mes^u je pomanj
kanje prostora, kjer bi se mla
dina lahko zbirala. To ugotav
ljamo že nekaj let, vendar vse 
kaže, da se dosedaj merodajni 
niso dovolj odločno zavzeli, da 
bi zadevo uredili. Mladina ved
no bolj zahaja v gostilne in ka
varno, kar nikakor ni v prid 
njenemu ideološkemu in fizič
nemu razvoju. V mestu je pre
cej vajeniške mladine. Ta je 
najbolj prepuščena ulici, ker se 
mladinska organizacija ni br i 
gala za njo, pa tudi druge or
ganizacije ne. Na konferenci so 
ugotovili, da gostinski obrati ne 
upoštevajo odloka ljudskega od
bora mestne občine, po katerem 
je prepovedano streči mladini 
izpod 18 let z alkoholnimi p i 
jačami. Mnenja smo, da je treba 
.proti kršilcem tega odloka pod-
vzeti ostre ukrepe. 

Zaključki te samokritične in 
izredno živahne konference so 
naslednji: sekretariati mladin
skih aktivov bodo takoj napra
vi l i sezname članstva, pobrali 
članarino in razdelili legitimaci
je. Obenem se bodo zavzeli za 
razširitev organizacije, oziroma 
za vključitev mladine, k i stoji 
ob strani. S pomočjo ostalih po
litičnih organizacij bodo vod
stva mladinskih aktivov še na
prej skušala dobiti prostore za 
svoje aktive. Da ne bodo šli 
važni in zgodovinski dogodki 
mimo mladine, bodo takoj or
ganizirali predavanja in Studi j 
vseh važnejših dogodkov. Poseb
no pažnjo bodo v bodoče posve
čali vajeniški mladini ter j i ob 
pomoči ostalih org'&nizacj sku
šali pomagati v vsakem oziaru. 
Ideološko izobraževanje in dvi
ganje socialistične zavesti je v 
ospredju vseh z-aklju^kov kon
ference. Vsi aktivi bodo skrbeh, 
da se bo čimveč mladine vklju
čilo v razna društva in organi
zacije, zlasti v športna, telovad
na in pevska. Spomladi bodo 
organizacije začele s poučnimi 
razvedrilnimi izleti mladine v 
naravo in razne zgodovinske 
kraje. 

Prepričani smo, da pomenijo 
zaključiki mestne konference 
LMS v Novem mestu res zade
tek uspešnejšega dela in razvo
ja mladinske organizacije in da 
se bo ta v bližnji bodočnosti 
dvignila med najboljie organi
zacije v okraju, z a kar ima prav 
vse pogoje. Da pa bo novome
ška mladinska organizacija do
bila v političnem in družbenem 
življenju Novega mesta tisto 
mesto, ki j i pripada ter postala 
šola socialistične zavesti mladi
ne, so odgovorni ne samo mla
dinski aktivi, pač pa člani vseh 
množičnih organizacij, zlaati pa 
člani Z K S . 

Pomladni dopis iz Žužemberka 
Pomlad tudi v Žužemberku 

izpreminja naravo, da se 
oblači v zelenje in cvetje. C rn i 
dren je zarumonel, rebri so 
zelene in vijolice dišijo. Veje 
marelic so posute z belim cvet
jem, orač je pa zaoral globoke 
brazde. Skratka, pomlad je 
prišla v naš kot, zaživela je 
narava in delo na polju. 

Pogorela je zidanica na 
Liscu, ko so po pobočjih ne
premišl jeno požigali suho tra-

»Na pomoč! Pomagajte, K r u m 
pir nas bo zaduš i l ! ! I« 

(V jeseni marsikje krompirja 
»sploh ni bilo«, danes pa ga 
nekatere zadruge ponujajo 

celo kmetom. . . ) 

vo. Rešili so le sode z vinom. 
Motorno brizgalko so si 

kupi l i v r l i gasilci na Rebri . 
Nova motorka je vredna nad 
200.000 din in je zanjo prispe
vala vsa vas. Mlado, pa delav
no gasilsko druš tvo si bo letos 
oskrbelo še potrebnih cevi. 
Nastalo je vprašanje , kdo bo 
ravnal z motorko, toda iznajd
l j iv i Rebrčani so si znali po
magati. Zaprosili so šoferja 
Slavka Rotarja iz Žužemberka , 
da j ih bo ob nedeljah popold
ne učil. Vse hvalo vredno p r i 
zadevanje. Gasi lski četi na 
Rebri čest i tamo in j i želimo 
čim več uspeha v korist skup
nosti. 

S. H. 

Kino predstav v Žužemberku 
ne bo več, pravijo, ker se bo 
menda operater izselil . Vendar 
upamo, da se bo ta zadeva le 
kako uredila, saj je kino prav 
potrebno razvedrilo za trg in 
okolico. K . 

Popravek 
Popravljamo tiskovni napaJtl \% IT 

ller. Dol#njHkcRa )i»ta: v fllunku 
•O^iiii april — mednarodni prauiik 
MJmtTttrai je trrb« bw«*li<-o »opide-
m i j.-i« v V (tt»vku V od*i«vk« po-
l»raviM v tO a n «1 r m I } a«. 

V poročilu » O n « na iiovnro**kcm 
trgu« nn 1. strani j« pravilen datum 
i prv«»m tlavku 2°. niur*c in n«" 29. 
novrmhcr, kakor \t bilo pomotoma 
natiakiino. 

UrtdruktDO 



Ali izpolnjuje dolenjsko gostinstvo 
vse svoje naloge? 

Iz poročil na drugi letni skup
ščini Gostinske zbornice za no
vomeški okraj in. Iz rt&zmer na 
terenu vemo, da je dolenjsko 
gostinstvo v zadnjih letih dose
glo vidne uspehe. Izboljšana in 
kulturnejša postrežba v gosti
ščih, njihov tehnični dvig, skrb 
za vzgojo kadrov, lanska uspe
la kulinarična razstava v Novem 
mestu, povečan turizem in šte
vilo zadovoljnih domačinov in 
tujcev v naših zdraviliščih, vse 
to in še morda kaj več nam po
ve, da je skrb Gostinske zbor
nice rodila dobre plodove. Za 
izboljšavo gostinstva v okraju 
je bik> a. pr. lani vloženih v 
ditž. sektorju 9 ln pol milijona 
din za adaptacije, novo opremo 
in inventar, pribil, dva milijona 
din pa so vložili v svorje obrate 
zasebni gostilničarji. 

Zal se vsi člani zbornice niso 
zavedali svojih dolžnosti do svo
je organizacije. V njej niso v i 
deli strokovne ln družbene 
organizacije — saj jI dolgujejo 
predvsem zasebni gostilničarji 
znatne vsote neplačane člana
rine, neoddanega prispevka za 
vzgojo kadrov itd. In vendar 
naprtedka ne bi bilo, če si zbor
nica ne bi prizadevala odstra
njevati slabosti v dielu naših 
gostišč ln če se ne bi borila za 
dvig gostinstva in turizma na 
Dolenjskem. Danes je v novo
meškem okraju 106 gostinskih 
podjetij s 116 obrati: 4 hoteli, 
2 kavami, 6 restavracij, 92 go
stiln, 3 bifeji, 3 menze, 3 pla
ninske postojanke in tri sla
ščičarne. Gostišč je na splošno 
dovolj, premajhna je le njihova 
zmogljivost. V 156 tujskih so
bah je komaj 333 postelj, vse 
kuhinje v okraju pa zmorejo 
komaj 5680 obrokov. N i čudno, 
da v sezoni tujci v Novem me
stu nimajo kje prenočevati, de
lovni človek pa n .pr idane« v 
Novem mestu le težko dobi hra
no kot abonent. Bazen tega so 
v Novem mestu v teh nekdanjih 
gostiščih še vedno uradni pro
stori oz. stanovanja, kar gostin
stvu in turizmu v osrčju Do
lenjske prav gotovo ni v korist. 
Lani je 10.253 domačih gostov 
imelo v okraju 37.169 nočitev, 
479 tujcev pa 966 nočitev. Obo
jih bi bilo več, če bi jim naši 
hoteli in gostišča lahko nudila 
več prenočišč. 

Lani si je ogledalo Dolenjsko 
na pobudo Gostinske zbornice 
ln s posredovanjem Putnika 
nad 40 inozemskih turističnih 
delegatov, k i so b i l i navdušeni 
nad naravnimi lepotami naših 
knvjev. Vendar — samo lepote 
prirode in privlačnost krajev za 
turizem niso dovolj. Domačin 
in tujec želita sodobne postrež
be, predvsem pa sodobnega pre
nočišča. Teh stvari pa je na Do
lenjskem le še premalo. Od 
Šentjerneja do Vel . Gabra bi 
marsikje tudi ob glavni cesti še 

lahko našli gostilne, k i ne de
lajo čast ine njihovim lastni
kom, ne tujskemu prometu. O 
teh stvareh so člani na občnem 
zboru prefnal 0 govorili. 

Zameriti moramo tudi to, da 
gostilničarji sami niso najostre
je kritiziraH tistih »vojlh čla
nov, ki še vedno točijo hibridna 
vina (šmarnico, rezana vina 
itd.). K o so razpravljali o to
čenju alkoholnih pijač mlado
letnikom, so bi l i nekateri gostil
ničarji užaljeni, češ da »se mla
dina napije v gonicah, ne pa v 
gostilnah«, ko vendar vemo, da 
je žal le še vse preveč obratnih 
slučajev. Gostinstvo mora skr
beti predvsem za to, da postre
že delovnega človeka s hrano. 
V novomeškem okraju pa so la
ni gostišča prodala alkoholnih 
pijač za 115 milijonov in 377000 
din, kar znese 61,36% vsega 
prometa (!), hrane pa komaj 
za 25,81 procentov prometa. Tu 

gostinstvo še ne dosega svojega 
namena. 

Vprašanje »poštenega malnar-
ja ln blrta« so načeli gostilni
čarji na svoji skupičind sam L 
Zasebnik iz Velike Loke je iz
javil, »da človek preveč pošten 
ne sme biti«; nekaj sto litrov 
prodanega, a neprijavljenega 
vina nI tako hud prestopek... 
NI čudno, da nekateri gostilni
čarji nimajo potrebnega ugle
da ne med stanovskimi tovariši 
ne med ljudstvom, kaj šele pri 
upravi za dohodke, ki ugotavlja 
n. pr. , da prodajajo nekatere go
stilne do 150 procentov več v i 
na, kakor ga pa prijavijo! 

Žal se nihče izmed članov 
zbornice ni dotaknil vprašanja 
uredbe o gostinskih obratih; o 
njej je obširno poročal pred
stavnik Republiške zbornice, k i 
se je začudil, da uživa gostin
stvo v okraju tak Interes pred
stavnikov ljudske oblasti, pred
vsem OLO Novo mesto, thfcdiba 
bo uredila vprašanje tistih go
stilničarjev, k i jim je gostinski 
obrait samo postranski vir do

hodkov kakor tudi ostala vpra
šanja gostinstva. 

Predstavnik trg. Inšpekcije je 
med ostalim na skupščini! kri
tiziral primere točenja slabih 
vin. Izmed 30 vzorcev vina, ki 
j ih je pred kitetkm pregledal 
živilski laboratorij v Novem 
meski, je n, pr. le en vwrec (h 
gostilne Petre v Ssraiij dobil 
oceno »prav dobro«, trije so bil! 
ocenjeni z »dobro« oceno, 26 
vrst vina iz raznih gostiln v 
okraju pa je b i l D podobno bolj 
pomivalni vodi kakor vinu . . . 
Krit ike čez točenje takih »vin» 
v časopisih tone j še ne bo ko
nec, čeprav kritiziranje neka
terim ni všeč. Da pa želi delov
ni človek za težko prishsž^ni de
nar popiti kozarec dobrega vi 
na, pa je več kot le razumljivo. 

S sklepi o novih nalogah za na
daljnji dvig gostinstva in turi
zma na Dolenjskem je skupšči
na zaključila svoje delto. Vsi 
lahko samo želimo, da bi b i l i iz
polnjeni — v dobrobit nered
ka našega okraja in ugleda dr>-
lenjskega turizma in gostinstva! 

Občni zbor Okrožne zve 
Partizan v Novem mestu 

Uspel mladinski večer 
Zelo delovna mladina IV. te

rena je prijetno presenetila no
vomeško mladino, ko je preteklo 
soboto priredila uspel mladinski 
večer. Sodelovali so pevci iz 
Smihela in Kmetijske šole Grm 
pod vodstvom prizadevnega pe-
vovodje tov. 2agarja ter neka
teri Tecitatorji IV. terena. Mla
dina IV. terena, ki j e sklenila 
redno prirejati družabne večere, 
zasluži še posebno priznanje za
to, ker so ti večeri v zadnjem 
obdobju prva vidnejša dejavnost 
novomeške mladine. Kakor vse 
kaže, je mladina IV. terena med 
novomeškimi tereni po pridnosti 
na prvem mestu. Težave pa so 
apet, ker nimajo za kulturne 
prireditve svojega prostora. 

V. B. 

Dopisujte v »Dolenjski list« 

(Nadaljevanje Iz 13. številke) 
Iz podrobne analiz« posameznih 

društev povzemamo le najvažuejSe-
Najbolj ugodne pogoje za uspešno 

delo ima Pa-rtizan NOVO MESTO. 
Ima sicer razmeroma Številen in 
strokovno sposoben vodniški kader, 
oddelki pa so stevil6.no slabi ali ->a 
jih telo »ploh ni. Oddelka mladin
cev in mladink zajemata predvsem 
šolsko mladino, vajeniška mladina 
pa, ki je je v Novem mestu precej, 
v zelo pičlem številu prihaja k vad
bi. Potrebna bo mobilizacija izven-
šolske mladine, pn čemer naj poma
gata mladinska in sindikalna orga
nizacija. Obstoječi oddelki so redno 
vadili, vendar se je pokazalo, da je 
telovadnica preobremenjena. Društvo 
se bo moralo fci.m prej osamosvoji ti 
ter ti postaviti lastno telovadnico. 
Razen redne vadbe goji društvo Se 
nogomet, atletiko, plavam je, odboj
ko, namizni tenis in smučanje. V 
nekaj primerih je društvo doseglo 
lepe uspehe. Uvedlo je tudi vaditelj-
ske ure, ki so se pokazale za zelo 
koristne. Velika ovira za uspešno de
lo so težki materialni pogoji, t ka
terimi se mora društvo stalno boriti. 

Partizan v VAVTI VASI mora za
radi pomairuikainje kurjave v zimskem 
času prenehata z delom. Letos so 
delo poživili pretekli teden. Društvo 
potrebuje vodniški kader in letno 
telovadišče. 

V D O L T O P L I C A H vadijo vsi od
delki razen članov in članic. Težave 
imajo z domom, vendar je upati, da 
se ho v doslednem času tudi to 
uredilo. Vodniški kader je dober in 
prizadeven. 

Partizan v MIRNI PECI lahko ima 
redno vadbo in odbojko samo ob le
pem vremenu na prostem. Prostore 
to dobil šele z dograditvijo Zadru* 
nega doma, ki je na vidiku. 

Nekoč zelo aktiven Partizan v 
TREBNJEM je preteklo leto preživ
ljal precejšnjo krizo po krivdi svoje 
uprave, ki ni znala pritegniti k de
lu vodniški kadoT za posamezne od
delke. Nekoliko aktivnosti je bilo 
opaziti poleri pri odbojkarjih in pla-
vačih ter pozimi pri smučarjih, ven
dar ni bilo človeka, ki bi to aktiv
nost znal irkoristiti za redno delo 
po oddelkih. 

Redno vadbo pri vseh oddelkih na 
MIRNI je prekinil mraz in nerazu
mevanje ondotne šolske upraviteljice, 
ki je izjavila, da za Partizana ne 
bodo kurila in je dopu.ščala, da se 
je šolska telovadba vršila po razre
dih, čeprav so imeli na raz pola u 
parketira'no telovadnico. Vodniškega 
kadra je premalo. Društvo goji tudi 
nam,/ni tenis, odbojko in smučanje. 

Zelo mamljivo je društvo v MO
KRONOGU. Vadijo vsi oddelka, če
prav imajo težave z vodniki, kate
rih primanjkuje predvsem za moške 
oddelke. Poleg redne vadbe se člani 
pečajo tudi z odbojko, namiznim te-
TiiKnii i in smučanjem. 

V OTOČCU OB KRKI bi zaradi 
neposredne bližine Novega mesta 
lahko bolje poskrbeli za vodniški 
kader. Društvo še nima vzpostavlje
nih vseh oddelkov. Pokazalo je za
nimanje za odbojko, plavanje in 
smučanje. Razvita je tudi kulturna 
dejavnost. 

Partizan v SMARJETI nima niti 
letnih niti zimskih prostorov. To «e 
deloma krivda društvene uprave, ki 
bi si morala znati priboriti vsaj pri-
merei- prostor za letno telovadišče. 
Značilno je, da to društvo ni Iz
vedlo občnega zbora, niti ni na 
občni zbor Okrožne zveze poslalo 
svojega delegata, ki bj poročal o 
društvenem delu in pojasnil oz. opra
viči! njegovo nedelavnost. 

Precej razgibanosti je pokazal Par
tizan v ŠENTJERNEJU. Redno va
dijo pionirski in mladinski oddelki. 

razen tega se bavijo tudi s •muče
njem in smučarskimi skoki. Sami so 
si zgradili smučarsko skakalnico in 
si celo sami izdelali skakalne smuči. 
Zanimanje vlada tudi za odbojko. 

Po svoji dejavnosti ima Partizan 
ČRNOMELJ bolj karakter športnega 
društva, kar potrjuje način njego
vega dela, ki ni v skladu s progra
mom telesnovzgojne organizacije Par
tizan. Čeprav dosega gotove uspehe 
v športnih panogah na raznih tek
movanjih, ni utegnilo izvesti svojega 
društvenega nastopa in akademije, 
niti se ni udeležilo drugih nastopov. 

Lansko leto je Partizan v METLI
KI usposobil lastno telovadnico. Se
daj vadijo vsi oddelki, pritegniti pa 
bo potrebno še nekaj vodnikov. 

Tudi Partizan v SEMIČU li je 
priboril urejeno in opremljeno telo
vadnico ter letno telovadišče. Redna 
vadba se vrši pri vseh oddelkih, ra
zen tega pa tudi odbojka, atletika 
im smučanje. Poglavitni problem 
društva je dober vodniški kader, 
vendaT velja društvo po svoji dejav
nosti in uspehih med belokrajnskimi 
društvi za najboljše in po številu 
članstva za najmočnejše. 

Iz vsega tega sledi, da nobeno 
društvo nima rednih članskih oddel
kov. Formiranje članskih oddelkov 
je dolžnost društvenih uprav, ki naj 
same prve dajo dober vzgled. Mno
go bi lahko v tem oziru pripomogla 
osebna propaganda in prepričevanje. 

