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Lastniki in izdajatelji: Okrajni odbori SZDL Črnomelj, 
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juje uredniški odbor. — Uredništvo in uprava: Novo me
sto, Cesta komandanta Staneta 25. — Poštni predal 33. — 
Telefon uredništva in uprave 127. — Tekoči račun pri 
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naročnina 480 din, polletna 240 din, četrtletna 120 din. 
— Tiska Tiskarna »Slovenskega poročevalca« v Ljubljani. 

Dolenfski 
Tednik okrajev Črnomel j , Kočevje in No 

Cena 10 đti 

OD TEDNA 
DO TEDNA 

V zadnjem tednu je bilo v 
ospredju zanimanja evropske 
javnosti — in je še — Edeno-
vo potovanje po Evropi . B r i 
tanski zunanji minister je obi
skal najprej Bruselj, kjer se 
je razgovarjal z zunanjimi 
ministri Belgije, Nizozemske 
in Luxemburga in j i h , kot ka
že, pridobil za svoje predloge, 
potem pa odpotoval v Bonn, 
razgovarjat se z Adenauerjem 
i n drugimi visokimi zahodno-
nemškimi funkcionarji. O d 
tod je kreni l v Rim, na kon
cu pa bo obiskal še Pariz . 

Zanimivo je tudi, kot pou-
daijajo politični opazovalci v 
Pariza, po kakšni poti je kre
ni l Eden. Dejstvo, da je obi
skal najprej države , k i so ra
tificirale EOS, potem Rim in 
Žele nazadnje Pariz, razlagajo 
v Franciji kot znak, da si ho
če Eden najprej pridobiti pod
poro teh držav, da bi lahko v 
razgovorih za Mendes-France-
om o perečih vprašanj ih evrop
ske obrambe imel za seboj 

Sodporo držav Beneluxa, Za-
odne Nemčije in Italije. 
Vendar kaže jo odmevi tega 

Edenovega potovanja, da B r i 
tanija in Z D A nista istih mi 
sli glede tega, kako bi bilo 
treba najti izhod iz tako ime
novane evropske krize, k i je 
nastala po zavrnitvi sporazu
ma EOS v francoskem parla
mentu. 

O tem pr iča tudi dejstvo, 
da je amer i ška veleposlanica 
v Rimu ga. Luce prihitela iz 
Z D A še preden je tja prispel 
Eden, da bi prepreči la , kot 
pravijo r imski polit ični krogi, 
da se italijanska vlada ne bi 
preveč naslonila na britansko 
politiko in odstopila od tako 
imenovane a t lantsko-amer iške 
smeri v svoji zunanji pol i t iki . 

Da je temu tako, pr ičajo tu
di izjave itali janskih pred
stavnikov, češ da rimska v la
da načelno sicer podpira Ede-
nove predloge, da pa v praksi 
ne bo storila ničesar, kar ne 
bi bilo v skladu z ameriškimi 
tezami glede ureditve vprašanj 
evropske obrambe. Kaže, da 
si je Eden na svoji poti v 
glavnem pridobil na svojo 
stran d ržave Beneluxa in tu 
di Adenauerja, k i je kot kaže 
pripravljen privoli t i celo v 
omejeno suverenost Zahodne 
Nemči je in v omejeno oboro 
žitev le-te. da p« bo imel te 
žavneiše delo v Rimu, še zlasti 
pa v Par izu. 

V Parizu pa, pr ičakujoč 
obiska šefa Foreign Officea, 
poudarjajo, da Francija su-
cer ne želi razbiti enotnosti 
zahodne Evrope, da pa želi 
videti tudi Britanijo v zvezi, 
k i ob omogočila oborožitev 
Zahodne Nemčije . 

P r i vsem tem je treba opo
zori t i tudi nn neurejena vprn-
šanja in pereče odnose med 
Francijo in Zahodno Nemčijo, 
k i so kamen spotike pri ure-
janiu perečih evropskih vpra
šanj še zlasti zato. ker v zad
njih dneh nekateri k ros i tako 
v Francij i kot v Nemčiji drugi 
proti drugim širi jo šovinistič
na gesl i . 

Medtem, ko se v Evropi za
hodne države močno prizade
vajo, da bi končno vendarle 
že našli način kako bi vk l ju 
čili Zahodno Nemčijo v zahod
ni obrambni sistem in nado
mestili propadlo EOS. pa so 
v A z i j i te dni skleni l i pakt 
za Jugov/hodno Az i jo . Zna
či lno zn ta pakt je predvsem 
to, da v njem ne sodeluje ve
čina azijskih drŽav s tega 

Ewlročja, kajti le-te niso ta-
šnemu paktu prav nič na

klonjene, in so odklonile ude
ležbo na manilski konferenci, 
nn kateri so ta pakt podpisali. 