Na okrožnem zletu v Novem mestu 
je sodelovalo 290 nastopajočih, na 
okrožnem prvenstvu v odbojki je 
tekmovalo 12 ekip, okrožnega prven
stva v plavanju so se udeležila « 
društva, na okrožnem prvenstvu v 
alpskih disciplinah je tekmovalo f) 
društev, v samostojnih smučarskih 
skokih so se pomerili tekmovalci 4 
društev. Primerno je bilo obiskano 
tudi dolenjsko prvenstvo v namiz
nem tenisu v Novem mestu in okrož
no prvenstvo v Črnomlju. Na jubi
lejnem nastopu v Ljubljani je sode
lovalo iz naše Okrožne zveze na
stopajočih, od katerih jih je največ 
poslal Partizan Semič. Z različnimi 
uspehi so tekmovali naši telovadci v 
vajah na orodju. Med uspehe je šteti 
tudi 4. mesto moške odbojkarske 
ekipe novomeškega Partizana v zvez
ni h rvaško-slo venski ligi ter prvo 
mesto ekipe članic istega društva v 
republiška ligi, ki jih s tem uspo
sablja za tekmovanje v zvezni ligi. 
Največji uspeh so doT^le mlaJinke: 
prvo mesto na republiškem odboj-
k.irskoni prvenstvu in prvo me-to na 
državnem prvenstvu. 

Od tečajev je omeniti vatli tel j s k i 
tečaj za društvene vodnike in s e k 
torske enodnevne tečaje ter smučar
ski tečaj za vodnike v društvih. Na 
republiškem vadiiteljskem tečaju v 
Mozirju sta bila pošlaua 2 tečajnika 
in 2 tečajnici, v tečaj za orodno te
lovadbo 1 mladinka in 1 mladinec 
na republiški tečaj za ritmiko pa 2 
vodnici. Na tečaj vodiikov za smu
čanje v Kranjski gori smo poslali 
1 vodnika, ki se je dobro izkazal pri 
vodstvu domačega okrožnega smu
čarskega tečaja. Prav ta se je ude
ležil tudi nadaljevalnega smučarske
ga tečaja na Korani. 

Društva so imela 1 samostojne jav
ne nastope, 3 samostojne akademije 
in večje število tekmovanj, med tem> 
najfveč odbojkarskih (65), smučar
skih (20), namiznoteniških <20) itd 
Poleg tega so društva sodelovala pri 
proslavah državnih in občinskih 
praznikov • telovadnimi točkam 1 , 
prav tako so se v velikem številu 
u deleži U Titove štafete. 

Izčrpno poročilo o finančnem po
slovanju in gospodarskem stanju je 
podal le blagajnik, nato pa se je po 
vseh poročilih razvila živahna in 
plodna diskusija. Tako je zastopnik 
Partizana Trebnje tov. Bukovec ugo

tavljal, da kljub temu, da nimajo 
lastnega doma, imajo dosti ostalih 
materialnih pogojev za delovanje 
društva, ki ga je treba organizacij
sko utrditi. Omenil je tudi Škodljiv 
pojav visokih cen za slabo kvaliteto 
izdelkov tovarne športnega orodja in 
rekvizitov >Elan<. 

Tov. Vrstovšek je občnemu zboru 
Lsročil pozdrave Republiške zveze in 
mu želel čim več uspehov. Nato je 
podal nekaj tehtnih misli o delu 
Partizana na splošno. Poudarjal je, 
da je namen Partizana splošna te
lesna vzgoja. Za Partizan mora biti 
značilna množična in vsestranska de
javnost. V njem ne sme biti ne eno-
stranosti, ne rekorderstva, ne pro
fesionalizma. Vadba v Partizanu ima 
svojo posebno nalogo, da s svojo 
vsestranosi jo poživi in krepi tudi 
tiste telesne dele, ki se pri rednem 
delu v poklicu ne uveljavljajo. Zato 
je delo naših vodnikov, ki v posa
meznih društvih žrtvujejo na tisoče 
itn tisoče prostovoljnih ur za zdrav
je naše mladine, težko in odgovor
no. Naša oblast je za,radi tega dolžna 
Partizanu dajati sredstva. 

Glede letošnjih investicij je tova
riš Vrstovšek izjavil, da je poobla
ščen »poročiti sklep Izvršnega sveta, 
po katerem je treba prvo in naj
večjo pomoč nuditi Primorski in Do
lenjski. Priporoča tudi pažnjo, kako 
se ta sredstva trosijo, zato naj se 
zahteve m trošenje vrši preko Okrož
nih in Okrajnih zvez. 

Letošnji republiški zlet T Ljublja
ni ima namen pokazati, kaj pomeni 
Partizan kot telesnovzgojna družbe
no- politična organizacija. Res je, da 
bo vožnja znižana, da bodo posebni 
popusti pri nabavi krojev, vendar je 
društvom priporočati v ta namen 
največjo štednjo in pa uvedbo zlet-
nega fonda. 

Straža pri Novem roesrn «e zelo 
hitro razvija v industrijski bazen, 
ker ima za tO zaradi svoje nairavne 
lege vse pogoje. Zato stoji Partizan 
Vavta vas—Straža pred težko in od
govorno nalogo, kako poskrbeti že 
sedaj za primerne prostore. Na po
moč krajevnih podjetij in občine m 
računati, ker imajo preveč svojih 
potreb, zato je apeliral tov. Plantan 
na občni zbor in na zastopnika Re
publiške zveze za vsestransko pomoč. 

Rešeno je bilo tudi vprašanje 
Črnomlja. Iz diskusije se je dalo 
zaključiti , da je ustanovitev Okrajne 
zveze Partizan v Črnomlju že gotova 
stvar, ker je iniciativni odbor že 
na delu. Zastopnik Črnomlja tovariš 
Lah je poročal, da se bo z zadost
nim vodniškimi kadrom vzpostavilo 
tudi v Črnomlju to, kar je do sedaj 
manjkalo, namreč splošna vadba. 
Debaia o Črnomlju je bila s tem za
ključena in je ustanovitev nove 
Okrajne zveze Partizan v Novem 
mestu potrdil soglasno občni zbor. 

V imenu Okrajnega odbora Ljud
ske prosvete v Novem mestu je 
občni zbor pozdravil tov. Kastelic 
Lojze. Naglasil je, da se ž« dolgo 
dela na tem, kako koordinirati delo 
društev Partizan in KUD. Uspeha v 
tem je pričakovati od dela Sveto« 
za prosveto in kulturo pri občinskih 
ljudskih odborih, s katerimi bo po
trebno najti povezavo. V društvih 
dela vse preveč prosvetnih delavcev, 
kar ni najbolje. Za denarna tredstvt 
naj se društva pozanimajo pri OZZ, 
ki ustvarja kulturno-prosvetne sklade. 

Po raz resnico" staremu odbora so 
bile volitve novega odbora in dele
gatov za republiško skupščino. Za 
predsednika je bil ponovno izvoljen 
dr. Hočevar Tone, za tajnika ve*. 
Sajovic. za načelnika prof. Smrdu 
Milan, za načelnico prof. Smrdu Nu-
ša itd. 

Sprejet je bil tudi plan dela tn 
proračun za leto 1954. J. K. 

i omladansko čiščenje 
stanovanja 

Sonce je iz dneva v dan top
leje, vetrovi pibajo. da je ve
selje. Odprimo soncu in vetru 
na steza j vrata in okna naših 
stanovanj, da posije v zadnji 
kotiček našega domovanja, da 
presuši in prezrači sleherni kos 
naše opreme! 

Težko je reči, kje naj prav
zaprav pričnemo s spomladan
skim čiščenjem Predvsem bo
mo prevetrili in pretepli ter 
skrt>;čili težjo zimsko obleko, 
ki jo pred novo zimo ne bomo 
več ncisiLi, jo zavili v časopisen 
p-'plr al; dali v neprodušno za
prte vreče iz polivinila ter 
smravilj v kovčke, skrinje adi 
omare. Prav tako bomo sikrbno 
oMstilo zimsko obutev, prepo
jil i podptetaio in vrhnje usnje 
z maščobo ter dali v čevlje ko
pita ter jih shranili nekam, k^er 
jih ne bo načenjala vlaga. Zim
sko perilo bomo preprali, po-
krpall im nezliksnega dali v 
dno omare. 

Zatem s; lotimo preprog. Ko 
sr> temeiiito prezračene, jih ste
peni o. skrtačimo in po potrebi 
oDeremo s kislim zeliem ali 
krpo. ki smo jo namakali v 
razredčeno salmiiakovo razto
pino, zatem pa še zbrišemo s 
krpo, namočeno v čisto topla 
vodo. Dobro presuđene ev. po-
krpsmo in popravimo robove 
ali rese Pred h'?o sli na bal
kone bomo znosili vso postelj
nino in pustili, da vs^j dve uri 
iMe nanio sonce, zatem pa jo 
iztepemo, skrtačimo in pregle
damo, če je kateri kos potreben 
popravila. 

Medtem ko se posteljnina zra
či, bomo v sebi imeli polne ro
ke dela: razdrl,- bomo postelj, 
r.am=ztli t oljem kovinske dele 
stranic, prekrtsčili in zbrisali 
vse notranje del" nositelje ali 
kavča, ' te kose pohištva presta
vil i , da pod ni'mi zbrišemo, na
mažemo ali zribamo pod. Pred 
tem smo seveda omedli stene, 
zbrisali prah Sf peči. omar, le
stencev in segli t metlo ali 
omelom v naiskritejij kotiček 
stanovanja. Ko je pod čist, 
umijemo vrata, okna, emajili-
ramo pohištvo, očistimo kljuke, 
snamemo zavese, da j ih opere
mo in zašijemo. 

Preglejmo predale, fr> v ka
terega ne udarja vlaga. Navla
žene predmete ali samo pre
zračimo, aH pa operemo in po
iščemo zanje suh prostor. Oma
re, omarice in postelje, ki sto
jijo ob vlažnih stenah ali ko
tih, premsknimo ali sploh od-
nesimo iz sobe. naredimo pre
pih in če je zelo vetroven dan, 

bo stena kar vidno osušena. Ce 
je vlaga tolikšna, da nam kva
r i pohištvo, se posvetujmo z 
zidarjem, da preišče, odkod vla
ga izvira in ugotovi, če bi se 
dal zid izo-lirati. Tak dan ugo
tovimo tudi, če niso vraita, 
okna, peč ali drugi predmeti 
potrebnj popravila. Morda t 0 

lahko opravi mož sam, sicer pa 
se dogovorimo zobrtnikom, da 
nam to popravi sedaj, ne pa 
pozneje, ko bomo p?č spet ra
bili ali bomo v 9krbeh, ker nam 
v mrazu okna slabo zapirajo. 

Ko smo postavili pohištvo na 
prejšnje mesto, sestavili poste
lje, namestili posteljnino, po
stelje preoblečimo, premenjajmo 
prte, prtičke in oprsvimo še to 
in ono drobno delo. ki nam si
cer zanj primanjkuje časa. Pr
vi dan bo dela dovoli. — Drugi 
dan se lotimo čiščenja kuhinje 
in rjriteklin. Tu bi mnrda pri
čeli najprej delati red v pre-
dEilih in shrambi- Ko smo pov

sod namestili svež papir, zri-
bali lesene dele, očistili morda 
zanemarjen pribor, sajasto po
sodo in orumenel porcelan, 
umijmo stenske ploščice ali 
emajlirano steno, zbrišimo prah 
s kuhinjske omare, svetiljik, po
lic, očistimo štedilnik in poseb
no sikrbno zrifoajmo ali umijmo 
tla. 

Stranišče Če le mogoče pre-
beliimo, zriba;imo vse lesene de
le, umijmo šfkoljko z raztopino 
lizola in vročo vodo, — Med 
vsem tem delom nam ho ta aH 
oni prostor dal še posebno skrb, 
ce je to morda zanemarjen ko
tiček, k i ga sicer redkokdaj 64. 
stimo, ker je pač skrit, a vsaj 
ob pcmihdnem čiščenju ga skrb
no pospravimo. 

V vsakem stanovanju je konč
no 5e nešteto predmetov, ki jih 
sploh več ne rabimo. Kar v od
padke ali k staremu materialu 
z njimi! Ne bodo nam dajali 
več dela, naše stanovanje bo 
rešeno navlake, s tem pa bo 
dom prijetnejši in z mani tru
da vedno pospravljen. zg-

Občni zbor KD KciMe Rupene 
Mirnopeško lrnHnrno - umetniško 

društvo Katje Rnoene je imelo 19. 
marca red,ni občni zbor. Copra v so 
člane vabili osebno in z letaki, je 
bil obisk prav slab, samo 32 ljudi. 
Društvo Šteje 52 članov, v podmlad
ku fe pa 110 članov. 

Društvo ima dramatski, pevski, 
reeitacijski, folklorni in Šahovski 
odsek ter je zadnje čase razvilo ži
vahno in plodno dejavnost. Dramat
ski odsek je v minuli se/oni igral 
Tri vaške svetnike, Verigo in več 
enodejank ob raznih proslavah. Zim
sko kmetijsko-gospodinjiska šola je 
uprizorila Raztrgance, vaški mla
dinski aktiv je pa v sklopu KUD 
pripravil Zupanovo Micko, ki so jo 
igrali 3. in i. aprila v Zadružnem 
domu. 

KUD je doslej Životaril v Prešer
novi sobi v šoli, kjer je imel odr-
ček z majhnimi kulisami, ki bodo 
sedaj za oder v Zadružnem domu 
seveda neprimerne in si bo treba 
oskrbeti nove. 

Reoitacij*ka sekeiia ima tri dru
žine: člansko '20 članov), mladinsko 
'50 članov) in pionirsko (80 članov), 
šahistov je vseh skupai. odrasli i« 
mladina, 85. Pridno delu-jeta tudi 
oba pevska zbora, pionirski in žen
ski 

NtJeaM kulturno • umetniškemu 
društvu se je izpolnila davna želja: 
dobil je nov oder in novo dvorano 
(v zadružnem domu), eno največjih 
v okraju. Sedaj bo treba organiza
cijsko dvigniti društvo, da bo začelo 
delati z vso vnemo in prizadevnost
jo, kot je v uvodnem govoru pouda
ril tlonedamji predsednik Adalbert 
Božič. Treba bo pa tudi več mo
ralne in materialne podpore vseh 
množičnih organizacij, da bo KUD 
v nr>vih prodorih, se pravi v boljših 
pogojih, lahko uspešno delalo im iz
polnjevalo svoje kulturno poslanstvo. 

Novemu odboru predseduje Anton 
Vovk, tajnik je pa Leopoldina Malo
vrh. B. A. 

22. julija bo v Črnomlju največji 
povojni "praznik Bele krajine 

Delegati okrajne letne konfe- skih in materialnih žrtev. Pose-
rence ZK v Črnomlju so v ne- ben pripravljani odbor bo vo-
deljo s posebnim navdušenjem dil obsežne priprave, da bo 
pozdravili sporočilo ljudskega praznik Bele krajine, Id bo imel 
poslanca tov. Toneta Fajfarja, vseslovenski značaj, potekel kar 
da se je Glavni odbor SZDL najbolj slavnostno. Množična 
Slovenije pretekli teden odločil, udeležba prebivalcev sosednjih 
da bo letošnja osrednja repub- okrajev, ljudstva iz obmejnih 
liška proslava Dneva vstaje 22. okrajev Hrvatske in vseh prede-
julija v Črnomlju. Hkrati bo lov Slovenije bo za Belo kraji-
proslavljena 1». obletnica I. za- J no pomemben dogodek, ki bo 
sedanja SNOS, ki je bilo lebru- ' zapisan med največje povojne 
arjn 1944 v Črnomlju. | prireditve v naši republiki. Po-

Na to veliko proslavo bo 22. leg osrednje proslave v Crnom-
julija prišlo vse belokranjsko lju bodo v vseh belokranjskih 
ljudstvo, ki je darovalo za našo trgih ki vaseh se lokalne pro> 
svobodo toliko dragocenih ijud- j slave in počastitve Dneva vstaje 

in 10. obletnice I. zasedanja 
SNOS. Na svoj poletni praznik, 
od katerega nas ločijo komaj 
dobri trije meseci, se bodo zače
le pripravljati politične organi
zacije, občinski odbori, društva, 
ustanove in podjetja že te dni. 

O pripravah in načrtih pro
slav ter prireditev bomo naše 
bralce sproti obveščali. 

Letos je bilo precej uspelih tečajev Rdečega križa za 
mladinke na podeželju. Na sliki: udeleženke II. tečaja 

Rdečega križa v Šentjerneju 

Z> a, kako so že peli včasih 
SulLgojevi Trboveljski slavčki? 
»Mi smo pa od tam doma, kjer 
se sonc« ne smehl ja . . .« Ne
kakšna rudarEVa h:mna }« bi^a 
to v tistih črnih *t a, ko so 
se rudarji v Trbovljah, Hrastni
ku in Kočevju borili za svoje z 
žulji prigarane pravice z gla
dovnimi stavkami; v tistih pre-
čudnih letih, ko so žandar]i sta
re Jugoslavije z bojoneti In pu
škami naganjali borce črnih re
virjev iz Jaškov in etaž ter jih 
sestradane nasilno pod'11 skozi 
iahte na sonce, k i nI imelo to
pline, da bi iz rudarskih src 
pregnalo sovraštvo do kapitali
stičnih valptov. Na tisoče ln t i 
soče rudarjev je takrat in ze 
leta in leta prej rajši • grenko
bo v razočaranih srcih z ipusti-
lo domovino, ki Je oila do njih 
mačehovska ter odšlo v tujino 
a trebuhom za kruhom. Požrli 
•o j ih šahti VVestfallje, bogate 
rudniške kompanile v Merlcba-
chu pa so si lz krvi in žuljev 
slovenskih rudariev kovale svoj 
neizmerni kapital. 

Daleč so že ti časi za nami, 
daleč! A vendar ne tako daleč, 
da bi motili p o z a b l t l na knape, 
ki so še dandanes v tujini, k i 
Jih Je požrla in iesa iz njihovih 
žil ln kit posledmo migo moM 
ln zdravja, kjer delajo za ne
nasitne truste. Mno^l sr> se po 
osvoboditvi vrn>H v domovino, 

mnogi so ostali v tujini, a srca, 
k i ne poznajo goljufije, hrepe
ne po domovini. Od časa do 
časa nas obiščejo in nam zapo-
jo, ker žele na ta način naj-
vidneje dokazati, da niso poza
bili domovine, četudi J * v p r H -
teklosti bila krivična do njih in 
zanje ni itmls kruha. 

Tisti, k i u »e vrnil i , so da
nes raztreseni po vseh naših 
rudnikih. Tudi na Kanižarici, v 
belokranjskem rudniku rjavega 
premoga jih je najti. V pred
zadnji številki »Dolenjskega h 
sta« sem bral, da zaposluje K a 
nižarica, to naivećje utlokranj-
sko podjetje, i30 ljudi, da pa 
bo po Izvršenih investicijah, 
k i so v planu, • povečana pro
izvodnjo dajalo kruha ln za
služka najmanj 6̂0 rudarjem. 

Kdorkoli ljubi Belo krajino m 
mu je pri srcu njen gospodarski 
razvoj, se je zamisli' rad temi 
številkami, k i na videz nič ne 
povedo, vendar vsebujejo v sebi 
skrivnost bodolega kulturnega 
napredka B - l * krajine. Saj ni 
nlkaka uganka več. da v kul
turnem pogledu napreduje le 
tista deželici, ki ima razvito 
Industrijo, k i vzporedna z go
spodarskim razve<em ugneia tu
di svoj kulturno prosvetni 
obraz. 

Prornalo ml je povedal članek 
»Kanižarica, največje belo 
kranjsko podjetjec, premalo, da 

bi mogel samo ob suhoparnih 
številkah potešiti svojo rado
vednost, kako žive in dihajo 
črni bratje premogokopa K a 
nižarica. 