Hkra t i Koumintanške čete s 
Formoze •» topovi in bombniki 
bombardirajo kitajsko obalo, 
medtem ko so Čete pekinške 
ki tajske bombardirale otok 
Kvemoj. k i leži tik ob kitaj
ski obali. 

Živinoreje, sadjarstva, vinogradništva 
naj bi se oprijeli vAdleSiilh 

Ena najbolj pasivnih občin v 
Beli krajini je občina Adlešiči. 
V tem pogledu kot tudi po ve
likosti je precej podobna občini 
Predgrad. Na območju adlešičke 
občine živi v 19 naseljih 1681 
ljudi. Zanesljiv dokaz za pasiv
nost kraja je padanje števila 
prebivalcev, kljub znatnemu 
prirastku. Delovna sila pač od
haja za delom drugam, ker do
ma nima zaposlitve in kruha. 
Odtok delovne sile je z ozirem 
na razpoložljivo delovno silo 
sicer šibak, vendar število pre
bivalcev v občini vztrajno pa
da. Veliko ljudi, ki so za delo 
najbolj sposobni, se preživlja z 
nabiranjem zdravilnih zelišč ln 
drugimi priložnostnimi zaposlit
vami. Zemlja je izrazito kame
nita, razen zelo majhnih povr
šin ob Kolpi . Socialna struktu
ra prebivalstva se ni spreme
nila ln je še vedno največ ma
lih kmetov. Obrtnikov je v ob
čini zelo malo, še ti so povečini 
rokodelci. V vsej občini ni niti 
enega podjetja, dokaj pa je raz-
paseno šušmarstvo. Občina je 
že Imela podjetje za Izkorišča
nje peska, ki bi služil za peska
nje zemlje, toda to je zaradi 
premajhnega naročila propadlo. 
Tudi kmetijska zadruga nima 
nobenega obrtnega odseka, ali 
podjetja. Domača obrt ženskih 
ročnih del ima lepe pogoje, to
da njen večji razmah ovira po
manjkanje barvane prejice, ki 
jo moramo uvažati. 

Vasi v občini Adlešiči so bile 
med vojno hudo prizadete, saj 
so bile nekatere v celoti po-
žgane. Obnova ni še končana. 
So družine, ki se stiskajo v 
enem ali dveh zasilno obnovlje
nih prostorih. Živinsko krmo 
še skoraj povsod hranijo v slo
gih, kjer je veliko propade, 
ostala pa Izgubi na vrednosti. 
Mnogi so tudi letos zaprosili 
kredite za obnovo najnujnejših 
gospodarskih ln stanovanjskih 
stavb. Prošnje rešujejo zelo po
časi, medtem ko gradbena sezo
na hitro beži m je zima pred 
vrati. Vprašanje dokončne ob
nove stavb, k i so bile med voj-̂  
no poškodovane, bi morali re
ševati hitreje in odločneje. Ne
obnovljene domačije, posebno pa 
še gospodairska poslopja, so res
na ovira vsakega napredka. 

Od kmetijskih panog v občini 
Ima pogoje za razvoj predvsem 
živinoreja, pa tudi za sadjarstvo 
in vinogradništvo je podnebje 
ugodno. O tem govore v Adle-
šlčih že več let, naredili pa so 
do sedaj bore malo. Nekoliko 
se je dvignila edinole živinore
ja, za kar skrbi živinorejski 
odsek kmetijske zadruge. Tako 
so lani s pomočjo Okrajne Za
družne zveze kupili nekaj ovac 
solčavske pasme. Ta vrsta ovac 

se je obnesla ponekod dobro, 
drugod slabše, odvisno je pač 
od paše ln skrbi živinorejcev 
za ovce. Letos so kupili tudi 
nekaj plemenskih bikov in mer
jascev, vendar so to šele prvi 
začetki za dvig živinoreje, k i 
lahko postane glavna in donos
na gospodarska panoga adlešič
ke občine. 

Sadjarstvo je pravzaprav na 
tleh. Sele letos so se sistema
tično lotili čiščenja in škrop
ljenja. Denarno pomoč sta pri
spevala kmetijska zadruga in ob
činski ljudski odbor. Tudi pri 
sadjarstvu manjka načrtnosti in 
vztrajnega dela. Kraj je zlasti 
ugoden za orehe, k i neverjetno 
dobro uspevajo. Stanje vino
gradništva prav tako ni razve
seljivo. Nasadi žlahtne trte so 
povečini stari, mlajši pa so za
sajeni pretežno s šmarnico. Tu
di za izboljšanje vinogradništva 
so potrebna načrtnost ln sred
stva. 

Občinski ljudski odbor ln Svet 
za gospodarstvo sta že večkrat 
razpravljala o gospodarskem 
dvigu kraja, pa sta vedno pri
šla do enakega zaključka: za 
vse to nam je potreben kredit 
v taki ali drugačni obliki. Kre
dit je potreben zlasti za grad
njo gnojišč lu gnojnih jam. 