Pa sem jih obiskal. Nisem po
trka! na vrata rudniškega rav
natelja, da bi se kot radovedni 
reporter pogovoril z njim o na
črtih rudniškega obrata, o pred-

kih ba'jt zatopljeni v igro — 
poslednjo modo otroških iger, 
ki jo je zanesel mednje film 
»Zlomljena puščicat. Skoraj ga 
ni fantička, ki bi ne bil oboro
žen s fičafajem, s katerim pre
izkuša svoje strelske sposob
nosti na puščico, oviti s tanko 
žico. Smeh in pesem, smeh in 
pesem valovita krog mene — 

videnih Investicijah za moder
nizacijo rudniškega obratova
nja. Ne vse to je opravil pred 
menoj že člankar, k i Je hvalež
nim bralcem »Dolenjskega l i 
sta« postregel s številkami, pla
ni, statistikami itd. 

Lepo sončno popoldne me je 
zvabilo na pot proti Kanižarici, 
komaj pol ure lagodne hoje od 
Črnomlja oddaljeni rudarski 
koloniji. Skozi Loko in mimo 
vasice Kočevje me je vodila pot 
skozi dve na pol sproletarlzira-
nl naselji, kjer tu ln tam do-
mujejo rudarji belokranjskega 
premogokopa, ki se mu z bo
dočo železnico Črnomelj—Vr
bovsko obeta sijajna bodočnost. 
Po poti srečujem otroke, ki so 
na dvoriščih in podstenjih niz-

• • • 
sonce toplo sije, nekje v dalja
vi onstran Lahlnje se v tihi 
lozl oglašajo prvi kosi s svojo 
pozdravno pesmijo mladi vigre-
dl. 

V daljavi me pozdravlja belo 
zidovje tovarne »Belsad«, k i si 
s svojimi likerji ln sadnimi so
kovi pridobiva in leta v leto 
večji ugled. Se ovinek mimo 
Okljuka okrajne drevesnice, k i 
je urejena zares na okljuku 
Lahlnje — In že stojim pred 
novimi rudniškimi zgradbami, 
kjer imajo rudarji urejeno svo
jo menzo, samski rudarji pa 
tamkaj tudi stanujejo. 

Vesela pesem Je donela nekje 
v podzemlju. Prisluhnem. Mar 
se rudarji vračajo z dela in 
pojo? Kdo je šaht? 

Šel sem z veselimi glasovi ln 
se znašel v rudniški taberni. 
Ah, saj res, Jožefovo Je danes 
in številni Jožefi in Pepeti, Jo
žefa in Pepce so prišli semkaj 
zalit svojo godovno. Prav v kot 
vlažne gostilnice sem se stisnil 
ln četudi so me, tujega prišleca, 
sprva začudeno ogledovale ra
dovedne oči, je prijazna beseda 
otajala srca rudarjev. 

Glej, tamle v kotu, meni na
sproti sedi mlad rudar. Pravkar 
se je najbrž umil, obral in po
česal, zdaj pa si z zgarano des
nico nažiga cigareto in ponuja 
čašo vina staremu, pet in pet
desetletnemu kameradu, k i da
nes goduje. 

»Na, Pepe, še od mene pij! 
Danes goduješ In zdravja ln 
sreče ti voščim!« 

Kako preprosto, kako lepo vo
ščilo! In stari Je pi l , si otrl s 
tresočo roko sive brke ter po-
mežiknil: 

»Bova eno partijo?« 
»Pa jo dajva, pasja dlaka, da 

se ti maščujem za zadnji po
raz!« 

In že sta sredi tesne krčme 
pri biljardu. 

V sosednji, komaj šest do 
osem kvadratnih metrov veliki 
sobici se za preprosto, iz jelo
vih desk zbito mizo drenjajo 
godovniki in pojo. Pojo lepo in 
ubrano. Se sam zapojem z nj i

mi, sprva poltiho, potem pa 
glasneje, da me močne rudar
ske šape potegnejo medse. 

Čudo prečudno! Nikakega k r i 
ka, nikakega psovanja ali pre
klinjanja, nikakega pridušanja 
m madonanja nisem slišal tisto 
uro, ko sem se zadržal pri črnih 
bratih na Kanižarici. Pripove
dovali so mi mnogo in marsi
kaj lepega o svojem življenju. 
Pohvalili so se, da imajo svoj 
Rdeči kotiček s knjižnico. Nih
če ni godrnjal zaradi vlažne 
krčme, k i je urejena v kletnih 
prostorih rudniške stavbe, ko bi 
lahko bila kje drugje. Zdelo se 
jim Je najbrž samo ob sebi 
umevno, da tudi v prostem času 
posedajo v podzemlju, v vlagi, 
ker so vlage in podzemlja pač 
navajeni. — — — 

In vendar, ko sem odhajal od 
novih znancev ln prijateljev, od 
rudarjev premogokopa Kaniža
rica, sem se vprašal, če je zanje 
zares vse dobro, če ga zares v 
vseh rudniških stavbah ni pro
stora, kjer bi rudniška uprava 
uredila za svoje delavce pri
kupno gostišče. A l i rudarji s 
Kanižarice tega ne zaslužijo? 
A l i bomo čakali, da bo nekega 
dne zadonele v podzemlju vlaž
ne rudniške taberne tista ža
lostna pesem: »Mi smo pa od 
tam doma, kjer se sonce ne 
smehlja?« 

Lojze Zupane. 

Občni zbor Rdečega križa 
v Črnomlju 

Mestni odbor RKS v Črnomlju Jt 
sklical letošnji občni zbor re S« 
nedeljo 28 marcu W4, ker pa j« 
bila udeležba članstva na obtn^is 
zboru premalošteviltna, j« bil zbor 
v četrtek, 1. aprila 1954. Pri drugem 
sklicanju je bil občni rbor sklepčen, 
četudi mu je tudri tokrat prisostvo
valo premajhno število članstva, saj 
je od 400 vpisanih članov priSlo na 
občni zbor vsega skupaj komai 55 
ljudi, kar je odtočno premalo. B.KS 
je humana, karitativna organizacija, 
ki bi morala prTtegniii k sodelovanju 
prav vse članstvo, saj nikakor ni 
dovolj, plačevati samo Člamarino, ta 
ideol&S'ki dvig članstva in delovanj« 
orgaananoije pa ne pokarati nikake
ga tonimanja. Ce pomislimo, da se 
bo leto« na svečan način proslavila 
10-letiiica usrtanovitve RKS, ker je 
bil pred 10 leti RKS ustanovljen pra* 
na ozemlju partizanske Bele krajine, 
T Gradaou, pitem nikakor ne more
mo razumeti, zakuj se čmomeljske-
ga občnega zbora RKS ni udeležilo 
večje število članstva, saj bi se mo
rati izčrpno pogovoriti o poteku pro
slave, prireditvah, akademijah ild. 
Vse pa kaže, da so ta RKS vneti in 
vidni nekateri člani le takrat, ka
dar je mestni odbor RKS v Črnom
lju delil podpore, ki mu jih je ta 
socialno pomoč članstva poslal re-
pubhski odbor RKS v Ljubljani. 
Tafc&ti člani, ki iščejo od organi-
šaci je samo osebne koristi, sami p* 
ni-vi voljni ničesar prispevati za po-
fcivljeno delovanje v organitaciji, 
niso seveda nikjer zaželeni. 

Občni zbor RKS v Črnomlja j« 
na prošnjo pred.sednice tov. Stari-
hove vodil dolgoletni in zaslužni član 
RKS Janko Gorjan, ki je govoril o 
uspehih, katere je dosegla organiza
cija, grajal pa tudi napake član
stva. Tajniško poročilo je zelo is
crpno podal Lojze Zabkar, blagaj
niško poročilo Faleokini, za nadaor-
ni odbor pa je podala poročilo Jer
man Tončka. Vsa poročila »o bUn 
sprejeta t zadovoljstvom na »nanije. 
Ob zaključku občnega zbora j« tov. 
Gorjanc preči tal zahvalno resolucijo 
republ. odboru RKS za izkazano po
moč. 

l>iskusL|a članstva Je bila premalo 
živalfna ki se je premalo dotikala 
notranje organizacijskih problemov, ki 
bi jih moral mesnu odbor RKS nuj
no rešiti in poživeti delo v organi
zaciji. Članstvo si je izvolilo novi 
odbor, od katerega pričakujemo, da 
bo znal v bodoče pritegniti k sode
lovanju prav vse članstvo in po
skrbel, da bodo člani RKS iz Črnom
lja sodelovali tudi pri proslavi de
set« obletnice ustanovitve RKS f 

Gradacu, ki bo letos T juniju. 

http://stevil6.no
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Ob prvi obletnici smrti Borisa Kidriča 
Heroja socialistične izgradnje FLRJ 

Težko, težko se Je sprijazniti 
s kruto resnico, da ni več med 
nami Borisa Kidriča, njega, ki 
nas je tolikokrat učil, bodril, 
karal in nam odpiral pota. Nam 
vsem, k i smo se v borbi in v 
delu srečavali z njim, se obu
jajo mnogi spomini, oživljajo 
mnoge njegove besede, izrečene 
pred leti in leti. Vsi ti, morda 
tudi drobni in nepomembni spo
mini, dobivajo posebno vred
nost. Njegove besede in dejanja, 
k i Jih takrat večkrat nisem v 
vsej njihovi globini dojel, do
polnjujejo danes v moji pred
stavi svetel l ik borca, revolucio
narja, misleca, vojskovodje, po
litika in izrednega tovariša. 

• 

'Cot večina naših ljudi, sem 
g: tudi jaz spoznal sprva iz pri
povedovanja pod partizanskim 
imenom Peter. Iz ust tovarišev, 
ki so nam postavljali naloge in 
dajali navodila, sem nešteto
krat čul besede: »Tovariš Peter 
je r eke l . . . « , kar Je veljalo za 
na3 vse kot nekaj avtoritativne
ga, brez česar naše delo ne bi 
šlo, kar smo bili dolžni brezpo
gojno izvršiti. Njegove misli in 
navodila so bila citirana, kadar 
je šlo za delo mladinske orga
nizacije, za ljudsko oblast, fron
to, za naloge naše vojske, skrat
ka za vse probleme naše borbe 
za osvoboditev. 

Prvič sem ga srečal spomladi 
1943 leta. Nad Starimi žagami je 
sklical sestanek mladinskih ak
tivistov iz novomeškega okrožja 
in Bele krajine. To je bil zame 
hkrati prvi sestanek, k i so mu 
prisostvovali naši višji voditelji. 

Med potjo na določeno mesto 
smo se dogovarjali, da bomo 
vse, kar bomo poročali, podkre
pil i s konkretnimi podatki, da 
bomo govorili stvarno ln pre
tehtano; in predolgi ne smemo 
biti s svojimi poročili, da bomo 
lahko izkoristili to priložnost 
in zvedeli od Petra čim več ko
ristnega za naše delo. Vso pot 
sem bil nestrpen. 

Prispeli smo na KoŠenlce nad 
Starimi žagami. Nismo še dobro 
posedli, že sta se nam približala 
tovariša Kidrič in Kardelj. Spo
minjam se, da je bil Kidrič pre
šerne volje in nasmejan. Takoj 
mu je uspelo ustvariti med na
mi neposreden in prisrčen stik. 
»Ali že dolgo čakate?« nas je 
vprašal. Ko smo posedli k se
stanku, nam je ponudil cigare
te, se zanimal, kaj je novega 
In, smejoč se. vprašal: »Ali vas 
mladina kaj rada posluša?« na
kar je Kardelj šaljivo pristavil: 
»Kako pa vi kot aktivisti poslu
šate mladino?!« Na mah je od
padla zadrega. Začeli smo po
ročati, kaj in kako delamo kot 
mladinski aktivisti, kakšne te
žave imamo, predvsem pa je 
tovariša Kidriča zanimalo, ali 
je mladina deležna pomoči Par
tije. 

Belokranjcl smo Imeli takrat 
največ povedati o uspehih. Ne-
dolgo pred tem, februarja me
seca, nas je obiskal Ivo' Lola -
Ribar in nam mnogo pomagal 
z Izkušnjami iz Bosne l i Her-

njegovi nasveti pa so nam bili 
nad vse dragoceni. Opozarjal 
nas je, da moramo vse bolj ši
riti gibanje, tolči se za sleher
nega človeka ln mobilizirati vse 
sile za našo borbo. Ne le ta
krat, ampak vselej nas je znal 
neverjetno mobilizirati, vl i t i 
nam moči in poguma, da za 
nas ni bilo zaprek. Vse uspehe 
smo dosegali tako rekoč pred 
nosom sovražnih postojank, saj 
je bilo na Dolenjskem v tem 
času z ozirom na število pre
bivalcev več sovražne vojske 
kot kje drugje v Sloveniji. 

Takrat še nisem doumel dale-
kosežnega pomena tega sestan-

Sestanki z njim niso bili dolgi, 
zato pa toliko plodnejši in po
membnejši. Kadar smo v svo
jem delu pogrešili, nas je znal 
s trdo roko postaviti zopet na 
pravo pot. Zlasti ni mogoče po
zabiti, kako nam je z ostro k r i 
tiko pomagal na nekem sestan
ku Pokrajinskega komiteja 
SKOJ. Tedaj smo se bili vrnili 
po izvršenih nalogah iz raznih 
predelov Slovenije v svoje sre
dišče. Za nami je bila kapitu
lacija Italije. Oktobra je bil L 
kongres ZSM. Mladinsko giba
nje se je močno razmahnilo in 
okrepilo. V takšnih pogojih ni 
nič čudnega, če se je v naših 

ka. Kmalu pa so sledili dogod- I vrstah pojavil avantgardizem, 

Barake v kočevskem Rogu, kjer je leta 1942 živel in delal 
tovariš Boris Kidr ič 

k i , k i so pokazali, da je tov. 
Kidrič, ki nas je poslušal, sno
val in mislil daleč vnaprej. — 
Kmalu je bil ustanovljen in i 
ciativni odbor Zveze slovenske 
mladine ln maja 1943 je bil prvi 
sestanek na Pugledu. Julija je 
bil reorganiziran Pokrajinski 
komite S K O J - k i je b i l do ta
krat raztresen po vsej Slove
niji ln ni imel svojega sredi
šča, odkoder bi kolektivno vo
dil mladinsko gibanje. Odslej 
je imel svoj sedež v »bazi 20« 
na osvobojenem ozemlju. Se 
pred kapitulacijo Italije smo 
bili razposlani po vsej Slove
niji, da bi ponesli množično gi
banje mladine še v druge pre
dele in tudi v vojsko. Ta po
moč je bila kasneje še izdatnej
ša. 

Kadarkoli se je mladinsko gi
banje srečalo s težjimi proble
mi, kadarkoli je bilo potrebno 
napraviti odločilni korak na
prej, nam je bil ob strani tov. 
Peter. Začrtal je mladinski or
ganizaciji rdečo nit, k i se je 
vlekla skozi ves njen razvoj in 
vzpon. Pomagal nam je, ko je 
bilo potrebno po I. kongresu 
USAOJ organizirati čvrsto mla
dinsko organizacijo, doseči mno
žičnost, vzpostaviti povsod mla
dinska vodstva, okrepiti delo 
SKOJ v vojski itd. Vselej nas 
je opozarjal na nevarnost sek-
taštva in ob vsaki priložnosti 
znova poudarjal, da se moramo 
boriti za slehernega človeka. — 
Imel je ogromno vero v sile 
mlade generacije. Kot komisar 
Glavnega Štaba je vselej raču-

cegovine^ kjer so bile slične ! n a l z mladimi borci in jim po-
razmere in pogoji za delo. V ! klanjal posebno pozornost. Na 
tem času je nudila mladinske- v s e konference Je klical , tudi 
mu gibanju tudi Partija, zlasti ! mladinska vodstva; vselej se je 
njeni voditelji, veliko pomoč, j z™1™1' C e »° t u d l mladinci pri-
Po vseh vaseh nam je uspelo sotnl. 
aktiviziratl mladino. Imeli smo | D a n e 8 ' ko Je za -nami pot. po 
organizacijo v vseh vaseh, ra- K A T E R L S M O 8 1 1 O D Z M
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A G E V T ' " 
zen v dveh. To Je bilo obdobje ««• » l l a h k o S e ***™}* P^dočim 
po I. kongresu USAOJ, ko Je "Jegovo neprecenljivo zaslugo 
dobivalo množično osvobodilno z a r a z v o J mladinskega giban a 
gibanje v Bell krajini že svoje , n ** n a i o m l a d o «eneraclJo 
organizacijske temelje, k i so 8 Pl°h. 
mu dajali veliko vzpodbudo in 
polet; povsod so bili vzpostav
ljeni komiteji, tečaji, lahko smo 
poročali tudi o delu pionirskih 
grup, sanitetnih skupin in še o 
mnogočem. Vendar pa, mladi 
kot smo bil i , nismo še znali 
obvladati tega širokega poleta 
množic. 

Tovariš Kidrič nas Je pozor
no in z zadovoljstvom poslušal, 

Tovari! Kidrič pri svojem 
ogromnem delu v času borbe nI 
mogel imeti veliko časa za mla
dinsko organizacijo. Vendar si 
je na vsak mesec ali na pol 
drug mesec odtrgal kakšno uro 
časa. da bi nam pomagal ln po
izvedel, kako delamo. Zlasti v 
kritičnih trenutkih nismo nik
dar pogrešali njegove pomoči. 

precenjevanje lastnih sil, lahko 
jemanje takratnega položaja, in 
druge slabosti. Nikoli ne bom 
pozabil, kako nas je trdo prijel 
ter nam znal pokazati realen 
položaj, v katerem smo bili in 
naše naloge. Po nekem sestan
ku mladinskih aktivistov, na 
katerem je tovariš Kidrič ostro 
grajal napake, je narodni he
roj Majda Sile dejala: »Pa mi 
le ni težko, ker smo kritizirani. 
Videli boste, kaj vse bodo še 
naši skojevci storili!« Njegova 

kr i t ika nas nI pritisnila k tlom, 
ampak nas dvignila, navdihni
la z novimi junaštvi. 

Prav zaradi svoje neomaj
ne čvrstine si Je pridobil v nas 
brezmejno zaupanje in smo ai 
vselej želeli razgovorov z nJim. 
Kot nam je znal pomagati, da 
se izkopljemo Iz napak, tako 
smo z druge strani naleteli pri 
njem vselej na razumevanje in 
pomoč. 

Živo se spominjam skrbi za 
mladinsko vodstvo ob belogar-
dističnem vdoru proti Semiču 
jeseni 1944. leta. Kljub vsem 
skrbem, ki jih je imel kot ko
misar Glavnega štaba za umik 
naših enot, je našel časa za nas 
in nam dal točna navodila, kod 
naj krenemo, da se nam ne bi 
kaj pripetilo. 

Tovariš Kidrič je pustil glo
boke korenine še posebno med 
ljudstvom Bele krajine. Belo-
kranjd smo ponosni na to, da 
je ta veliki človek v času vojne 
snoval ln preskušal svoje zami
sli prav pri nas; mnoge stvari, 
ki j ih je uresničil pri nas, so 
se nato prenesle širom Sloveni
je. V času vojne smo Imeli 
ljudsko oblast, šolstvo (med 
drugim učiteljski tečaj), bolni
co v Kanižarici, stekla je pro
izvodnja v rudniku Kanižarici , 
imeli smo zadrugo, tu se je go
jila umetnost, imeli smo voja
ške šole Itd. Z vsem tem spo
nom v najtežjih dneh je pove
zano ime tov. Kidriča. 