Gotovo je, da brez izdatnejše 
pomoči ne bo mogoče dvigniti 
močno zaostalega kmetijstva. 
Pričakovanja stalnih kreditov 
je pa le nekoliko preveč. Po
trebno je poiskati tudi lokalne 
vire. To so obrtna in industrij
ska podjetja. Njihovemu nastan
ku in razvoju pa so dosedaj v 
Adlešičih posvečali premalo 
pažnje. V vsakem kraju so po
goji za obstoj in razvoj takega 
ali drugačnega podjetja. V adle-
šički občini je precej dobrih 
zidarjev, pa tudi tesarji se do
be. Vsi ti odhajajo za zaslužkom 
posamič. A l i ne bi bilo bolje, 
da bi organizirano kot podjetje 
prevzemali dela doma ln dru
god? Dosedaj še nihče ni poiz
kusil, da bi te priučene In pol 
priučene delavce.povezal v pod
jetje, k i bi dajalo zaslužek de
lavcem, občini In družbi pa lep 
dohodek. Podobnih možnosti za 
povečanje narodnega dohodka 
ln dvig gospodarstva je še več. 

Od komunalnih del so se letos 
lotili popravila občinskih po
tov. Za ta dela je občinski 
ljudski odbor predvidel v pro
računu 230.000 din. To je sicer 
skromen znesek, ki zadostuje 
komaj za razstrelivo, toda pre
bivalci bodo vse drugo opravili 
s prostovoljnim delom. To pa 

Drugi obcinshi praznihTršhe gore 

Prvo surovo železo 
Iz elektroplavžo v štorah 
Pred dnevi je Iz velikega 

elektroplavža v Storah prvič 
priteklo sivo surovo železo. 
Prvi dan je dal plavž 6 ton grod-
Ija odlične kakovosti In 8 ton 
železa. Ko bo zgrajen nov obrat 
aglomeracije za filtriranje že
lezne rude ln bo na razpolago 
dovolj električne energije, bo 
plavž proizvajal dnevno do 80 
ton sivega surovega železa. 

23- septembra bo občina T r 
ška gora praznovala svoj d ru
gi občinski praznik. Na ta dan 
bomo proslavljali 12. obletnico 
smrti j unašk ih aktivistov no
vomeškega okraja, k i so se 
pred italijansko ofenzivo za
tekli v Beceletovo jamo v Za
gradu pr i Otočcu. 

Sredi gozda, poraslega z 
nizkim grmičevjem, je jama v 
kateri so b i l i skrit i . Nad njo 
je vel ika skala, v kateri je 
vzidana spominska plošča z 
imeni padlih jmnakov: V i n k a 
Paderš iča (Batreje), Vinka 
Kosa in A lo j za Gregorčiča . 
Vsak, kdor obišče to jamo, 
obudi spomin na padle juna
ke, zlasti na heroja Batrejo, 
k i je b i l med ljudstvom zelo 
pril jubljen. Letos se bomo 
njegovemu spominu oddolžili 
s tem, da mu bomo odkr i l i 
spominsko ploščo na grobu v 
Otočcu. 

Ob tej obletnici se spomi
njamo njihove junaške borbe 
proti fašistom, k i so j i h več
krat pozvali, naj se predajo. 
Na k l ic domačega izdajalca in 
na obljubo, da se j i h ne bo 
nič zgodilo, so prišli iz jame 
vsi razen Paderšiča, k i se je 
boril do zadnjega diha. Faši
sti so se vrgl i na ujetnike kot 
stekli psi, j i h zvezali skupaj 
s terenkami Mer i Beceletovo 
in Fan i Virantovo ter j i h 
^nali k Beceletovi domačiji , 
k i so jo malo prej požgali. 
Nato so j i h odvedli v Š t Pe
ter. Po kratkem razmišl janju 
so j ih pognali v Kraševčev 
borst, kjer so j ih zverinsko 
mučili in ustrelili . 

Praznovanje občinskega 
praznika bo občina Trška po
ra pr ičela že 22- septembra 
zvečer z zažiganjem kresov 

Ob prazniku 

»ŠTAJERSKA V BORBI« 

pošiljamo borbene pozdrave vsem borcem 
in aktivistoml 

Splošne trgovinsko podjetje 

Črnomelj 

po vsej občini in s filmom, k i 
bo prikazoval N O B . 