Zato ni čudno, da je njegova 
smrt globoko pretresla belo
kranjsko ljudstvo. Ljudje so ga 
poznali kot strogega, dosledne
ga in pravičnega človeka, k i Je 
znal najti pot do srca prepro
stega človeka; spoznali so ga v 
najtežjih dneh kot resnično 
svojega. Zato nI bilo čudno, da 
- %t vsakdo, k i se mu je zgo-

najmanjša krivica, sklice
val na njegove besede in iskal 
pri njem zaščite. 

Tovariš Kidrič Je tako tesno 
zrasel z belokranjskim ljud
stvom, da mu ga smrt In leta 
ne bodo mogla nikoli iztrgati 
iz srca! 

Nlko Belopavlovie. 

PRAVICA 
T E D N I K Z A G O S P O D A R S T V O IN P R O S V E T O 

Lani 14. aprila so položili v grobnico herojev v Ljubljani 
posmrtne ostanke heroja Borisa Kidriča - Petra Kalana 

Občni zbor Svobode v Straži 
Delavsko prosvetno društvo 

Svoboda Straža je imelo 21. 
marca občni zbor. Iz poročil 
upravnega odbora je bilo raz
vidno, da je društvo po enem 
letu obstoja prav lepo napredo. 
valo. Kljub težkočam ln po
manjkanju društvenih prosto
rov je imelo povprečno po eno 
kulturno prireditev na mesec. 
Najbolj delavni so bi l i : dramat
ski odsek, pevski zbor ln knjiž
nica. Manj aktivna pa Je bila 
šahovska sekcija, za kar je edi
ni vzrok pomanjkanje prosto

rov, kjer bt se šahisti lahko se
stajali. 

Vsi člani Svobode žele, da bi 
k društvu pristopilo čimveč 
novih članov lz vrst delavcev 
Zage, Avtoparka ln Gozdne 
uprave, katerih je bilo doslej 
prav malo, čeprav je društvo v 
prvi vrsti namenjeno njim, da 
jih politično in kulturno vzga. 
]«. 

S. M. 

Dopisujte v »Dolenjski list« 

Ustanovitev Komunistične partije Slovenije, KP 
Hrvatske in KP Makedonije v okviru K P Jugosla
vije je bila sklenjena na IV. partijski konferenci 
KPJ v decembru 1934 v Ljubljani. Konferenca je 
bila izredno važna tudt zato, ker je izdelala smernice 
za partijsko delo med kmetskim ljudstvom kot za
veznikom delavskega razreda. Nekaj mesecev pred 
IV. konferenco se je sestala pokrajinska partijska 
konferenca za Slovenijo, kateri je prisostvoval tudi 
tovariš Tito. Na njej so bile izdelane tudi smernice 
za partijsko delo na vasi. Ze leta 1933 je bila zamisel 
tov. Kardelja, da bi izdajali časopis za široke ljudske 
množice. Zamisel je bila uresničena oktobra 1934, ko 
je izšla prva š tevi lka »Ljudske pravice« v Dol. Len
davi; njen prvi urednik je bil pisatelj Miško Kranjec, 
uprava lista pa je bila v Ve l ik i Polani p r i Crensovcih. 

Kmečke množice $o se v nekaj mesecih oklenile 
priljubljenega časnika in mu začele dopisovati iz 
vseh krajev Slovenije. Kmečko ljudstvo je bilo sito 
raznih strank; siromašni in srednji kmetje so začutili, 
da se je treba pridružiti borbi proletariata v Zvezi 
delovnega ljudstva. Začel se je boj za zrušitev mo-
narhofašistične diktature stare Jugoslavije in za 
vzpostavitev ljudske oblasti. »Ljudska pravica« je v 
tem boju odigrala zgodovinsko pomembno vlogo. 

Letos praznujemo 20 letnico »Ljudske pravice«. 
Pred praznikom naprednega tiska, ki bo oktobra, bo 
tudi naš tednik od časa do časa objavljal ponatise 
iz predvojne »Ljudske pravice«. Predvsem iz Bele 
krajine je »Ljudska pravica« objavila vrsto člankov, 
ki so slikali obupne razmere in posledice protiljud-
ske politike nekdanjih režimov. Ob dopisih nekdanjih 
sodelavcev »Ljudske pravice« naj se uče dopisniki na
ših listov: o resnici je treba pisati popumno in točno! 
Tudi ob tej p r i l i k i vabimo nekdanje dopisnike »Ljud
ske pravice* iz naših krajev, da nam sporočijo svoje 
naslove in napišejo spomine na predvojno sodelovanje 
z »Ljudsko pravico«. 

Dopis iz Bele Krali ne 
Dobil i smo ta dopis od enega 

preprostega človeka, katerega 
vsebino v celoti objavljamo. 
Dopis se glasi: 

Sporočamo vam, da nam 
»Ljudska pravica« jako ugaja. 
To je enkrat list, v katerega 
lahko pišemo kmetje sami. Ž i 
vimo v velikem pomanjkanju. 
Naši pridelki nimajo nobene 
cene, davki pa niso nič manjši, 
kot so bi l i pred krizo. Letos 
spomladi smo čitali v Krr.et-
skem listu sledeči Članek: »Za 
olajšanje bede v Bel i krajini.« 
O bedi v B e l i kraj ini je bilo 
v zadnjih dveh letih že mnogo 

pisano, a vendar so Belokranj-
ci le redkokje naleteli na ra
zumevanje svoje težave in uso
do, k i j ih iz leta v leto tepe s 
sušo, točo in splošnim pomanj
kanjem hrane in vode za l judi 
in celo marsikje tudi za živi
no. K l j u b vsemu pomanjkanju 
— v nekaterih vaseh otroci da
nes ne morejo hoditi n i t i v šo
lo, ker j im starš i nimajo s čim 
kupit i obleko — so plačevali 
vse dajatve, kolikor so j im le 
možnosti dopuščale. Časi se n i 
so izboljšali in je Bela krajina 
padla zlasti letos v še hujšo be
do, k i je resno zahtevala nujno 

pomoč. Da bi svojim rojakom 
korist i l i , kolikor toliko olajšali 
položai. so najuglfdnejši p.ed-
stavniki belokranjske javnosti 
gg. narodni poslanec Dako M a 
kar, banski svetnik Mart in B a -
juk, met l iški župan Ivan Male-
šič i n podžupan metl iške oko-
HSk ooči-o Martin Piut ob
iskali v Ljubljani g. dr. Otmar-
ja Pirkmajerja in mu še oseb
no pojasnili nevzdržne razme
re, v katere Bela Kraj ina ni 
zašla po svoji k r i v d i . . . G . pod-
ban je zagotovil delegatom, da 
bodo davki v metl iškem srezu 
znižani za letošnje leto za 30 do 
50 odstotkov, kar pomeni 
ogromno razbremenitev bor
nega belokranjskega kmeta. 
Narodni poslanec g. Dako M a 
kar se je pr i g. podbanu zavzel 
seveda v enaki meri tudi za 
gospodarsko, nič manj prizade
t i črnomaljski srez, tako da bo 
davčno olajšanje pomenilo ve
liko razbremenitev za vse belo-
krajinske kraje. 

Tako je bilo v dopisu v Kmet -
skem listu. Od takrat smo do
bi l i že dvakrat položnice za 
davke. In davki niso nič manj
ši kot so bi l i prejšnja leta. 
Opozarjamo merodajne gospo
de na njihove obljube. Potreb
no bi bilo, da se davki znižajo 
še za več nego za 30 do 50 od
stotkov. Moral i bi se znižati za 
toliko, za kolikor so padle cene 
kmetijskim pridelkom. To bi 
bilo p rav ično in mi kmetje ne 
zahtevamo nič drugega, kot da 
se nam da naša pravica. 

K . J . 

Društvo 
bakrenih rudnikov Bor 

v Južn i Srbij i je, kot so poro
čali pred kratkim nekateri na
ši l is t i , zaslužilo tekom 11 let 
720 mil i ion^v Din in it) po Do
datkih, k i j ih je samo navedlo 
v svojih proračunih . Dnevna 
plača delavcev v Borskem rud
niku znaša samo 20 din na dan. 

Mussollni In otroci 
Mussolini je v nekem članku 

za otroke napisal: »Ljubite pu
ške, obožavajte strojne puške 
in ne pozabite bodala!« 

»Ljudska pravica« 
16. nov. 1934 

Novomeščani, čut ajte 
nasade in parke! 
Zadnje čase postaja lice 

Novega mesta kar mikavno. 
Zginjajo stare rane, skrbi se 
za čistočo ulic, lepotni podobi 
pa veliko prispevajo tudi lepo 
urejene gredice in nasadi, kot 
na primer na Kidričevem trgu. 
okrog pošte i n drugod. Lepo 
je urejen in se še ureja novo
meški ponos — Ragov log. 
Odbor za olepšavo mesta pri 
mestni občini nima samo ve
liko dela in skrbi, ampak 
izpričuje tudi prizadevnost, 
voljo i n estetski okus, da bi 
se mesto čim lepše uredilo. 
Letos je te zasadil okrog 500 
drevesc in prmičev, v Ragor 
vem logu pa tudi 60 domačih 
kostanjev. Štirideset klopi v 
parkih nudi ugoden počitek 
meščanom, do 1. maja jih bo
do pa postavili le deset. Huda 
nadloga i n resna ovira skrbi 
za olepšavo mesta so pa razni 
nekulturni papiavci, ve l ik i tn 
majhni. Ti lomijo v Rapovem 
lopu mlada drevesa, trgajo 
zelenje po parkih vsevprek, 
čeprav ne vedo kaj počenti z 
njim, kvarijo nasade, trgajo 
nerazcetelo cvetje, poberejo 
celo svarilne table in podob
no. Zato prinašamo poziv 
in opozorilo odbora vsem pre
bivalcem: 

»Odbor za olepšavo Novega 
mesta prosi meščane: Čuvajte 
nasade in parke, klopi in 
druge naprave, saj je vse to 
naše, namenjeno oddihu in 
razvedrilu nas vseh! In tudi 
tujec dobi o mestu čisto dru
gačen vtis, če vidi, da znajo 

prebivalci skrbeti tudi za le" 
poto mesta in čuvat i stvari, 
ki temu služijo. 

Hkrati odbor opozarja, da 
oblaščenl paznik, k i bo sle-
bo poslej skrbel za red po-
hernega, kdor bo delal škodo 
v parkih in v Rapovem logu, 
takoj prijavil na pristojno 
mesto, da ne bo potlej kakih 
izgovorov, češ saj nisem vedel. 

Odbor za olepšavo mesta 
pri LO MbO* 

AH ste že naročeni na 
Obzornik? 
Revija pr inaša poleg roma

na K a r l a Capka »Navadno 
življenje« tudi druge literarne 
prispevke v prozi in verzih, 
dalje poljudno pisane pri
spevke iz področja znanosti 
i n umetnosti, v »Razgledih« 
pa seznanja bralce z zanimi
vostmi po Bvetu. Revija ob-
Jatvlja tudi gledališko, film
sko in knjižno kritiko, pojas
nila objavljenih umetniških 
slik, poleg tega pa Se vrsto 
prakt ičn ih nasvetov i n pri
spevkov za dom l n za raz
vedrilo. 

Revija izide desetkrat na 
leto, v vsaki drugi številki 
pa bo pri ložena umetniška 
priloga: večbarvna reproduk
cija umetniške slike ali gra

fike. Poleg tega je lepo 
opremljena s slikami in 
tiskana na finem brezlesnem 
papirju velikega formata. 
Vkljub visokim stroškom (pre
ko 1.200 din) je naročnina le 
500 din (za člane Preše rnove 
družbe pa 450 din). Tako nizko 
naročnino so omogočili delov
ni kolektivi , zadruge, ustano
ve i n drugi s svojimi prispev
ki , Z A T O N A J N E BO Z L A 
STI D E L O V N E HISE, V K A 
TERO N E BI R E D N O P R I 
H A J A L A DRUŽINSKA R E V I 
J A PREŠERNOVE DRUŽBE 
O B Z O R N I K . 

Naročila pošiljajte na Upra 
vo revije »Obzornik«, Ljub
ljana Ulica Toneta Tomšiča 9, 
naročnino pa na naš tekoči 
račun pri N B št. 601-T-325. 

Prešernova družba 

Plodno delo društva prijate
ljev mladine v Novem mestu 

1,300.000 dinarjev — za mladino 

D r u š t v o prijateljev mladine 
V Novem mestu ima za seboj 
dobro leto plodnega i n vse
stranskega dela. K e r bo po 
sklepu republ iške Zveze pr i ja
teljev mladine občni zbor šele 
v jeseni, v »Tednu otroka«, 
naj vsaj v bežnih čr tah opiše
mo delo d ruš tva in skrb za 
mladino. 

Druš tvo Ima preko 900 čla
nov. Ze na 1. odborov! seji po 
ustanovitvi so si člani odbora 
razdeli l i delo v sekcijah: za 
otroška igrišča, za vzgojno za
nemarjeno mladino, za dijaško 
kuhinjo, za letovanje in tabo
rjenje, za delavstvo in vajeni
ško mladino in za družinsko 
vzgojo. Za naše najmlajše, 
cicibane in pionirje, je bila 
vrsta prireditev, vsebinsko bo
gata ln pestra, pa tudi zabav
ne vsebine. Načr t prireditev 
skozi vse leto je predvideval 
nove oblike dela i mladinp in 
druš tvo je te oblike našlo in 
tudi realiziralo: Novoletna 
jelka, otroški sejem, kurento-
vanje, kolednikl, Dan pomladi, 
izleti v naravo, sodelovanje 
pri raznih prireditvah, tekmo
vanja z obdaritvijo — vse to 
le pritegnilo mladino. P rav
ljični vlak je lansko leto peljal 
1100 pionirjev iz mesta in 15 
sosednjih šol na obisk k ljub

l janskim pionirjem. Deset dnf 
so se vrstile prireditve v me
stu: Sneguljčica, Kekec, ob
daritev in bajno razsvetljen 
prostor okrog Otroškega vrtca 
Itd. Mnogo pisem hvaležnih 
pionirjev kaže, kako prijetna 
doživetja je imela mladina. 
Zveza prijateljev mladine v 
Ljubl jani Je naše pionirje tudi 
pogostila (49000 dinarjev). B l i 
zu 1000 cicibanov, pionirjev i n 
mladincev se je lansko leto 
zabavalo pr i kurentovanju, 
sproščeno in dostojno; tudi 
letos j im je druš tvo pripravilo 
veselo pustno zabavo. »Cve
tlični dan« na L o k i je bila 
prva pesem pomladi za c i c i 
bane: 300 mladih src, itfra, 
pesem, tekmovanje, obdaritev, 
Iskanje lepih plsanic, ki so j ih 
podarili ptički za skrb pozi
m i . , . Prireditev na Stadionu 
s tekmo pionirjev je lepo 
uspela. V naravo pod Hmel j -
nik je pohitelo 250 pionirjev 
skupno s taborniki. Dan po
mladi pod Trško gor6; 700 
pionirjev na lepi jasi v gozdi
čku, kosilo v gozdu, zastopniki 
vojske, O L O , M L O , igre v na
ravi , obdaritev t rškogorskih 
otrok s knjigami, izročitev 
pionirskim odredom lepe slike 
itd. Za 8. marec so šli pionirji 
na dom zaslužnih žena in j i m 

čestitali , žene so tekmovale v 
pridobivanju Članov, kjer se 
je izkazal 4. teren. Sodelovanje 
z vojsko je bilo pr isrčno, pio
nirji so čestitali ja Dan armade, 
za borce so priredil i akademijo 
s pestrim sporedom. Vojska je 
druš tvu veliko pomagala, ved
no smo dobili dvorano za p r i 
reditve, poskrbeli so dovoz 
vode za Dan pomladi, agregat 
za ozvočenje itd. Društvo je 
sodelovalo tudi v Tednu ma
tere in otroka in pomagalo 
pri proslavah (Novo mesto. 
BrSljin). Prav tako je letos ob
darilo vse cicibane in pionirje, 
priredilo v D L P igrico, čajan
ko, dalo podporo za Novoletno 
jelko učiteljišču in vajencem, 
lansko leto tudi gimnaziji, po
sebej še podporo revnim dija
kom za naroči tev lista »Mlada 
pota«. Tako je druš tvo zajelo 
v svoj delokrog vso novome
ško mladino in s tem šlo v 
širino ter pokazalo, da mu je 
vsa mladina pr i srcu. 

Naloga d ruš tva je tudi bila, 
da si pridobi materialno bazo, 
da bo lahko mladini nudilo 
čim več. Druš tvo Je imelo ev i - J 
denco nad vzgojno zanemar
jeno mladino, dajalo je brez
plačno hrano siroti, in reševalo 
nekaj primerov vzgojno zane
marjene mladine. Sedaj se Je 
sekcija za vzgojno zanemarje
no mladino združila s sekcijo 
za družinsko vzgojo, ko Je 
ustanovljena vzgojna svetoval
nica, ki bo — kakor vse delo
vanje d ruš tva — prekorači la 
meje Novega mesta in skušala 
delati v merilu okraja. Poseb
no skrb Je druš tvo posvečalo 
vajeniški mladini, J! dalo pod
poro 50.000 din, organiziralo ln 
oskrbelo letovanje na Otočcu. 
DruStvo je Interveniralo, ko so 
hoteli združit i vajeniški in 
srednješolski internat in oba s 
tem utesniti, in je uspelo. 
Takih drobnih intervencij raz
nih oblik je bilo več. Za usta
novitev lutkovnega odra na 

' učiteljišču je dalo d ruš tvo ves 
material, blago in plačalo delo 
5000 din. Lutkovno gledališče 

) uspešno dela. Vel iko prošenj je 
bilo poslanih na merodajna 
mesta zaradi ureditve otroških 
igrišč in opreme vrtcev, za 
mladinsko dvorano in za lut
kovno gledališče (marionete). 
Upamo, da bodo merodajni 
činitelji letos bolj uvidevni in 
dali mladini, kar j i gre. 

Tudi s taborniško organiza
cijo druStvo tesno sodeluje. 
Vsi taborniki Gorjanskega rodu 
so kolektivno vstopili v dru
Stvo, k i j im je dalo 50.000 din 
podpor« za letovanje na Otoč-
eu. DruStvo Je omogočilo leto
vanje nekaj otrok po Rdečem 
križu, dali smo podporo 20.000 
dinarjev. Okrajnemu socialne
mu skrbstvu Je dalo druš tvo 
170.800 din za letovanje otrok 
in s tem v celoti plačalo vse 
račune 2. izmene kolonije na 
Frat i ; pa ni prejelo od mero-
dajnih nobene zahvale; dru

Stvo n a m r e č ni okrajna pod
porna ustanova. Istemu je dalo 
d ruš tvo lani ob Novoletni j e lk i 
150.000 din. Sredstva za vse to 
so dala naša podjetja in pa 
tombola, k i Je odlično uspela, 
saj je še zmanjkalo tombolskih 
tablic, l n je bilo 400.000 din 
Čistega dobička — vse je šlo 
za letovanje otrok. Samo tom
bola je prinesla dve tretjini 
celotnega okrajnega p ro raču 
na za letovanje. Vsega prometa 
je imelo druš tvo v dobrem 
letu 1,300.000 dinarjev. Ta Šte
v i lka dovolj jasno kaže, koliko 
je druStvo naredilo za naše 
otroke v mestnem in okrajnem 
merilu. Poleg tega ima vred
nost inventarja za ca 200.000 
dinarjev. 

Mnogo prošenj l n ustnih i n 
tervencij je bilo zaradi pro-
Btora. Mladina nima nit i enega 
prostora, kjer bi se izven šole 
shajala. Lansko leto so šli pio
nir j i sami k predsedniku mest
ne občine, k i j im je obljubil, 
da bodo dobili prostor drugo 
leto. Ce letos potrkajo na 
vrata . . .? Društvo Je sodelo
valo pri raznih anketah in 
d.ilo svoje pripombe glede 
mladinskega tiska, filma in 
razne kvarne mladinske l i te
rature. Pionirje osnovne šole, 

gimnazije, Trške gore je ob 
raznih tekmovanjih obdarilo s 
knjigami, perilom, puščicami, 
zvezki itd. v znesku ca 70.000 
din. Dajalo Je nasvete in po
moč krajem v okraju ob usta
novitvi d ruš tev in drugih pro
blemih. Pomoč je dobilo p r i 
kolektivih in podjetjih, K U D , 
Zvezi prijateljev mladine v 
Ljubljani , okrajni zvezi pr i ja
teljev mladine, vojski, razglas-
ni postaji, železničarjih, ženah, 
O L O , M L O , itd. 

DruStvo se zaveda svojih na
log. Ne more naenkrat rešiti 
vseh perečih problemov mla 
dine, saj je vendar vzgoja v 
naši socialistični družbi pro
blem vseh, k i delajo z mladino. 
Nikakor pa nima druš tvo mo
nopola nad vzgojo. Druš tvo 
Ima nalogo, da pomaga šolam, 
ustanovam, s ta ršem pri vzgoj
nem delu in skrbi mladine. 
Kakor je druš tvu uspelo p r i 
dobiti si zaupanje mladine, 
s taršev ln oblastnih forumov 
glede novih oblik dela z mla 
dino, upamo, da bomo tudi 
glede družinske vzgoje dali 
svoj delež k vzgoji novega 
Človeka — socialistične misel
nosti. Odbor je svoje delo po
žrtvovalno opravljal. 

- n . I 
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; Iz Poljanske doline 
V nedeljo 14. marca so imeli 

v P redgrađu razšir jeno sejo 
občinskega odbora S Z D L in 
Članov občinskega komiteja 
Z K . 

Na seji so razpravljali o or
ganizacijskem vprašan ju S Z D L 
v občini Predgrad. Tov. P r i b i -
lič je dal splošne smernice za 
delo vaških odborov S Z D L . 
Govor i l i so o praznovanju ob
činskega praznika, k i bo 1. ju
nija ob obletnici napada na 
Star i trg. Člani so predlagali, 
naj polit ični in prosvetni de
lavci pripravijo za ta dan 
primeren program. 1. junij naj 
b i praznovali kot pravi praz
nik i n naj bi b i l dela prost. 
Mnogi so tudi predlagali, naj 
bi pred praznikom uredili ob
cestne v a s i Prebeli t i bodo 
morali obcestne hiše ter po
š teno zabrisati sledove okupa
torja, ker je vidnih še precej 
njegovih propagandnih parol. 
Cas je že, da enkrat za vselej 
po naš ih slovenskih vaseh iz 
ginejo vsi okupatorjevi sle
dovi! ^ S. I. 

Roditeljski sestanek 
v šmarjeti 

Vodstvo osnovne šole in nižje 
gimnazije v Šmarjeti je sklicalo 
roditeljski sestanek, k i je zelo 
lepo uspel in bi l dobro obiskan. 
Prišli so tudi starši iz Skocjana, 
katerih otroci hodijo v nižjo 
gimnazijo V Smarjeti. 

O vzgoji otrok v šoli i n v do
mači hiši je govoril Avgust K r a -
ševec, ravnatelj nižje gimnazije 
Rudi Slatinek je pa predaval o 
moderni tehniki in mehaniza
cij i , k i isko hitro napreduje. 
Zato se mora mladin a tudi već 
učiti, da bo lahko kos svojim 
nalogam, da bo lahko čimbolj 
koristila posamezniku in druž
bi . Priporočil je stanšem, naj 
dajo otroke v višje šole, zlasti 

agronomske. Za zaključek se
stanka so otroci s pesmimi in 
deklamacijami pozdravili svoje 
starše. J . J-

Iz Dolenje vasi 
Na zadnji seji občinskega LO 

Dolenja vas je bil soglasno iz
voljen nov svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko. 
Na tem zasedanju je svet raz
pravljal pred vsem o vprašanju 
preskrbe preužitkarjev oa pod
ročju občine. Na mnogih kme
tijah žive stari in onemogli 
ljudje, ki so vse svoje življe
nje posvetili vzorno in pošteno 
urejeni kmetiji. Sedaj na sta
rost, ko bi morali domači skr
beti za njih, pa je marsikje 
prav nasprotno. Nekaterim hi
šam so prevžitkarji breme, zato 
ni čudno, če za nje primanj
kuje hrane, obleke in postrež
be, k i so jim jo svojci dolžni. 
Zato se mnogi taki ljudje ogla
šajo na občini, da bi j im po
magala. 

Drugo važno vprašanje novo
izvoljenega sveta je vzgoja 
mladine. Občinskemu odboru 
so ponovno predlagali, da pr i 
skrbi mladoletniku Henigmanu 
Antonu iz Rakitnice sprejem v 
Vzgojni dom, ker ima doma 
slabo vzgojo. Otrokom, k i ni
majo staršev, naj bi svet pre-
skrbel oskrbnike, k i bi skrbeli 
za njihovo vzgojo. Občinska 
babica je povedala, da je pre
skrba pri novorojenčkih tako 
dobra, kot ni bila še nikdar 
doslej. Člane novega sveta čaka 
še mnogo nalog, katere bodo 
morali reševati skupno z vsem 
prebivalstvom. IZ. 

Iz Semiča v Beli krajini pišejo 
Kakor smo že poročali, imamo 

v Semiču moški in ženski pevski 
zbor, ki ju vodi prof. Bartok Iz 
Črnomlja. Ženski zbor je 8. mar
ca že zapel na proslavi praznika 
žena. Zbora sta se zdaj združila 
v mešani pevski zbor, ki dva
krat na teden prav pridno vadi. 
Stalno hodi k vajam okrog 30 
članov. Mešani zbor je edini v 
Bel i krajini, zato je želja vseh 
ljubiteljev petja in pevcev sa
mih, da postane čim boljši ln 
močnejši. Pohvaliti moramo po
žrtvovalnost pevovodje, ki dva~ 
krat na teden pride iz Črnomlja, 
zadnje čase kar s kolesom, da je 
manj stroškov, in- pevcev, veči
na starejših ljudi, ki navzlic 
delu vestno hodijo k vajam. Le 
mladine -manjka, k i nam bi po
množila glasove ln zbor. 

Občinski 0di'-or Rdečega križa 
se pripravlja na občni zbor. Za 
zapoenelost so krivi vaški odbo
r i RK, k i še niso izvolili vaških 
odborov, čeprav so Imeli rok do 
7. marca. A l i ljudje res ne vedo 
ali pa nočejo vedeti, kaj je Rde
či križ in kakšne naloge i m a v 
miru ln v vojni. Občinski odbor 
R K prosi vse funkcionarje po 
vaseh, naj pomagajo za volitve 
vaških' odborov R K , kjer je po-
trelbno, in propagirajo, da bo 
vsaj eden od vsake hiše član 
Rdečega križa. Bolj delaven je 
podmladek RK na šolah na na-

Novice s Suhorja 
pri Metliki 

Meseca marca je bil zaključen 
šesttedenskl gospod, ln kroj
ni tečaj, katerega je obiskovalo 
18 mladink. Ob zaključku so te
čajnice pod vodstvom požrtvo
valne Jožefe Gršič pripravile 
razstavo ln pogostitev, na katero 
so povabile tudi nekaj ljudi iz 
okraja In občine. Vse tečajnice 
so dobile spričevala. Najboljše 
so bile pohvaljene. 

V ponedeljek, 22. marca, Je 
pionirje suhoTske šole obiskalo 
lutkovno gledališče iz Ljubljane. 
Predvajalo je igrico »Težave Pe-
teršilčkove mame«. Pionirji so 
nestrpno pričakovali tega dne, 
kajti med nj,imi je večina takih, 
k i lutkovne Igrice v svojem živ
ljenju še niso videli. Splošna že
lja vseh pionirjev je, da bi jdh 
lutkovno gledališče iz Ljubljaie 
še večkrat obiskalo. 

* 
V nedeljo, 28. marca, so iblle 

na Suhorju nadomestne volitve 
za okrajnega ln občinskega od
bornika. Na Suhorju je umrl 
Franc Fink, ki je bil okrajni ln 
občinski odbornik. Novoizvoljeni 
občinski odbornik je Jože Gor
nik iz Dol. Suhorja .okrajni pa 
Anton Jelenič, prav tako iz Dol. 
Suhorja. 

Mladina šolskega okoliša Su
hor je letošnjo zimsko sezono 
dobro Izkoristila za svoj kultur
ni napredek. Večina se jih je 
udeležila gospodinjskega ln Izo
braževalnega tečaja. Pod vod-
»tvoim učiteljic Valerije Jordan 
ln Ivane Zoran so naltudlrall 
dve igri ln so Igrali 28. marca 
Igro »Stari In mladi«. Igralci so 
se v svoje vloge prav dobro vži
vel !. Udeležba je bila lepa, kar 
Je dokaz, da s! prebivalstvo Su
horja in okoliških vasi želi kul
turnega razvedrila. 

Metod Plut 

ser-: območju. Podmladkarjev je 
309. Na šolah Imajo tudi higien
ski aktiv, k i ima na skrbi, da 
bo čisto v šoli in okrog šole ln 
da slehernega učenca vključi v 
RK. Naj bi učiteljstvo vsaj pol 
ure na teden poučevalo učence 
v prvi pomoči. Vodstva šol naj 
bi se povezala z bolničarko Bol-
tarjevo, ki bo rada prišla, kadar 
bo le utegnila. 

Koliko amo si prizadevali, da 
dobimo za naš Zdravstveni dom 
bolničarko a l l zaščitno sestro, ln 
uspeli smo. Dobili smo tovariši-
co, da si je boljše nismo mogli 
želeti. Vsi ljudje so izredno za
dovoljni z njo, sedaj pa mora 
kar nenadoma nazaj v Črnomelj. 
Občani Semiča s tem nikakor 
nismo zadovoljni, safj je Semiču 
vsekakor bolj potrebna kakor 
Črnomlju. Naj o tem odgovorni 
ljudje v Črnomlju tehtno pre
mislijo. K . J . 

Zaključek tečaja 
v Vavti vasi 

Štirinajstega marca so v Vav
ti vasi zaključili trimesečni 
gospodinjski tečaj, k i ga je 
obiskovalo 24 deklet. Poleg ku
harske umetnosti so se tečaj
nice urile tudi v ročnih delih 
in splošnih gospodinjskih spret
nostih, imele pa tudi predava
nja o slovenskem jeziku, ra
čunstvu itd. Posebno so na te
čaju obravnavali nauk o so
dobni prehrani v raznih pokli
cih. Razstava ob zaključku je 
pokazala precejšen napredek od 
lanskega tečaja. 

Tečaj je tudi letos vešče vo
dila učiteljica Kulovec Ljubica, 
pomagali pa sta j i učiteljici 
Aševa in Petelinkarjeva. Tečaj
nice zaslužijo vse priznanje, saj 
so z vodstvom tečaja tvorile 
zgledno in tovariško delovno 
celoto, zato je tudi uspeh tako 
izredno lep. 

Materialno sta z velikim ra
zumevanjem podprli tečaj ob
čina Straža in kmetijska za
druga v Straži; vodstvo tečaja 
in tečajnice se obema prav 
lepo zahvalijo, enako pa tudi 
tov. Frančiški Berdavs, k i je 
dala v uporabo kuhinjo z vsem 
potrebnim inventarjem. P. I. 

Iz Knežje lipe 
Nedavno je bil v Knežji L i p i 

sestanek osnovnih organizacij 
Zveze komunistov. Združili so 
OO ZK Nemška loka In Knežja 
lipa, razpravljali pa tudi o po
trebi združitve organizacij So
cialistične zveze in o enotnem 
sindikatu. 

Zelo lepe uspehe je dal tečaj 
za Izobraževanje delavcev. V 
začetku je bilo na diskusijskih 
večerih bolj malo pripomb in 
vprašanj, pozneje pa so se te
čajniki sprostili In je tečaj če
dalje bolj živahen. Imeli bodo 
v tej sezoni še šest predavanj 
s področja kmetijstva in delov
nih odnosov. 

Domenili so se tudi, da bodo 
organizirali prostovoljno delo 
ob nedeljah, skupiček pa dali za 
radijski aparat ln rdeči kotiček, 
k i ga bodo opremili s knjižnico, 
šahom in podobnim. 

O. T. 

ŽENSKO JE UDARIL 
Na 10 dni zapora, pogojno za 

dobo enega leta, na plačilo 
stroškov postopka in 300 din 
povprečnine je b i l pred novo
meškim okrajnim sodiščem 
obsojen A . O., železniški kur
jač iz Mirne peči. Med prepi
rom je sunil z roko v prsa 58-
letno A n o Kmet in jo laže po
škodoval. 

V Veliki Loki 
je treba razživeti kulturno delo 

V Veliki Loki imajo kultur-
noprosvetno društvo »Ivan Can
kar«, toda društvo že tri leta 
ni imelo občnega zbora, zato 
kulturno delo spi, odkar je 
predsednik Ci r i l Bukovec zara
di bolezni popustil. In vendar 
je v Veliki Loki še dovoli dru
gih ljudi, ki bi lahko poprijeli 
tudi na kulturnem področju. 
Nedavno so gasilci zaigrali 
Domna in Zupanovo Micko, zna
menje, da so starejši in mladina 
pripravljeni delati, le vodstva 
nimajo. 

Zimsko izobraževanje je tudi 
spalo. Niso Imeli ne predavanj 
ne tečajev, čeprav imajo tako-
rekoč pred nosom Kmetijsko 
šolo na Mali Loki. Knjižnica ne 
posluje in so knjige razmetane 
na polici v občinski pisarni. 

Občinski ljudski odbor in 
množične organizacije v Veliki 
Loki morajo družno poskrbeti, 
da se tako stanje spremeni in 
Izboljša, kajti kulturno in pro. 
svetno delo na vasi je izrednega 
pomena za splošni dvig ln na
predek, A. Z. 

Veliki Gaber 
V nedeljo, 4. aprila, smo Imeli 

sestanek Rdečega križa, katere
ga se je udeležil tudi član 

okrajnega odbora RK tovariš 
ing. Zobec. Z njegovim Izvaja
njem o nalogi RK v miru in voj
ni so bi l i udeleženci sestanka 
nadvse zadovoljni in želijo, da bi 
še prišel med nas. 

Pogoj, pod katerim je dajal 
občinski ljudski odbor v najem 
zemljo splošnega ljudskega pre
moženja, se nam ne zdi sociali
stičen. Od najemnikov zahteva, 
d a plačajo najemnino v naprej. 
Posamezne parcele, ki so jih do
bil i najemniki, so zelo slabe in 
zaraščene ter bo potrebno pre
cej truda, predno bo n a njih kaj 
zraslo. Mislim, da bi morali od
ložiti Tok za plačilo najemnine 
vsaj do jeseni. 

V Sentlovrencu so imeli upo
kojenci sestanek, na katerem so 
organizirah' novo podružnico 
Društva upokojencev, ki Ima 
sedež v Vel iki Loki . Za pred
sednika je bil izvoljen Martin 
Kolar. Vse upokojence, ki še 
niso člani podružnice pa žele 
postati, obveščamo, da se lahko 
prijavijo pri poverjeniku Jožetu 
Jeraju na Vel . Gabru. 

J . Jeraj 

Obiskali so nas pionirji iz Šmihela 
Skoro neopazno gredo otroške 

prireditve mimo nas. Vse prema
lo posvečamo pozornosti malim 
igralcem, prav tako pa tudi tru
du tistega, ki jih pripravlja. 

V nedeljo so bili gostje DLP 
Novo mesto pionirji iz Smihela. 
Nastopli so z igrico »Dve Marič-
ki«. V šestih slikah so se zvr
stili pred nami žalostni ln ve
seli prizorčki, spremljani z god
bo, petjem ln plesom. Gledalcem 
sta ugajali zlasti obe MaričkI, 
oba paža, navihana čevljarčka, 

»Naša kri« v Veliki Loki 
Preteklo nedeljo je K U D Iva

na Cankarja v Veliki Loki upri
zoril Finžgarjevo ljudsko igro 
»Naša kri«. V nabito polni dvo
rani zadružnega doma so Igralci 
poželi priznanje navdušenih gle
dalcev. Čeprav je igra težka za 
podeželske odre, se je režiserju 
Bizjaku, preprostemu kmetu, po
srečilo, da so bile vloge pravil
no razdeljene in uspeh prav lep, 
čeprav so nastopili po večini 
mladi Igralci. Vso pozornost gle
dalcev je pritegnil francoski 
častnik Louis Renar, ki g a je 
odlično zaigral Mežan. Tudi žu
panova hči Jerica, ki jo je pred
stavljala Lojzka Mežanova, ni 
zaostajala za njim. Prav dober 
je bil njen ženin Štefan, ki ga 
je igral Emil Kotar. Kostumi 
ljubljanskega gledališča in ma-
sker Hren so dali gledalcem 
živo sliko tedanjih časov. 

Mladi Igralski družini čestita
mo in j i želimo pri nadaljnjem 
delu še mnogo uspehov. L a 

deklice in plačkl Bolje bi bilo, 
d a bi starejše vloge zaigrali od
rasli igralci .čeprav so učenci, 
zlasti stara Meta, vložili v svoje 
vloge precej truda. 

Med odmori so nas zabavali 
tamburaši Tovarne lesnih izdel
kov, ki so se tokrat prvič pred
stavili javnosti. Razveseljivo 3© 
dejstvo, da so si mladi ljudje po
iskali tak način udejstvovanja. 
Želeli bi le, da bi v svoj krog 
privabili še več deklet ln fantov 
iz njihovega delovnega kolek
tiva. 

Res je, da je bilo nedeljsko po
poldne lepo in sončno, vendar 
nam ni Žal, da smo ga preživeli 
v dvorani, saj so iz oči vnetih 
malih igralcev sijali takšni topli, 
žarki, da so moral* ogreti vsako 
srce. M . G. 

Obvestilo 
Bralce »Dročtin iz dolenjske 

popotne malhe« obveščamo, da 
podlistka Janeza Popotnega zgolj 
zaradi pomanjkanja prostora ni
smo mogli uvest; že v to števil
ko. Vsakršno namigovanje, da 
se ne »upa oglasiti zaradi raz
jarjene Lucije Humsr, Elizabete 
Pcpek in ostale drušiine« je gro
bo natolcevanje in poivsrjanje 
resnice. Navzlic žolču novome
ških poklicnih klepetulj se bo 
Janez Popotni v kratkem spet 
oglasil. Vsem, ki se čutijo zaradi 
članka »Lucija Humar in njena 
umetnost« prizadeti — naše 
Iskreno sožalje! Imena v članku 
so seveda izmišljena, opisana 
dejstva pa so resnična in jih 
lahko potrdi vsaka količkaj zna
na novomeška klepetulja. 