Na dan praznika 23. septem
bra bo sledeč program: ob 5. 
budnica, ob 6. nupad na Oto 
čec (izvajajo mladinci pred 
vojaške vzgoje, gasilci in PLZ) . 
Ob 7. uri slavnostna seja ob
činskega L O , ob 9. uri zbirali 
šče pred spomenikom padlih 
borcev, nato sprejem gostov 
Po sprejemu govori. Ob 10- uri 
odhod na pokopališče in od
kritje spominske plošče nar 
heroju Batreji. O b 10.30 od
hod k B.eceletovi jami in po
laganje vencev 'Vb 14. uri kul 
turni program v domu I Pa rti 
zan«. Izvajajo množične orga
nizacije občine Trška gora 
Po končanem sporedu ljudsko 
rajanje na vrtu doma Part i 
zan-

J« dokaz, da si prebivale! žel« 
napredka In so pripravljeni zanj 
tudi kaj žrtvovati. Da je umna 
živinoreja donosna, so že sami 
spoznali ln zato se je vedno bolj 
oprijemljejo. Ker za poljedel
stvo zaradi slabe zemlje ni po
gojev, je prav, da bi se živino
reje in sadjarstva lotili še 
vztrajneje, obenem pa Iskali 
možnosti za obnovo vinogradov, 
ki lahko dopolnjujejo dohodke 
kmeta v tem pasivnem kraju. 
To je predvsem naloga kmetij
ske zadruge ln njenih odsekov, 
pa tudi občinskega ljudskega 
odbora In množičnih organi
zacij. 

V Kočevju bodo imeli 
moderni mlin 

Pred dnevi je gradbeno 
podjetje »Zidar« začelo z de
lom pr i novem modernem 
mlinu, k i ga bo zgradilo trgov
sko podjetje »Klas« iz Kočev
ja. 

Novi mlin, p rv i te vrste v 
Sloveniji, bo stal ob silosu, 
kjer bodo zaloge žita za pre
delavo, saj bo mlin predelal 
do 60 ton žita na dan. M l i n 
bo opremljen s sodobnimi do
mačimi in tujimi stroji. Imel 
bo kotlarno, pralnico, suši l 
nico, laboratorij in ostale mo
derne naprave za proizvod
njo pšeničnih in koruznih i z 
delkov najboljše kvalitete. 

Ker se Kočevska bavi v 
glavnem z živinorejo, je. i n 
vestitor mlina mis l i l tudi na
njo. Vzporedno z mlinom bo 
zgradil tudi predelovalnico 
živinske krme. Tako bodo upo
rabljeni otrobi, k i j ih bo v 
mlinu s tako proizvodnjo 
mnogo; krma bo zelo redilna 
i n bo dvignila živinorejo na 
Kočevskem. 

Če bodo vsi načrt i o mlinu 
in predelovalnici uspeli, bo 
to velika pridobitev za K o 
čevsko. 

Priprave 
na jesensko setev 

Zvezni izvršni svet je na po
sebni konferenei proučeval pri
prave za jesensko setev. Tova
riš Hasan Brkić je poročal, da 
potekajo priprave normalno la 
da bodo dali Iz državnih rezerv 
za setev približno 500 ton pše
nice. Umetna gnojila bodo do
bili kmetovalci do 15. septem
bra. 

Na konferenci so sklenili, da 
bodo kraji, k i so jim elemen
tarne nesreče povzročile škodo, 
dobili večjo pomoč. 

Priprave za Teden matere in otroka 
Iz poročil naših delegatov na 

kongresu za zaščito otrok v Za
grebu je razvidno, koliko daje 
naša država za vzgojo in rast 
najmlajših državljanov. Pa ne 
samo poročila, vsakdo lahko ta
ko pove. Množične organizacije 
kot so Rdeči križ, Zveza borcev 
in tudi pedagoški in zdravstve
ni delavci so si postavili za naj
važnejšo nalogo skrb za otroka. 
Tem organizacijam se pridružu
jejo še nove, ki skrbe izključno 
za mladi naraščaj. Take orga
nizacije so: društva prijateljev 
mladine, pionirski starešinski 
sveti, ženska društva, domski 
sveti, šolski in upravni odbori 
zdravstvenih in socialnih zavo
dov. Vedno nove organizacije za 
skrb ln zaščito otroka pa so 
tudi potrebne, če pomislimo, da 
je v Sloveniji okoli 16.000 otrok, 
ki so eno ali obojestranske si
rote. Vsi ti otroci so pod var
stvom države. Največ Jih živi 
po domovih in zavetiščih, kjer 
se šolajo ali uče obrti, za kate
ro Imajo veselje. Tudi za nji
hove počitnice Je preskrbljeno, 
saj vemo, da se vsako leto 
organizirajo počitniške kolonije, 
taborjenja ln letovanja, ki so 
namenjena predvsem tem otro
kom. 

Letos bomo organizirali od 3. 
do 10. oktobra Teden matere in 

otroka z namenom, da se skrb 
in delavnost za mladi rod še po
veča. 4. oktobra pa bomo praz
novali Mednarodni dan otroka. 
Odgovornost, ki jo ima vs V 
član družbe za pravilen razvoj 
mlade generacije, zahteva od 
nas, da v dneh, ki so namenje
ni materi in otroku, še krepke-
je primemo za delo, ki bo kori
stilo našim otrokom. Vključimo 
se v organizacije, ki delujejo 
na področju zaščite otroka, zbe-
rimo vse družbene sile za pra
vilno otroško zaščito, nego in 
vzgojo! 

Znova opažamo, da otroci, ki 
žive v skupnih domovih, kljub 
temu da so dobro oskrbovani, 
pogrešajo toplega in ljubečega 
družinskega okolja. Zato bomo 
skušali otroke, ki ne potrebu
jejo posebne nege zaradi šibke
ga zdravja ali česa podobnega, 
izročiti v vzgojo dobrim druži
nam, ki jim bodo nudile drugi 
dom. Poiskati moramo čim več 
družin, ki bodo sprejele otroke 
iz ljubezni, ne pa iz želje po 
Izkoriščanju. Tako bomo pre
skrbeli sirotam topel druži ski 
kotiček, ki mnogo pomeni pri 
razvoju mladega bitja. 

V Tednu matere in otroka 
zberimo vse sile in pojdimo na 
delo z geslom: Vse za zdravo 
potomstvo človeškega rodu! 

Spored prireditev 
na Ostrožnem, v Celja ln bližnji okolici 

18. ln 19. septembra 1954 

CELJE IN BLIŽNJA OKOLICA 
18. IX. 1954. 

Ob 10 Odkritje spominske plošče v Joštovem 
ml inu v Medlogu, kjer je bila decem
bra 1939. partijska konferenca. 

Od 12—15 Na celjskem aerodromu I. jugoslovan
ski Aero—Rally. 

Ob 16.30 Pred magistratom v Celju koncert godb 
J L A iz Ljubljane in Maribora, L jud
ske milice iz Ljubljane, »Svobode« iz 
Hrastnika i n Invalidskega pevskega 
zbora. 

Ob 17 SPREJEM PATRULJ PRED MAGI
STRATOM V CELJU. 

Od 18—19 Promenadni koncert godbe J L A iz 
Ljubljane na terasi starega magistrata. 

Od 18—20 Koncert celjske godbe na pihala na 
Kocenovem trgu. 

Od 19—20 Koncert godbe Ljudske milice iz L jub 
ljane pred zgradbo Ljudskega odra v 
Stanetovi ulici . 

Od 19—20 Koncert godbe J L A iz Maribora na 
Slandrovem trgu. 

Ob 20 Kajuhov večer v Narodnem domu. So
delujejo kulturno-prosvetna druš tva iz 
Celja. 

Od 20 dalje kino predstave jugoslovanskih filmov 
v letnem kinu v Celju. 

Ob 20 Hans Tiemaver: »Mladost pred sodi
ščem«. Izvaja Mestno gledališče Celje. 

Ob 20 Slavko Kolar : »Sedmorica v kleti«. Iz
vaja »Ljudski oder« Celje. 

Ob 20 V Storah pri Celju: Koncert Tržaškega 
pevskega zbora iz Barko vel j . 

Ob 20 V Žalcu koncert Tržaškega pevskega 
zbora iz Nabrežine. 

Ob 20 V Babnem koncert Tržaškega pevskega 
zbora iz Doline in nastop domače kul-
tumo-prosvetne skupine z veseloigro: 
»Korajža velja«. 

Ob 21 V kino dvorani Uniona v Celju koncert 
Slovenske filharmonije. 

Ob 21 V k inu »Dom« jugoslovanska filma 
»Vesna« in »Stojan Mutikaša«. 

O S T K O Z N O 

Od 19—20 

19. 

Koncert Trboveljske godbe na pihala 
v Partizanskem gledališču. 
Nastop kul turn iške skupine I X . kor
pusa v Jocovem gledališču. 

Od 20 dalje kino predstave jugoslovanskih filmov 
v vseh kinematografih na prostem do 
jutra. 
Koncert železarske godbe iz Raven na 
opernem prostoru. 
Partizanski miting kul turn iške skupi
ne IV. operativne cone in Invalidskega 
pevskega zbora v Partizanskem gleda
lišču. 
B . Smetana: »Prodana nevesta«. Izvaja 
mariborska Opera. (Dirigent C. Cvetko, 
gosta V i l m a Bukovec in Ladko Koro
šec.) 

OSTROZNO 
Vaja godb na pihala in pevskih zbo
rov na Partizanskem gledališču. 
Zbor enot IV. operativne cone na zbor
nem mestu brigad ob Lokrovški cesti. 
Nastop združenih pevskih zborov in 
rjodb na slavnostni tribuni. 2500 pev
cev, 500 godbenikov. 
Prihod brigad. 

Ob 19 

Ob 20 

Ob 20 

Ob 21 

IX. 1954. 

Ob 5.30 

Ob 6.30 

Ob 8.30 

Ob 10 

Popoldne: 
Ob 15 

O T V O R I T E V S L A V N O S T N E G A 
Z B O R O V A N J A . 

Letalski miting s sodelovanjem enot 
J L A in letalskih centrov Slovenije. 

Od 14 dalje fizkulturne in špor tne prireditve v 
Celju. 