'SPORT IN TE LESNA V Z G 0 3 A 
Teitesna vzgoja v Kočevju 

j dročju telesne vzgoje, 

Po zelo razgibam in uspešni zim
ski sezoni se Partizan Kočevje pri
pravlja na letno sezono, ki obeta 
biti precej živahna m pestra. V 
društveni pisarni so sleherni dan se
stanki, na katerih ure j u j-*,«) le 
doikoucne priprave za letno delo. V d 
oddelki vadijo proste vaje za repu
bliški zlet v Ljubljani, katerega se 
namerava udeležili samo iz kočev
skega društva 2̂ 0 telovadcev za pro
ste vaje, nastopili bodo pa t n tli z 
raznimi isrrami in v špsrtu. .\a prvi 
spomladanski dan so imeli pripadni
ki društva prostovoljno delo, ureje
vali so tekališča in doskočišča, sa
dili okrasno grmičje in drevje; tako 
je društveni stadion spet pripravljen 
ui mladina je be pričela z rednimi 
treningi. V društvu so pričeli akcijo 
za zbiranje sredstev za nabavo novih 
telovadnih krojev. Po večini bodo 
za kroje telovadci sami prispevali, 
za socialno šibke bo pa dalo kroje 
društvo. Cla.nicc TO se obvezale, da 
bodo izdelale vse", kroje najkasneje 
Uo okrajnega sleta, ki bo 6. 
junija T Kočevju. Izdelan in odobren 
je že okrajni delovni koledar, v ka
terem je zajeto prvič tudi tabore-

K I N O 
Kino KRKA Novo mesto 

Od 9. do 12. aprila: angleški vo
hunski film >Mref,a<. 

Od 13. do 17. aprila: TIP luški film 
»Zapor za iene<. 

Od 16. do 19. aprila: ameriški barv
na film tLjubimec Neio Orlean$a<. 

Kino JLA Novo mesto 
11. aprila: ameriški film tMento pod 

tonctriK. 
IS, aprila: ameriški film tVilianuova 

k;ti /<btii.ka<. 

Kino Jadran Kočevje 
Od 7. do 8. aprila: *Nebo brez }s-

ttreboo* 
Od 9. do 11. aprila: >Rdcčelatk& ln 

kaobojt. 
Od H. do 15. aprila i >Kralj keglja-

čeo€. 

Kino Črnomelj 
Od 8. do 11. aprila: >Prottor na 

toncut. 
Od 13. do 15. aprili: tTramoa] — 

poielenje*. 
Od 15. do 18. aprila: >Velikt oalček*. 

Kino Loški potok 
Dne 10 in 11. aprila: tDoornl toel-

II i k Gi-i' ;',I-K. 

H A L I OGLAS I 
STRESNO O P E K O , vsgonske kolin-

nr, promptno dobavlja AGRO-
CJRADNJA L J U B L J A N A , Sv. Pe
tra c. 18, tel. 22-60h. 

SLUŽBO ISCK Sivilju, vešča kroja
ških del. Naslov pri upravi. (tU) 

l ' ! ! W UGODNO PRODAM premično 
peč za peko kruha, peciva — 
Komplet inozemski izdi-l<-k. 

SPRE J.M K M pošteno o*rl>o /.a pomoč 
v gospodinjstvu. Sušnik, Ljubljana, 
/akuška 21 

l'i >' ! M PRODAM vinski »od 17 hI, 
čisto brez napak«. Sušnik, LJub
ljana, Zaloška 21. 

K H O M A T I C N O H A R M O N I K O ku
pim. Plamene ponudbe z naved
bo cene iti opisom poslati na 
naslov: P o č k a r , Dol. T e ž k a vo
da 28 prt Novem mestu. 

Preklic 
Podpirana 'Trdinjnk Marija iz No

vega mesta, Kardeljeva 23 preklicu-
jem kot neresnično, kar sera gov«>. 
rila o tov. Hrooatin Rudiju it Irč* 
vasi na občnem zboru mestne orga
nizacije ZB v Novem mestu glede 
njegovih otrok in glede njega <nme-

En kot člana ZKJ ter se mu /ahva-
u[j«u, da j« odstopil od lott*. 

TVeiinjafc Hurifa 

Gibanje prebivalstva 
v Novem mestu 

Pritekli teden je bilo rojenih 13 
dečkov in iH deklic. — Porodili »o 
te: Krenoiievič Stmnoja, podoficir 
JLA iz M M i n Piv k Marija, tk.ilkn 
iz Novega me-»ta. Bnjer Ivan, trg. 
pomoeiiik in Cortuii Iv«, trg pomoč
nic«, oba i i Novega mesta. — Če
ti i lamo! 

Umrli no: Klatičnir Mnnjit, gospo
dinj«, R7let iz Mirne vasi. Martin-
čič Jože, delavec. 26 let n Šentjer

neja. Metelko Milena, hči delavke, 
2 leti iz Sela Otovec, Kotar Rozu, 
gospodinja, iS let iz Dobličke gore. 

Gibanje prebivalstva 
V K0ČHVU 

Od 27. marca do 3. aprila so bili 
rojeni trije dečki in dve deklici. — 
Poročili »o te: Kovačec Janez, kur
jač iz Rudnika in Dombi Cvetka it 
Sadke vasi. Mann Emil, kovač :n 
Rudolf Helena, oba iz Brega. — Če
stitamo 1 

Gibanje prebivalstva 
v Mokronogu 

V marcu je bila rojena 1 deklica 
in 1 deček. — Poročili to te: Potoč
nik Franc, delavec iz Trbovelj in 
Tratar Frančiška, delavka jz Mo
kronoga, Gradišnik Ivan, pletar iz 
Mokronogu in Vorbič Jožefa, pletar
ka iz MaJIkovca. — Umrli »o: Zaku-
šek Jnlijana, užilkarica, 71 let iz 
Križnega vrha. Kovnčič Frančiška, 
gospodinja, 74 let iz Mokronoga. 

Gibanje prebivalstva 
v Metliki 

V marcu Je bilo rojenih 3 deklic 
in 4 dečki. — Poročili to te; Sker-
lak Franc, »trojni ključavničar is 
Moravcev pri Murski Soboti in Ko-
čevar Karolina, kmetica iz Derete 
VIIM 7 ivkovič Svetomir, oficir JI,A 
iz Reke in Bohte Marija, prešivalka 
is Cribelj'. — Umrli to: Slane Ma
rija, gospodinja, 40 let iz Berčič pri 
Metliki. Vidctič Stanislav, otrok, 6 
mesecev Iz Dol. Tome Anion, želez
niški čuvaj , 54 let iz Križevsk« rasi. 

GIBANJE PREBIVALSTVA 
V DOLENJSKIH OBČINAH 

Občina Dolenjske toplice 
Poročili to te: 
Klobučar Rudolf. kme4 it Uršnih 

sel, in Zupančič Marija, kmetica iz 
DoMndoIa. Zupančič Janez, železni
čar is Dobi n dola, in Kump Marija, 
lova ni iška delavka iz Urinih sel. Bra
dač Viktor, kmet iz Loške rasi, in 
Glavam Jožica, hči upokojenca iz So
teske. Gril Janez, kmet. in Kapš Iva
na, kmeticn, oba iz Dobindola. M um 
ToŽe. gozdni delavec iz Obrha, In 
I t « ložefa. drlnvka i» Podturn*. 

Umrl je Fric Franjo, gozdarski teh
nik, 42 let, is Soteske. 

OBČINA LOŠKI POTOK 

Pretekli mesec je bilo rojenih 5 
dečkov. 

V februarju j« bil rojen 1 deček ln 
I deklica. 

Poročili to te: 
BuČek Karel, delavec Iz Serdice v 

M u ki Solioti, in Rupnrčif Antonija, 
gosp. pomočnica, it Relij. Hartolj 
Ivae. kmet s Hriba, in l.evstek Ma
rijo, kmečka delavka Iz Tratnika. 
Ko^ir Franc, gozdni delavec iz Ri-tij, 
ni Knsir Nada-Stefana, kinoika de
lavk« iz Trnv mika. 

I inrl je Rus Ivan, posestnik. 62 let. 
S i l i . l i l . 

Gibanje prebivalstva 
v Gotnl vasi 

V februarju Je bil rojen 1 d e č e k 
ln i deklic. 

Poročili to se: 
Gazvoda Ivan, sin kmeta, in Brko-

pec Albinu, hči kmeta, oba iz Pod-
grada. Kožar Franc, mlinar iz Gor. 
Tržke vode, in Vidmar Marija, hči 
kmeta iz Sentjošta. Može Jože, sin 
kmeta iz Sentjošta, in Ovniček Ma
rija, kmefaica iz Dolia. Plantan 
Frainc. zidar, in Bukovec Ana, hči 
kmeta, oba iz Vel. Podljubna. Buko
vec Stanislav, tesar, in Sušteršič Ma
rija, hči kmeta, oba is Vel. Podljub
na. Jakšc Ivan, sia kmeta iz Bori-
čevega, in Pire Danijela, hči kmeta 
is Vel. Podljubna. Sluga Alojz, klju
čavničar iz Dol. Straže, in Dragman 
Ana, delavka iz Regerč« vasi. Bohte 
Ivan, im kmeta iz Vinje vasi, in 
Simc Marija, h&i kmeta is Mihovca. 
Bačar Jože, kmet iz Mihovca, in 
Lenarčič Pavlina, hči kmeta iz Pri
stave. Pire Filip, sin kmeta iz Dol. 
Lakovnic, in Sušteršič Manja, tovar
niška delavka iz Gor. Lakovnic. Sin-
kovc Matija, šofer iz Novega mesta, 
in Burger Matilda, šivilja iz Smihe
la. Rekar Janez, tovarniški delavec 
iz Svetkriža pri Jcsenicnh, ln Umek 
Albina, šivilja iz Konca. Mežnar 
Franc, delavec iz Jugorja, im Hrova-
tič Alojzija, hči kmeta iz Gor. La
kovnic. 

V marcu fe bila roiena 1 deklica 
ln 1 deček. — Umrli to: Regina 
Dragica, otrok, 14 dni is Vel. Ce
rovca. Hočevar Marija, užitkarica, 
74 let is Stopič. Bele Ana, užitka-
ricn. B4 let iz Dol. Lakovnic. Dra-
giinc Marija, niitkarica, 77 let is 
Vinje vasi. Murn Janez, užitkar, 95 
let iz Vel. Orchka. 

Umrli to: 
Campelj Katarina, uži lkarica iz Ma

le Cikav«. Klobučar Mihael. 3 lela, 
iz Vel. Orchka. Skedelj, JoJte, 13 
dni. iz Pangrčgrma. 

IZ NOVOMEŠKE 
PORODNIŠNICE 

Pretekli teden to rodile: Arh Ma
rija iz Le^kovea — dečka. Novak 
Pepca iz Mirne peči — deklico. Mi-
halič Marija iz Pouikev — deklico. 
Krevelj Francka iz Gotne vasi — 
deklico. Krajšek Marija iz Sontru-
porta — dečka. Novina KrUtina iz 
Seruiča — dečka. Završnik Marija 
i / Irž.išča — deklico. Ivec Ana i / 
Pot to v« vasi — deklico. P rosen ik 
Marija iz Metlike — dečka. Konrilja 
Vera is Dvora — deklico. Gradišnik 
Popca is Tržišča — dečka. Lestik 
Ivana is Vidma-Dobrepolja — deč
ka. Vukomane/vič Majda Iz Gotne 
vasi — dedka. Ponikva r Jožefa iz 
Šentjerneja — dečka. Skubc M.mju 
i« Petrove rasi — deklico. — Česti
tamo I 

nje. Odločil i smo se, da bomo ta
borili ob Krki. Poleg domačih čla
nov nam bo dal na raz.polago in
štruktorje za vadbo v taboru Inšti
tut za telesno vzgojo iz Ljubljane. 
Priprave za to taborenje so že v te
ku Za sezono fe pripravljajo tudi 
odbojkarji in nogometaši. Pri nogo
metaših bo treba uvesti več smotr
nejše vadbe. Zlaisti mladina misli, 
da ji je potreben samo trening z 
žogo, za vadbo za kondicijo telesa 
jim ni veliko. Temu primeren je 
potem tudi njihov celotni uspeh. 
Veliko je ljubiteljev nogometa, tre
ba jih je pa usmeriti in vzgojiti v 
prave športnike in z»vedme pripadni
ke Partizana, ki se bodo zanimali 
za celoten razvoj in življenje dru
štva, ne samo za nogomet. V ta
kem stremljenju jih bomo podpirali 
vsi. 

Društvu je bil gospodarski položaj 
izdatno izboljšan s tem, da je dala 
mestna občina v svoj proračun stro
ške za vzdrževanje športnega stadio
na in Odtalih igrišč ter letnega telo-
radišča. To je za naš kraj ponovni 
dokaz, kako skrbi ljudska oblast za 
razvoj telesne vzgoje. 

Vkljub temu, da s« množične or
ganizacije razmeroma zelo malo za
nimajo za telesno vzgojo,_ je danes 

posebno Še 
za vse prireditve in tekme večjega 
obsega v okvirju prvenstev Dolenj
ske. A. 

TVD Partizan v Sodražici 
T V D Partizan v Sodražici je po

lagalo pred kratkim svoj letni obra
čun dela. Ciaai, ki so v velikem 
številu prišli na občni zbor, so z 
velikim zanimanjem slediH poročilom 
funkcionarjev upravnega odbora. 
Predsednik društva Fajdiga Franc, 
ki je pravzaprav ustanovitelj dru
štva, je v svojem obširnem poročilu 
omenil vse težave, ki jih je društvo 
prebrodilo, da je končno doseglo kar 
danes ima. So to primerni in udobni 
prostori, posebno pa prostorna te
lovadnica, ki je opremljena šele za 
silo — s drogom, bradlo, leštvo in 
plezali. Ostalo potrebno orodje bodo 
postopoma nabavili. Nekaj naprav 
pa bodo naredila domača podjetja. 
Vsi ti prostori so u-rejeni T šolskem 
objektu, za kar si je veliko priza
deval tudi ljudski poslanec Matija 
MaležiČ, kateremu je občni zbor iz
rekel pohvalo. Pri ureditvi proMortif 
so se udejistvovali v svojem prostem 
času tudi čjani društva, da je delo 
u meje napredovalo. Tudi vsem tem 
se je predsednik zahvalil in jih pro
sil za nadaljnjo pomoč. Ko je obč
ni zbor slišal poročilo ostalih funk
cionarjev: tajnice Fajdiga Rožce, 

Članstvo naj razvije široko propa
gando za naročanje dnevnega časo
pisja in revij, poskrbi pa tudi za 
Člane Prešernove družbe. Treba je 
poskrbeti za razvoj smučarstva, ki 
ima pri nas vse možnosti in posebno 
ugodne lege in v ta namen naj se 
loveže območje Travne gore z do-£ove; 
no. 

društvo vodilno v celem okraju tako ; blagajnika Ivane Pepeta, gospodarja 
številčno, kakor kakovostno. Zal je j Rns Franceta in poročilo tehničnega 
še mnogo takih, ki stojijo ob strani, odbora, ki ga je podal Trdan An-
ne samo glede telesne vzgoje, temveč drej, se je razvil prav živahen raz-
se sploh izogibljejo vsega društve- j govor, ki je rodil več primernih 
nega življenja. Tudi to vprašanje j predlogov in seveda tudi sklepov za 
naj bi se na sestankih načelo, da bo- | nadaljnje delo. Sklenjeno je bilo 
mo konono videli, kateri so tisti ko- I povečati število voditeljskoga kadra 
lekrivi v Kočevju, katerim je več i m v telovadnico pritegniti vso okoli-
za koraodno življenje posameznikov, 1 ško mladino; voditelji naj pred vsa-
kot pa za potrebe skupnosti, izven , ko vajo posvete nekaj časa vzgoji 

' članstva, uredi naj se lemo telova
dišče za poslopjem do struge Bi
strice, vsem članom je treba pripo
ročiti obi*k knjižnice, izobraževal
nih tečajev In ljudske univerze, so
delujejo naj v šaJioTskem odseku itd. 

službenega dela. 
Okrajna sveza Partizan Kočevje 

je predlagala vsem okrajnim zvezam 
na področju Dolenjske skupni se
stanek v Novem mestu, na katerem 
naj bi »e vskladilo vse delo na po-

V Žužemberku so ustanovili TVD Partizan 
Telovadba Ima v n a š e m trgu že 

stare tradicije. V e č k r a t po vojni 
smo p o s k u š a l i obnoviti telovadne 
vrste, a nI š l o . Pred leti je bilo 
menda tudi že ustanovljeno dru
š t v o , a delati niso z a č e l i . T u d i 
lani Se nI bilo pravega razume
vanja. Letos pa smo znova poiz
kusili . N a seji iniciativnega od
bora Je bil , s p o m o č j o i n š t r u k 
torja okrajne telovadne zveze, 
dobro pripravljen o b č n i zbor. 
Proti p r i č a k o v a n j u se Je 16. mar
ca z v e č e r zbralo mnogo ljudi, k i 
so ž e z u d e l e ž b o pokazali, da si 
ž e l e zdravega razvedrila in okre
pitve svojih m o č i . Zlasti razve
seljivo je, da Je na o b č n i xbor 
p r i š l o toliko mladine. Zelo veseli 
pa smo bili tudi starih telovad
cev, ki bodo s » v o j i m znanjem 
in I z k u š n j a m i lahko precej po
magali mlademu d r u š t v u . 

N a ustanovni o b č n i zbor Je iz 
Novega mesta p r i š l a tudi n a č e l 
nica n o v o m e š k e g a Partizana tov. 

Smerdujeva. R a z l o ž i l a Je pomen 
ln namen d r u š t v a . Nato Je bil iz
voljen upravni odbor. D r u š t v u 
predseduje tov. Vute, n a č e l n i k Je 
eden n a j b o l j š i h s t a r e j š i h telovad
cev tov. Blatnik, n a č e l n i c a pa 
tov. P o d g o r š k o v a . Izbran je bil 
tudi vaditeljski zbor. Posebne 
naloge pa bo imel gradbeni od
bor, kajti druStvo nima svojega 
doma. P o s k u š a l i bomo obnoviti 
prostore b i v š e g a sokolskega dru
š t v a . Nekaj orodja ž e Imamo in 
Blrer drog, š v e d s k o klop in ž o g o . 
O b č i n s k i L O Je pripravljen od
stopiti za novo t e l o v a d i š č e p r i 
meren prostor ob K r k i , kjer bo 
v b o d o č i h letih lahko zraslo tudi 
k o p a l i š č e . 

Pogo.1l za razvoj Partizana v 
Ž u ž e m b e r k u so dobri. T e ž a v e pa 
so povsod. P r e p r i č a n i smo, da 
bomo dobili tudi k a k š n o p o m o č , 
če bo d r u š t v o res kmalu poka
zalo voljo do dela in uspehe. 