Od 16 dalje v kinu »Dom« in kinu »Metropol« 
predvajanje jugoslovanskih filmov. 

Od 16 dalje nastopa na Jocovem gledališču kultur
niška skupina I X . korpusa. 

RAZSTAVE IN MUZEJI V CELJU 
(18. ln 19. septembra odprti ves dan) 

Vojna razstava na dvorišču vojašnice Slavka 
Slandra. 
Razstava partizanske grafike in risb v avl i Mest
nega gledališča. 
Razstava l ikovnih umetnikov v prostorih Mest
nega muzeja v Grofi j i . 
Razstava Druš tva arhitektov Slovenije — »Od stare 
k novi šoli« v telovadnici II. gimnazije. 
Muzej N O B , Mestni muzej in Gledališki muzej. 

Pocenitev cementa 
Delavski svet tovarne »Prvo

borac« v Solinu je sklenil, da 
bo znižal cene za cement. Na
vadnemu cementu je znižana 
cena za en dinar, C-500 za 1,40, 
S-600 pa za 1,50 din pri kg. 

VREME 
za čas od 18. do 26. septembra 

V začetku prihodnjega tedna 
pogosto deževje, od 22. septem
bra dalje zopet lepo vreme do 
.26. septembra, ko se bo pričelo 
trajnejše deževje. 

NAVODILA UDELEŽENCEM PROSLAVE »ŠTAJERSKA V BORBI« NA OSTROŽNEM ZA PREVOZ PO ŽELEZNICI 
Za udeležence proslave je odobrena za prevoz v brzih in potniških vlakih III. razreda 75%-na, za prevoz v II. in I. razredu pa 50%-na prevozna olajšava. 

Popust velja od vštetega 11. do vštetega 22. septembra 1954. Za udeležence z Dolenjske je železnica organizirala te-Ie posebne vlake: 

ODHODI 
Tek. Iz Izhodne dne 
it. postaje 

V L A K O V 
vlak 
It url 

ob 
min. 

Postanek za vstop udeležencev v postajah 
Prihod v 

Celje 
dne ura min 

Povratek vlakov 
lz Celja 

dne vi. št. ura min. 
OPOMBA 

1. Velika Loka 18. 9. 28 11 33 Sentlovrenc, Radohova vas, Šentvid, Stična, Višnja gora, Žalna, Mlačevo, Grosuplje, 
Šmarje Sap, Škofljica, Lavrlca 

18. 9. 17 33 18. S. 41 22 59 

2. Kočevje 18. 9. 32 11 49 Stara Cerkev, Lipovec, Ribnica, Zleblc, Ortnek, Dvorska vas, Velike Lašče, Dobre polje, 
Cušperk, Predole, Sp. Slivnica 

18. 9. 18 09 19. 9. 49 23 40 Pri povratku postanek še v 
Laškem 

3. Novo mesto 18. 0. 24 12 38 Mirna pee, Trebnje na Dolenjskem 18. 9. 16 49 19. 9. 89 22 29 

4. Metlika-. 18 9. 56 16 22 Dobravlce, Gradac-PodzemelJ, Črnomelj, Otovec, Semič, Rožni dol, Vršna sela, Blrčna vas, 
— Straža Toplice ln Prečna z rednim potniškim vlakom 8237 Iz Straže 18.57 

19. 9. 0 17 20. 9, 69 2 48 

6. Trebnje na Dol. 18. 9. 44 16 86 Gomila, Mirna, Sentrupert, Mokronog, Pijavice, Tržišče, Jelovec, Boštanj 18. 9. 20 21 19. 9. 33 21 04 1 
Izostanejo pa redni vlaki dne 18. in 19. septembra: vlak Št. 8362 na progi Novo mesto—Trebnje—Sevnica vlak št. 8361 na progi Sevnica—Trebnje—Novo mesto. 
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Ob občinskem prazniku Velikih Laič 

Talio je bilo preti 10 leti na Turjaku 
Tiste dneve po italijanski 

kapitulaciji septembra 1943 so 
nekaj dni nepretrgoma regija-
le »trojnice, pokale puške in 
bombe okrog Tur jaškega gra
du- Partizanske enote so na
padale zadnje postojanke be
l ih izdajalcev na Dolenjskem, 
kamor so se zatekli po zlomu 
Italijanskega fašizma. Italija
ni so se že dobra dva meseca 
prej umaknili iz gradu, ker se 
j im ni zdel dovolj varen pred 
partizani. Prepustili so posto
janko belim hlapcem, k i so se 
pritepli sem iz cele Dolenj
ske. Njihov komandant je b i l 
znani krvnik Zuraj iz Škoc-
TJina, pobočnik pa Franc Bam-
bič iz Malega Ločnika. Takrat 
je v gradu se stanoval grof 
A r d i . k i ni hotel prepustiti 
gradu belim, da bi pa utrdil i , 
amspak iih je odredil v hleve. 
Po italijanski kapitulaciji je 
moral popustiti. Prvotno so 
hel-ognrdistične postojanke do. 
bile iz Ljubljane navodilo, naj 
se zberejo v večj ih postojan
kah in vodijo borbo proti 
partizanom, toda položaj je 
b i l mnorro bolj kri t ičen, kot 
so m i l i l i . Zato sn se v panič
nem begu zatekli v tur jašk i 
grad. Ze 12 septembra ie bil 
grad z okolico poln bele po
lazni in začelo se ie mrzl ično 
utrjevanje. Na pohodu proti 
Tur jaku so beli mobil iziral i 
moške ne glede na starost; 
kdor se j im ie upiral , so ga 
na mestu ubi l i . 

U;">d'nosti amnestije, k i ?o 
}e ob i * vil Glavni štab N O V 
in POS. k i sta ga podpisala 
komandant Stane Rozman in 
pol. komisar Boris Kraieher, 
so se poslužili mnogi belogar
disti in zapustili vrste ostalih 
zasrrizencev ter se pridružil i 
partizanom ali odšli domov. 

P?r( ižanske enote so kmalu 
obkolile Turjak in pripravile 
n a n p . d na bele zagrizence, med 
katerimi je bilo zelo vel iko 
duhovnikov. Tomšičeva briga
da ie bila razporeiena na sek
torju okolice Ve l i k ih Tašč in 
Crosuolja. Cankarjeva in Lev
stikova ^ta zavzeli noložaj 
R a š i ea-K otb-Osredek. O ro* u p-
Ire-Šmar.je-Skofljica, L i u b l j a n . 
ska je ostala na svojem po
ložaju Isr-Colo-?.eli<m je, Pre
šernova brisrada pa se ie po 
razorožitvi Italijanov pri Do
lenji vasi pomikala preko 
Ribnice proti Turjaku. Ta>ko 
je biil cibro? okrog bele posto-
jake sklenjen in s tem u*xla 
postojanke zapečatena-

7. zaplenjenim itali ianskkn 
težkim in lahkim orožjem so 
se partiznnske ediniee bl ižale 
postojanki. 13, septembra je 

avtokolona Prešernove briga
de naletela na zasedo belih 
ne daleč od Turjaka oib cesti 
proti Rašici. Na borce na pr
vem kamionu se je vsula toča 
krogci m bilo je tudi nekaj 
žrtev. Z j m i šem so uato borci 
pregnali zasedo belih in na
daljevali pot proti Laporju in 
Gradežu ter tako tudi od te 
strani odrezali pot belim iz 
postojanke. Stab X I V . dizije 
je poslal belim pismeni u l t i 
mat na predajo, kar pa so ti 
odkloni l i . Torej ni preostalo 
drugega, kot postojanko l i k v i 
dirati s silo orožja. Tomšičeva 
brigada je pod vodstvom ko
mandanta Daki ja takoj začela 
stiskati obroč okrog dominant
nega hriba Ve l ik i Osolnik, 
kjer so se beli utrdil i v cerkvi, 
ki so jo spremenili v bunker. 
V treh dneh so Tom.šlčevci to 
izpostavljeno postojanko l i k 
vidira l i . 

Med tem časom je bilo v 
tu r jaškem gradu živahno kot 
v čebelnjaku. Beli so si deli l i 
funkcije, številni duhovniki 
so hujskali zapeljance ter j i h 
pripravljal i na borbo s parti
zani, blagoslavljali orožje in 
se tudi vadil i v rabi orožja. 
14. septembra zjutraj pa je 
spregovorilo partizansko orož
je. Komaj se je grad izvi l iz 
jutranje megle, že so se po
kazali točni topovski zadetki 
na stolpu, k i je b i l zavit v 
dimi. Ta dan so prišli v Vel ike 
Lašče tudi Franc Leskošek-
Luka , Zekovič, Janez Hribar , 
Jože Br i le j -Bolko in drugi 
predstavniki N O V . Napravi l i 
so zadnji poizkus, da bi p r i 
šlo do predaje belih, oziroma 
do sporazuma. Določena je bi la 
parlamentarna delegacija s 
tovarišem Stanetom Rozma
nom na čelu, k i naj bi se sku
šala dogovoriti z belimi in 
tako prepreči t i nadaljno pre
livanje k r v i . Po daljšem tru
du so s pomočjo gosti lničarja 
Jožeta Ahca iz Tur jaka dobili 
zvezo z belimi v gradu, k i pa 
so sleherni razgovor odklonil i . 
Takoj nato je komandant Sta
ne Rozman ukaza! komandan- j 
tu P reše rnove brigade tovarišu 
Duletu, da uniči postojanko 
za vsako ceno. 