—ra 

Na Športni dan smo obiskali kočevski Rog 

Obvestilo 
V članku »Doli^oprstnežl v ka

varnah«, smo v 12. številki na
šega tednika med drugim na
vedli, da stane usnjena mapa za 
revijo »Borec« 5.000 din. Kakor 
smo naknadno zvedeli, stane 
»Horčeva« usnjena maipa le 1.500 
din. Uprava »Borca« v Ljublja
ni Ima se nekaj desetin teh map 
in jih na4e kavarne, gostišča, h<j-
teli in ustanove lahko naroče v 
Ljubljani, Erjavčeva c. 16. 

Dijaki nižje gimnazije • Dol. To
plicah smo imeli 29. marea športni 
dan. Ogledali smo si snamenite kra
je, znane is narodno osvobodilne 
borbe — Bazo 20, Jelendol in Daljni 
hrib. 

Jutro je bilo lepo. Sicer so se na 
zahodu zbirali oblaki, vendar jih je 
sonce kmalu razkropilo. Lepega ju
tra so se s nami vred veselile ptice, 
ki so že navsezgodaj prepeval« v 
gozdu. Z nami je šel tudi mož, ki 
je te kraje dobro poznal. Naša pot 
je vodila skoai Podturn in nato v 
hrib. V gozdu nad Podturnom smo 
si ogledali razvaline gradu, Uatercpa 
*o jioraslc velike in debele smreke. 
Pot nas je vodila dalje v strmino. 
Dolgo časa smo že hodili, ko smo 
naenkrat zagledali pred seboj plano
to na kateri je stala nova hiša. 
Tovariš Silar nam je povedal, da 
smo prišli na Daljni hrib. Med voj
no je stala tnm partizanska bolniš
nica. Sovražniki so jo' odkrili in za
žgali. Partizani »o pred njimi ko
maj odnesk ranjence v varnejši kraj 
— v Jelendol. Ta kraj leži v dolini. 
Jelendol je bila prava partizanska 
vasica, tolika barak je imela. Pred 
sovražniki je bila skrita med gosti
mi drevesi. Bolnišnica in tudi ope
racijska s o l « sta še dobro ohranje
ni. 

Odšli #mo napre) na grobove pa
dlih borcev. V mirni, tihi dolini je 
celo pokopališče, mnogo grobov je 
tam. I.epo »o urejeni. Nad njimi sta
je ponosne smreke ln jelke. Veter 
maje vrhove dreves in sliši se, kot 
bi pel. Okrasili smo grobove s prvim 
pomladnnskim cvetjem in s mislijo 
na padle smo *e odpravili dalje do 
B H Z C 20. Petindvajset barak je tam. 
Dalje smo odšli proti bunkerju, ki 
je zelo dobro zavarovan med veliki
mi »kalam) pod drevesi. Tja »o ** 

zatekali partizani pred sovražno 
ofenzivo. Bil je dom neštetih parti-
sa,nov. Marsikateremu je rešil živ
ljenje. 

Veseli smo bili. d* smo si Ogledali 
kraje, ki »o tako znameniti in čim
več športnih dni bi radi preživeli s 
takimi izleti. 

Zinka Blatnik 

Predlog nadzornega odbora, da M 
da staremu odboru, predvsem pa 
njegovemu predsedniku Fajdigu 
Francu razrešnico z vsem prizna
njem in pohvalo, so vsi navzoči 
sprejeli. 

Partizan šteje danes sedem oddel
kov, od cicibanov do članom in čla
nic. Telovadnica je zavzeta vsak 
dan. Ko bo urejeno še letno telova
dišče, bo nastal pravi živžav. V pre
teklem letu se je posebuo udeisivoval 
smučarski odsek, ki je poslal več 
članov na tečaj, nekaj členov pa se 
je udeležilo tudi tekmovanj v drugih-
krajih in doseglo lep uspeh. 

Novi odbor, ki mu spet predseduje 
Fajdiga Franc,, bo imel veliko dela. 
Zato pa mu je občai zbor dodelil 
pridne in marljive pomagače, zlasti 
mu bo v najboljšo pomo-i vaditeljski 
zbor, ki mu načeljnjcta Lovšin Ja
nez ia Perušek Vida. L. L . 

Srednješolci tekmujejo 
V nedeljo, 11. aprila bo v Novem 

mestu coiisKO s r e d n j e š o l s k o tek
movanje v odbojki. Nastopili bo
do n a j b o l j š i igralci odbojke iz 
Crnoiiiija, K o č e v j a , B r e ž i c , K r š 
kega in -N'Dvega mesta. Novo me
sto bodo zastopali igralci iz gim
nazije in umeljiaca. Fncetek 
tekmovanja bo od na L o k i . 
V primeru slabega vremena bo 
tekmovanje v telovadnici osnov
ne š o l e . Dve naj bobi m o š t v i in 
ena ž e n s k a ekipa bodo nastopili 

na r e p u b l i š k e m prvenstvu, k i bo 
v Ljubljani . 

N a š i dijaki že u s p e š n o tekmu
jejo v raznih Š p o r t n i h panegan 
in postavljajo lepe rezultate. V 
l e t o š n j e m š o l s k e m letu so nasto
pili na r e p u b l i š k e m s m u č a r s k e m 
j>rvenstvu, prihodnji mesec pa se 
bodo prijavil i za r e p u b l i š k o at
letsko s r e d n j e š o l s k o prvenstvo. N a 
Dolenjskem je mnogo dobrih atle
tov s r e d n j e š o l c e v in lahko p r i č a 
kujemo zanimive prireditve. M l a 
dina in ostali pa naj te priredit
ve o b i š č e j o v č i m v e č j e m š t e v i l u ! 

J . G-

Športni dan 
žužemberških dijakov 

N i ž j a gitnnezija in osnovna š o l a 
v Ž u ž e m b e r k u sta spet icnell svoj 
š p o r t n i dan, k i se je to pot spre
menil v pravi pomladni izlet. M i 
mo Rebri, Repelj in V o l č j i h Jam 
smo vesele volje prispeli na Koz
jak ln si ogledali razvaline gra -;u. 
dobro znaneca iz J u r č i č e v e po
vesti Jurij Kozjak. Mimo Babne 
gore smo odš l i na Seia, kjer seno 
se o k r e p č a l i ln žoga l i . Od tu Etno 
stopili š e na Sumberk in o b č u 
dovali m o g o č n e razvaline nekda
njega gradu, ki Je tako neusmi
ljeno t l ač i l n a š e ljudstvo. Imeli 
smo krasen razgled na Sela 1n 
Sumbcrk, kjer so v N O V padli 
trije narodni heroji: J e v t l č , Sa- ' 
r a n o v l č ln K a v č i č , v idel i smo tu
di ie ne do konca zgrajeno ce-
stvo, k i bo vezala Sela in okoli
co z Sel. postajo v Radohovi vasi. 
Skozi Orleke, V a l i č n o vas in po 
levern brenu K r k e srio s» « ! : " r 
utrujeni, toda zelo zadovoljni vr
nil i demov, saj smo se bili res 
razvedrili, sooznaM oa t\idi kraje, 
znane Iz P.BŠP k n j i ž e v n o s t i in na
rodnoosvobodilne borbe. K ; 

ŠAH - Sitar okrajni brzoturnirski 
prvak za marec 1954 

Bnwturnirji so precej dvignili za
nimanje sa šah, saj je pri vsakem 
bilo navzočih veliko število igralcev 
in gledalcev. Sodelovalo je le s ša
ri i*tov — sedem iz Novega mesta in 
eden _ls Mirne peči. Kaj je krivo 
takemu nezanimanju, ko so bili na 
tem področju doseženi že lepi uspe
hi, nam ni tnano. 

BrzoturnLr osmorice j« bil hitro 
zaključen. Prvo mesto je povsem za
služeno osvojil mestni prvak Slavko j 
Sitar, ki je premagal vse nasprot
nike. Drugo mesto je zasedel Brkič, ; 

ki se doslej na brzotumirjih ni po-
M b M izkazal, toda tokrat je dobro I 
zaigral. Izgubil je z zmagovalcem 
Sitarjem in z Vodopivcem is Mirne 
peči, remiziral pa je z Mihelinom. 

Vrtini red: Sita.r Slavko 7 točk 
(I00*/«I), Brkič 4 in pol, Mihdiu in 
Vodopiver oba po Štiri točke. Skok 
7 točke, Picek 2 im pol, Jenko in 
Verbič 1 točko. Prihodnji brzotur-
nir bo sredi aprila, trening turnirja 
pa fe vsak petek ob 19.M). Vse Ša
histe naprošamo, da te brzoturnir-
jev redno udeležujejo, d* bodo sa 
moštvenn tekmo/vitja v Cmomlj-u 
ob 10. oMotaid SNOS bolj priprav-
l;eni kot prejšnja leta. -m 
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Palček je napadel velikana 
Nenavaden dvoboj v drugi svetovni vojni - »Žepna podmornica« proti bojni ladji 

Nemčija j« bila leta 
1943 že v defenzivi na 
vseh bojiščih. Toda v vo
dah okrog Norveđke j« 
Se strašila njena nepo-
Stec ovana velika bojna 
lač. x »Tirpi<tz« in ogroža
la zaveani&ke konvoj«, k i 
so pluli prot; Murman-
sfcu in v druge luke na 
severnih obalah Sovjet
ske zveze. Uspeh zavez
nikov je bit pa v veliki 
meri odvisen od tega, ali 
bodo ti konvoji prišli na 
CJJl Zavezniki so zato 
»Menili i , da morajo za 
vsako ceno uničiti to ne-
varnost Toda kako? 

Poskus z novim 
orožjem 

Po več brezuspešnih 
poskusih se je angleška 
admiral i teta odločila, da 
upora'bi za napad na 
»TirpitBa« novo orožje — 
žepno podmornico. T a vrsta 
podmornic je imela samo štiri 
eiane posadke, dolge so bile 12 
metrov, visoke pa samo en me
ter, nekoliko višje so bile le v 
»redini, da je klhko stal pokon
ci poveljnik. In septembra 1943 
so nekaj teh podmornic prvič 
poslali v napad na nemškega 
velikana v Severnem morju, ki 
je bil zasidran v zaljvu Alten-
ftord. Daljino 1800 kilometrov 
bi žepne podmornice same se
veda ne zmogle, zato so jih v 
bližno Altenficrda privlekla na
vadne podmornice. Od tam bo
do, tak je bil načrt, z testnimi 
motorji priplule v Altenfiorri in 
montirale razstrelivo na spod
nji del trupa »Tirpitza«, pa tu
di »Schamhorsta« in »Liitzova«. 
Po dve žepni podmornici naj 
napadejo vse tri bojne ladie. 
Potovanje do Altenfiorda je b i 
lo opravljeno večina pod vo
do, da napada ne bi odkrila 
sovražna letata. Na podmorni
cah so imeli natančne posnetke 
sleherne pedi Altenfiorda, k i so 
jih fotografirali piloti izvidni-
ikrh letal. Na posnetkih niso bi
le samo nemške ladje, temveč 
tudi (kar je bilo najvažnejše) 
razporeditev zaščitnih podvod
nih mrež pred napad; podmor
nic, fe Škotske ie odplulo šest 
žepnih podmornic, toda že na 
poti sta potonili dve, ker so se 
pretrgale železne vrvi , g karte-
rimi sta bi l ; privezani na pod
mornici, ki sta ju vlekli. Tako 
so pred zaliv Altenfiord priplu-
le samo Stirj »žeparke«. Čim so 
se ločile od normalnih pod
mornic in začele pluti na »test
no pest«, so se eni pokvarili 
motorji in jo je morala posad
ka sama potopiti. Vtem so tudi 
zvedeli po radiu, da sta Isdji 
»Scharnhorst« in »Llitzov« od-
piuli iz zaliva in je ostal le 
»Tirpitz«. Zdaj so vse trj &le v 
napad nanj. Toda, ko ao priplu
le do zunanjega pasu zaščitnih 
mrež, se je ena nenadoma po
topila. Kako se je nesreča zgo
dila, nihče ni zvedel, ker so vsi 
člani posadke potonili. • Osti l i 
dve podmornici sta pod var
stvom mrska nekako prepluli 
zuaianji varnostni pas in prišli 
do notranje mreže, K sreči je 
imela mreža ozko odprtino, sko
zi katero sta obe »žeparki« 
smrukniJi v prosto vodovje okrog 
»Tirpitza«. Toda zdaj je ena od 
obeh podmornic nasedla na pe
ščeni prod in iz vode je poku
kaj njen periskop, k i so ga na 
»Tirpitzu« takoj opazili, saj je 
bila ladja oddaljena le 70 me
trov. Nemci so začeJi vpiti kot 
nori: »Sovražna podmornica!« 
nato pa z grozo opazili, da se 
periskop podmornice počasi, to
da zanesljivo bliža »Tirpitzu«. 
Cez pol minute je podmornica 
tephila na površino, 50 metrov 
od ladoe — preblizu. d a bi jo 
mogli orjaški topovi »Tirpitza« 
zasuti z granatami. Nemei so jo 
začelj obstreljevati z revolver-

Neinsua kr iža rka » i i rp i t z« 

Ji in ročnimi granatami, kakor 
da imajo pred sabo morskega 
psa, ne pa jekleno podmornico. 
»2eparka« se je nemoteno bl i 
žala orjaku. Čeprav so Nemci 
prvič videjj teko pritlikavo 
podmornico, so vendar uganili, 
da nosi s seboj toliko eksplozi
va, da lahiko pošlje na dno tudi 
takega velikana kot je nr'hov 
»Tirpitz«. Seveda je n-stala ne
znanska panika. PoroJnik Leine 
je zdrvel proti podmornici z 
motornim čolnom, vrgel okrog 
njenega stolpiča debelo jekleno 
vrv ter jo skuišal odvleči od 
ladje. Toda motorji podmornice 
so bi l i močnejši in je še dalje 
plula proti »Tirpitzu«. Ko je 
prišla v neposredno bližino boj
nega orjaka, so se na njenem 
vrhu odpnla železna vrata; čla
ni posadke so lep^ mirno prišli 
iz podmornice in se pustili ujeti 
poročniku Leineju. Se prej pa 
so na podmornici odprli vse od
prtine za vodo in ie »žeparka« 
potonila že čez pol minute, na
tančno pod bokom nemške boj
ne ladje. Trenutek nato je iz-
plula čisto blizu »Tirpitza« *e 
ena sovražna podmornica. Nem
ci so jo začeli besno obstrelje-
vsti, potem je pa podmornica 
nenadoma zginila pod vodo. B i 
la je to podmornica »X-7«, ki 

je hotela ubežati sko2i zaščitne 
mreže, ker je že montirala 
eksploziv na spodnjj del »Tir
pitza«. Podmornica je u M a v 
proste vode, nato pa nenadoma 
začela toniti. Rešila sta se le 
dva č l an a possdke. 

Panika na »Tirpitzu« 
Ujete člane angleške podmor

nice so Nemci odpeljali na svo
jo ladjo in jim dali vroče kave. 
V nemških dokumentih, k i so 
jih našli po vojni o tem napa
du, piše, da so Angleži nepre
nehoma pogledovali na svoje 
ročne ure. Nič čudnegs: videli 
so, da je druga podmornica sku
šala zbežati skozi zaščitne mre
že, znamenje, da je opravila 
svojo nalogo in da so na »Tir
pitzu« montirane mine, k i hodo 
zdaj zdaj eksplodirale in nema
ra potopile ladjo hkrati z nji
mi. Toda Angleži so na videz 
čisto mirno klepetali z nemški
mi stražarja in oficirji. 

V najhujših škripcih je bil 
kspitan Meyer. Sodil je, da 
znotraj zaščitne mreže nista b i 
l i samo tj dve podmornici, am
pak da jih je več, ki lahko 
vsak trenutek njega in ladjo 
poMjejo na morsko dno. Naj
prej je hotel izpluti iz zaliva, 
potem p a se je zbal, da ga bo 

zunaj sprejela cela jata sovraž
nih podmornic. Zato je- le sa 
nekaj deset metrov spremenil 
položaj ladje, misleč, da so so
vražne podmornice postavile 
mino pod ladjo na dno. Toda 
Angleži, so jih bili pritrdili prav 
na stene »Tirpitza«. 

Eksplozija 
Med to živčno paniko na 

»Tirpitzu« so nenadoma zado-
nele štiri zamolkle detonacije: 
vse šit.ri mine. montirane na 
dno ladje, so eksplodirale. Vsa
ka je bila težka po dve toni. 
Orjaški »Tirpitz« je poskočil iz 
vode in se ves stresel. Luči so 
ugasnile in ladja je ostala v 
popolni temi. Nastala je grozna 
panika, v kateri je mornarjem 
in oficirjem komaj uspelo, da 
so odprli in zaprlj varnostne 
ventile in zaščitne pregrade, ki 
so delile ladjo na nekaj med 
seboj hermetično ločenih delov-

»Tirpitz« sicer ni potonil, ven
dar je bil z a precej časa izločen 
iz bojevanja, ker je utrpel s i l 
no škodo, Ena njegovih velikih 
turbin za pogon je izskočila iz 
Iežajev. Topovski stolp »C«, te-
žak nad 2000 ton, je eksplozija 
vrgla iz krogličnih Iežajev, na 
katerih se je obračal, in vsi to
povi na njem so postali neupo
rabni. Poškodovane so bile tu
di vse elektronske naprave za 
merjenje itd. 

Tako so »žepne podmornice« 
prvič v drugi svetovni vojni 
šle v napad in navzlic težkim 
žrtvam dosegle svoj namen — 
onemogočile so »Tirpitza« in 
zsvezniški konvoji so lahko 
brezskrbneje pluli skozi arktič
ne vode s svojimi dragocenimi 
tovori. 

Ž I V A L I IN N J I H O V A LETA 
»Dolgost življenja našega je I 

kratka,« poje Prešeren . Nema-" 
ra lahko vzamemo kot po
vpreč je 60 let. Kaj pa starost 
v živalskem svetu? A l i boste 
verjeli, da tak »drobiž« kot so 
želva, ščuka, papagaj precej 
posekajo človeka? Želva učaka 
200—300 let, ščuka 250 in k le-
petavi papagaj 150 let. To je 
precej, v primeri s človekom, 
pa še vedno malo v primeri 
z orjakom živalskega sveta — 
kitom, ta namreč živi od 400 
do 500 let, kar pol tisočletja. 
Torej je spodoben kit lahko 
star toliko, kot dolenjska me
tropola, lahko je tudi kumoval 
Kolumbovemu odkritju A m e 
rike. Orel doživi 104 leta, slon 
100. In gos, naša običajna gos, 
k i jo uporabljamo ne le za 
pečenko, ampak tudi za poseb
ne vrste psovk, lahko raca po 
zeleni l ivadi 80 let! Lis t (riba) 
živi 70 let, nosorog 60. Zani 
čevani osliček se lahko kar 
postavi s svojimi leti — 50 j ih 
učaka, enako golob, opica in 
noj. Kras tača in krokodil 
živita po 40 let, potočni rak 
in svinja 30, vol 25, konj 20— 
22, petelin 20, kanarček 18—25, 
cvrček, k i ga je komaj za 
košček mezinca, 17 let. Pes in 
mačka od 15—18 let, naš ve l ik i 
pajek (križavec) 15, žaba 11, 

Zapel Je divji petelin... 

koza in ovca 10 let. Prav to l i 
ko tudi jež i n navadna glista, 
ščurek in uš 6—7 let (kar je 
vsekakor preveč!). Koristna 
čebela dočaka le pet let. Med 

tistimi, k i j im življenje š te je 
mo na dneve, so muhe (76 dni), 
nekateri metulji (1 dan), razne 
bakterije pa živijo le po nekaj 
ur. 

KAJ PIJEJO LJUDJE PO SVfclU 
»T« žlahtna vinska kaplja«, 

poje naša pesem in izpričuje, 
da Slovenci le najraje pijemo 
pridelek vinske trte, seveda pa 
tudi žganja ne zamertuj emo. 
Nemci so najbolj navdušeni 
nad pivom, Rusi so zaljubljeni 
v svojo »vodko« (posebne vrste 
žganje). Evropejci sploh pijemo 
v glavnem vino in žganje. Kaj 
pa drugod po svetu? 

Orientalcem je na5 alkohod 
tuj. Mohamed ga je bil svojim 
vernikom kratkomalo prepove
dal, pač pa je po vsem moha-
medanskem svetu narodna p l . 
jača kava. Prebivalci črtne Afr i 
ke varijo iz raznih vrst prosa 
pivu podobno pijačo, »pomba« 
jI pmvijo. Je kislastega okusa 
in zelo močna. Brez pombe ni 

Indijci, pa tudi vsi jugo-

Muzejsko društvo v Metliki 
j e i z D o i n i l o s v o j e n a l o g e 

Belokranjsko muzejsko dru
štvo v Met l ik i je konec minu
lega meseca pregledalo svoje 
lansko delo. To delo je bilo do
kaj razgibano, zlasti njegovo 
sodelovanje z Belokranjskim 
muzejem. Po poročilu, k i so ga 
podali člani odbora, in uprav-

Morje je dobilo prvo atomsko podmornico 
Komaj devet let je, k3r smo knjižnico, pralnice, sušilnice 

prvič slišali o novi strahotni in podobne pritekline. 
s i l i — atomski energiji, ozi
roma atomski bombi, k i so jo 
Amer ikanci malo pred koncem 
vojne vrg l i na Hirošimo. D a 
nes pa že beremo o atomski 
energiji kot pogonskem sred
stvu, k i bo spremenilo vso teh
niko in nekoč nemara zame
njalo vsa pogonska goriva. 

Januarja letos so v Amer ik i 
opustili v morje prvo podmor
nico na atomski pogon. Gradi l i 
so jo 19 mesecev, stala je pa 
okrog 16 mil i jard dolarjev. 
Četr t ina te vsote odpade na 
sam atomski reaktor-motor, 
k i daje pogonsko silo. Nova 
podmornica, okrsti l i so jo za 
Nautilus, je dolga 100 metrov 
in izpodriva t r i tisoč ton vode. 
Podmornica vozi pod vodo t 
brzino 30 milj na uro, toliko 
kot velike vojne ladje na po
vršini , i n ima posadko sto 
mornarjev. Podmornica je ure
jena udobno in razkošno kot 
kak prekooceanski parnik, se 
veda v manjšem obsegu, mor
narji imajo kino dvorano, 

Tudi oborožitev podmornice 
je najmodernejša . Skozi tor-
pedne cevi lahko izstrelijo ne
slišna torpeda, k i sploh ne 
morejo zgrešiti cilja, ker j ih 
usmerja radar. Streljajo pa 
lahko prav tako z atomskimi 
torpedi i n atomskimi minami. 

Podmornico »Nautilus« goni 
atomski reaktor, oziroma reak
tor ustvarja toploto, k i poga
nja Dieselove al i e lektr ične 
motorje. Za »gorivo« služi 

uran (uran 235, ima oznako). 
Gram tega urana razvije 24 
tisoč k W h energije, a l i : 450 
gramov urana daje toliko ener
gije kot 12 tisoč ton premoga! 
P r i tem pa uran za svoje i z 
gorevanje ne potrebuje zraka, 
ne dela dima, odpadkov — 
prednosti, o katerih se včasih 
graditeljem podmornic še sa
njalo ni . Podmornica lahko 
prepluje pod vodo vsa svetov
na morja. Ko l iko Časa more 
ostati pod površ ino je odvisno 
pač od vzdržljivosti posadke. 

Smrtna žetev na Dunaju 
Duaajski statistični urad je 

zbral podatke o umrljivosti in 
vzrokih umiranja na Dunaju. 

Statistika kaže, da je umrlji
vost na Dunaju v zadnjih deset
letjih sicer nazadovala, vendar nc, 
kaj prida. Tako je bilo v letih 
1950 do 1952 na tisoč prebival
cev letno 14,2 odstotka smrtnih 
primerov, v letih 1909 do 1911 
pa 16,7. Ker se je življenje ljudi 
v zadnjih 40 letih podaljšalo, se 
je spremenila tudi starostna se

stava umrlih. To nam pokaže na
raščanje umrljivosti za boleznimi, 
ki zahtevajo največ žrtev med 
starimi ljudmi: rak, možganska 
krvavitev in srčne bolezni. 

Zelo pa je popustila na Dunaju 
zadnja leta tuberkuloza, kar je 
pač treba pripisati boljšim ziv-
Ijenskim pogojem in napredku 
zdravniške znanosti. 

Žalostno je pa v avstrijskem 
glavnem mesto poglavje o smrt
nih nesrečahj samomorih in ubo
jih. V letih 1950 do 1952 je bilo 
na Dunaju smrtnih primerov na 
leto povprečno 25 tisoč, od teh 
jih odpade na nasilno smrt 1517. 
Nesreče, samomori in zločini za
htevajo torej na Dunaju za celo 

j tretjino več žrtev kakor tuberku-
j loza. Med umrlimi moškimi v sta-
I rosti od 15 do 20 let jih je umrJo 
i nasilne smrti 57,9 odstotkov. 

nik muzeja so se v preteklem 
letu lepo povečale nekatere 
zbirke, zlasti etnografska, za 
katero je minulo poletje ekipa 
š tuden tov etnološkega semi
narja ljubljanske univerze v 
okolici Gribelj in Starega trga 
ob K o l p i nabrala okoli 250 
predmetov. Precej novih pred
metov in dokumentarnega gra
diva je pridobil tudi oddelek 
narodne osvoboditve. 

Člani muzejskega d ruš tva i n 
uprava muzeja sta v preteklem 
letu priredila dve razstavi: v 

Juli ju etnografsko razstavo v 
Črnomlju, v septembru ob de

setletnici ustanovitve 15. Belo
kranjske udarne brigade v 
M e t l i k i pa dokumentarno raz
stavo te brigade. — Nekateri 
člani d ruš tva so tudi med le
tom s članki in razpravami so
delovali v raznem dnevnem in 
strokovnem časopisju. 

V preteklem letu je b i l od-
lit tudi znameniti Mitrov oltar 
v Rožancu pri Črnomlju. Delo 
je kvalitetno izvršil met l iški 
rojak akad. kipar Jul i j Papič. 

Zaradi stalnega dotoka novih 
predmetov so dosedanji muzej
ski prostori že prenapolnjeni, 
zlasti ker bo muzej moral letos 
izprazniti razstavno dvorano in 
shrambo na mestnem občin
skem odboru. V zameno pa bo 
dobil št ir i razstavne sobe v 
met l i škem gradu, kjer bosta že 
to poletje nameščena oddelek 
narodne osvoboditve in etno
grafska zbirka. V gradu bo 
tudi uprava muzeja. Se nadalje 
pa bosta v dosedanjih prosto
rih ostali arheološka in kul tur
nozgodovinska zbirka. 

Načr t i Belokranjskega m u 
zeja so tudi za to leto dovolj 
lepi. izpolnjeni pa bodo pred
vsem v mejah finančnih mož-

AI1 ste Že naroČili 
»Dolenjski list«? 

nosti. Zlasti bo treba urediti 
dodeljene prostore v gradu, k i 
so potrebni temeljitega popra
v i la in so stroški p re računan i 
na blizu bol milijona dinarjev. 
Druš tvo in uprava muzeja p r i 
čakujeta , da bosta v svojih po
trebah našla razumevanje tudi 
na okraju v Črnomlju, k i f i -
nansira to važno okrajno k u l 
turno ustanovo. 

Na občnem zboru je b i l i z 
voljen po večini stari odbor I 
predsednikom prof. Jožetom 
Dularjem, tajnico Alb ino M o -
žinovo in blagajničarko M a r 
tino Prusovo. 

vzhodni Azi jc i najbolj cenijo 
»toddy« aH »tari«, pijačo, k[ je 
sok raznih vrst palm. Stiskajo) 
ali cvetje ali sadeže, pa tudi 
debla narezujejo, da se jim pi
jača že kar nacedi. 

Japonci imajo svoj »sake« —• 
riževo vino, k i vsebuje 12 pro_ 
centov alkohola- V vroči vodi 
dušijo riž in mu prldajo dro-
ži. Po dveh tednih to pomešajo 
s kuhanim rižem in vodo, za-
vrejo, precedijo in vimo je 
pripravljeno. 

Mehikanci pridobivajo svojo 
narodno pijačo »pulque« iz aga
ve. Narežejo stebla agav, sok 
prestrežejo v buče in ga pustijo 
prevretl. Pulque ni prijetnega 
okusa ne duha, je pa zelo omo_ 
tična pijača in menda zato 
močno priljubljena. 

Narodna pijača Južne Ameri
ke je »mate«, pravijo j i tudi 
»yerba« ali »paragvajski čafl«. 
Vsebuje veliko kofeina, zato 
vpliva draži ln 0 in osvežujoče. 
Iz listov koke pridobivajo tudd 
znano pijačo »Coca cola«, v ka
teri je kokain. 

Ljudje torej pijejo vseh sort 
»brozgo«, kakor bi omalovažu
joče detjal naš dolenjski vino
gradnik, zaljubljen v svoj c v i 
ček, ki mu res nihče ne more 
odrekati nekaterih dobrih vr l in . 

C K R O G 1 E 
BCDICASTt 

MED SODELAVCI »PAVUHE* 
»Miha, čigav pa je tale dovtlp, 

ki smo ga objavili?* 
»Moj, tovariš glavni.* 
»Hudiča, potem pa nisi več tako 

mlad, kot je videti! 

POČASEN ŽELODEC 
»Ali ste. použili škatlico 

zdravil, ki sem vam jih pred
pisal?* vpraša zdravnik bol
nika. 

»Seveda sem jih, tovariš 
doktor, pa n i nobenega učin
ka v želodcu. Menda se po
krovček škatlice še zdaj ni 
odprL« 

ČUDNA SREČA 
»No Miha , danes si pa res 

imel srečo!« praui Speta mo
žu, ko je prinesel z ribarje
nja šest krasnih postrvi. 

»Pravcato srečo, Spela; Še 
nikol i m i niso tako prijema
te.« 

»Ampak nekaj je čudnega 
pri tem tvojem lovskem bla-
gru: trnke si bil doma poza
bil!« 

NEVARNO DREVO 
Gozdar se pogovarja s tu

risti in pravi: »Ce zdivja hu
da ura, je topol najbolj neva
ren. Vem sam, ko sem ob eni 
taki p r i l i k i zbežal pod to pre
sneto drefo.« 

»AH je"*"1 treščilo vanj?« 
»Kaj treščilo! Še vse huje: 

pod taisti topol je btfo pribe-
žalo tudi neko dekle. Tisto 
dekle je sedaj moja žena ...« 

»Prepričana sem, da bi tekli 
še hitreje, če bi jim odstranili 

te neumne zapreke!« 
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POLNO LETO 1942 E 
Odlomki iz dnevnika Be'okranjke 

v rabskem taborišču 
Ob pr i tan lšču so bile vile, Vse razsvet

ljene, pred n j imi »o se sprehajali domačini in so
ču tno gledali nas nesrečneže, k i smo se nalagali na 
tovorne avtomobile. Bosa ženska v raztrgani obleki 
je imela šest otrok, od katerih je b i l eden manjši 
od drugega. Jokal i so; očeta so j i m doma ubil i . Tudi 
druga je stiskala k sebi dva majhna otroka, k i sta 
prav tako ostala brez očeta. K r i k n i l a sta, ko so se 
pognali avtomobili po prašn i cesti v temno noč. 

N a nekem ovinku sem med kamenjem videla 
rasti koruzo, po bregu pa zeleno grmičevje; bile 
so oljke. Blazno so drveli avtomobili kake če t r t 
ure. Vse bolj smo se bližali razsvetljenemu kraju, 
kjer smo mis l i l i , da nas čakajo lesene barake. Ob 
prv ih lučeh so se začuli vzk l i k i , polni presenečenja , 
zakaj tam doli so stale nepregledne vrste šotorov. 

V TABORIŠČU 
Ustavi l i smo se. B i lo je tu mnogo domačinov. 

»Skri j te denar I« so j im bile prve besede. 
Vojak i so nas odpeljali v sprejemno taborišče . 

Bi la je temna noč, vendar sem videla, da je okoli 
gosta mreža. Vojak Slovenec nam je odprl šotor 
in rekel: »Le korajžo, vsega ie enkrat konec!« — 
V šotoru je bilo za pedenj debelo prahu. B i l i smo 
trudni. Z nogami smo zdrgnil i prah skupaj, pogr
n i l i po tleh tanko odejo in zaspali. 

Drugo Jutro nas je zbudilo sonce, pekoče kakor 

belo železo. Priplavalo je iznad visoke gore, po
raščene z oljkami in smok vami. Ob mreži so se 
zbirali moški in ženske. Vsak je pr ičakoval znan
cev med novim transportom. Pred kuhinjo je k u 
har del i l kavo; vsak je je dobil malo zajemalko. 
B i l a je gosta in grenka kakor pelin. 

Ob mreži je bilo vedno več ljudi. Med nj imi so 
b i l i naši vaščani in znanci iz vseh krajev. Zelo so 
se začudili, ko so nas videli tu in vsak je poizve
doval po svojih domačih. Naenkrat je prišel odzad 
vojak in divje zakričal . Hi t ro smo se porazgubili 
pod šotori. 

Pr iš lo je povelje, naj se gremo kopat. Iz cevi 
Je prihajala hladna voda, kar nam je dobro delo. 
Po kopanju smo šli pod šotore, kjer je bilo grozno 
vroče. Nikjer n i bilo sence. Okrog so nam zapirale 
pogled gore, le na eni strani smo videli majhen 
morski zaliv. Sla sem po prahu ob žični mreži . 
Okrog in okrog sem videla s tražnice, notri pa so 
stale vo jaške s t raže, 

V ŽENSKEM TABORIŠČU 
Popoldne smo odšli v spodnje žensko taborišče. 

Tud i tam smo dobili šotor brez slame. Za blazino 
nam je b i l prah; z njim je bdi pokrit ves prostor 
med Šotori. 

Pr i še l je kapo, po rodu Hrvat , k i so ga imeno
va l i »sinjor«. Ta nas je vpisal v lagersko druž ino 
in dal vsakemu po eno odejo, skodelico in žlico. 
Odeje so bile ušive, skodelice pa zamazane in za
rjavele, da so se nam gnusile. Vode n i bilo nikjer, 
a ljudje so zevali od vročine l n žeje. Sonce se je 
pomikalo proti zatonu. To je bi lo 29. avgusta, prvi 
dan na otoku Rabu. 

Drugi dan — bila je nedelja — sem zvedela, da 

smo sami, zakaj našega očeta ni bilo med mnogimi 
moškimi. V prsih nas je dušil obup, toda delali 
smo se pogumne. Naši sosedje so bile družine iz 
Cabra, k i so imele mnogo otrok. T i so bi l i vsi ušivi ; 
imeli so vdrta lica in blodne poglede. Ob nekem 
šotoru je sedel na stolčku mož. B i l je ves betežen, 
še noge ga niso nosile, vendar je kora jžno dejal: 
»Le nič strahu 1 Ce mene niso ubi l i , tudi vas ne 
bodo.« 

M e d šotori smo videl i samo revščino. Starke z 
upadlimi l ic i in vel imi rokami so ob jutrih izbirale 
uši, podnevi pa so onemogle ležale pod šotori, kjer 
je bilo neznosno vroče. Otroci so brodil i po prahu, 
vsi ožgani od žarečega sonca, se včasih stepli i n 
ječali od Žeje i n gladu. Matere so j ih mirile, teple 
in se med sabo prepirale. 

Začelo se je vsakdanje življenje. Vsako jutro 
ob osmih je že žare lo sonce in nas ubijalo s svo
j i m i vročimi žarki . Ob eni popoldne smo dobil i 
kosilo: vodo in nekaj makaronov ali zrnec riža-
Ko t l i , na pol prežgani sodi od bencina ali nafte, 
so b i l i vsi rjavi. Na vrhu je v njih plavalo malo 
olja. Vse skupaj je neznosno smrdelo, tako da sem 
prve dni kar pobegnila od tam. Od Žgočega sonca 
me je bolela glava, želodec se mi je obračal in pred 
očmi se mi je delala tema. K o sem po treh dneh 
vstala, so mi bila lica bleda ln noge so se mi tresle. 

M i n i l je mesec in zmeraj so prihajali novi trans
porti, novi trpini . Iz gornjega taborišča so pr iha
ja l i na obisk fantje i n možje. B i l i so vs i sestradani, 
sama kost in koža. 

NOČNI VIHAR 
Nekega večera so se zgostili na nebu temni obla

k i . Sredi noči je zapihal veter in začelo je deževat i . 
O d kraja je deževalo počasi , potem pa vse bolj d iv 

je. Šotori so se podirali , ljudje vp i l i na pomoč, 
zemlja se je udirala, voda je naraščala . Ženske so 
vse premočene begale z otroki i n iskale zavetja, k i 
pa ga ni bilo. Prot i jutru je nevihta ponehala, toda 
nudil se nam je grozen pogled. Šotori podrti, ljudje 
premočeni , zemlja pogreznjena, slama mokra. Inter-
uiranci so se zbiral i v gruče in grozili tujcu. 

ZAČNE SE OGLAŠATI G L A D 
To pa je b i l samo začetek; tokrat še nismo b i l i 

vajeni tistih grozot Podnevi smo posušili slamo, 
popravil i šotore in se potolažili. P r i obedu pa je 
spet bilo prerekanje na vseh koncih in krajih. C a -
branke so grozile kuharjem, k i so se debelili na 
naš račun . Zvečer smo dobili hlebček in sir. Ce si 
ga je katera hotela kupiti , je morala i t i za nj im 
na lov. Stal je 15 do 20 l i r . 

Podnevi smo speli šo torna k r i l a skupaj s sose
dovimi, tako da smo imel i vsaj nekoliko sence. 
Zemlja se je že nekoliko utrdila, da n i bilo več to
l iko prahu. Po tleh smo pogrnili plahto i n tam le
žali od ranega jutra do poznega večera. P r i tem pa 
neprestano mis l i l i , od kod se bo prikazal kuhar s 
kotlom ali desetarka s kruhom i n sirom. 

P r i nas se je začel oglašati glad, doma pa so 
imeli trgatev. Tudi Dalmatinci so trgali v svojih 
pr i t l ikavih vinogradih. K o so šli otroci na kopanje 
v bližnji morski zaliv, j ih ni mogla zadržati nobena 
straža, da ne b i planil i kakor sestradani volkovi 
nad vinograde in med koruzo. Kdor je b i l toliko 
srečen, da je izmaknil koruzni storž, ga je takoj 
pojedel s klasuncem vred. Nekateri so prinesli ne
koliko prosenih bilk, nakar so njihove matere vne
to obrale zrna i n j ih skuhale. Ob kuhinjah so po
birale gnilo zelje i n kocene buč ter vse to kuhalo. 
Ce je bila kje lupina limone, so se steple zanjo. ^ 