Naslednje dni se je razvnela 
borba. Partizani so pripeljal i 
na pomoč še t ežko havbico, s 
kater-« so poprej uničili posto
janko plavih v Grčar icah. 
Kmalu je stopila v akci jo še 
ena in obe sta bruhali težke 
srranate na zidovje gradu. 
Kmalu so se pokazale v zidu 
prve hvknje- Neki belČek se 
je pojavil z mitrnl jftzorm na 
ost reš ju , da bo imel boljši 

Sušenje sadja 
Bliža se jesen in sadje zori. 

Marsikdo ne misli , kako p r i 
de pozimi prav sušje (suho 
sadje) in da ga je treba že se
daj pripraviti . Seveda je kva 
liteta sušja odvisna tudi cd 
tega, kako smo sadje sušili. 
P r i nas prevladujejo še stare 
dimne sušilnice. V novejšem 
času pa se uveljavljajo brez-
dimne sušilnice, k i j ih imajo 
že kmetijske zadruge in mo
goče kak napreden kmet. 

Navedel borr. nekaj navodil 
za pravilno sušenje sadja. Za 
to &em se zanimal v Francij i 
in Švici, kjer sem se mudil 
kot kmetijski praktikant in 
mislim, da bo marsikateremu 
našemu kmetu nasvet dobro
došel. 

1. Sadje za sušenje naj bo 
popolnoma zrelo. Nedozoreli, 
nerazviti, marogasti in črvivi 
sadeži niso za sušenje. 

2. Sadje mora biti čisto. 
Umazano sadje najprej operi, 
posuši in šele potem lupi za 
su"enje. Celo nož pri luplje
nju večkrat obriši. 

3 Jabolka za sušenje skoro 
ve io lupimo. P r i nekaterih 
s o u h sploh ne gre drugače, 
ker je koža trda in kvar i ok«:$ 

4. Drobna in srednje debela 
jabolka olupimo in odstrani
mo peške, vendar jih ne raz
režemo- Debela jabolka pa 
razrežemo v krhlje. 

5. Sladka in zelo kisla ja
bolka niso primerna za suše
nje. Posušena sladka jabolka 

pralni pra:ek 

za oranje 
finih tkanin 

nima tekmeca 
na tržišču! 

so pusta, usnjata in se tudi 
pri kuhanju ne omehčajo. Naj
boljša za sušenje so jabolka, 
k i niso ne prekisla ne preslad-
ka. 

6. Hruške sušimo naivadno 
neolupljene s peškami vred. 

7. Zimske, lesnikam podob
ne hruške , k i imajo zelo trdo 
meso, najprej oberemo, j ih 
nekaj dni pustimo, da se ome
đe, potem jih šele sušimo. 

8. Slive sušimo šele tedaj, 
ko so pr i peclju že uvele. Do 
takrat so Črvivi sadeži že od
padli in na drevesu je ostalo 
le še zdravo sadje-

9. Cešplje, češnje, višnje in 
h ruške postavimo na lese po
ševno, s peci j i navzgor, Za vse 
sadje pa velja, da p r i sušenju 
ne sme biti nakopičeno. 

10. P r i koščičastem sadju 
moramo paziti, da ga sprva 
sušimo pri n izki temperaturi, 
da se sok ne izcedi, potem pa 
lahko kurimo tudi močneje. 

11. Posušeno sadje moramo 
pustiti nekaj dni na zraku, da 
se popolnoma presuši . 

12. Posušeno sadje hranimo 
v suhem prostoru. Najprimer
nejši so luknjičasti zaboji in 
vreče ,ki j ih obesimo pod stre
ho, vendar moramo paziti, da 
so na zraku. 

Pravi lno posušeno sadje 
lahko hranimo 4 do 6 let, no 
da bi se pokvarilo. Pepi Žalec 

razgled, toda granata ga je 
odnesla kot muno. 

Med borbo so opazovalci na 
južni strani sporočili, da se 
zid že podira. Nastane velika 
odprtina. Beli na tej strani ne 
dajejo nikakega odpora, na 
drugi strani pa se krčevi to 
upirajo, toda partizanske edi-
niee so že pripravljene za zad
nji naskok. Komisar Milče h i 
ti prvi proti odprtini v zidu, 
za njim pa kolona Prešernov-
cev. Borci pož i ra jo dim in 
apno ni prah, ki se le počasi 
polega. Vod je že skoraj ves 
na zidu. Komandant Krt ina 
razporeja borce, k i streljajo 
po belih, k i se še upirajo. V 
tem trenutku se v kleti vname 
municija. Močne detonacije 
pretresajo stolp, k i je že za
vzet in strop se podira v glo
bino, v ogenj. Pr i tem se be
li nekoliko znajdejo in obsi
pavajo borce z bombami. Te
daj se pojavi komandant Du-
le in z mirnim glasom po
veljuje borcem na obzidju. 
Bešjli so j ih in takoj gredo 
na druge položaje. Po lestvah 
lezejo prvi beli in se preda
je jo, okoli Lutrove kapele in 
na stopniščih pa se nadaljnje 
zagrizena borba. Kmailu nato 
iz vseh lin kukajo glave belih, 
k i se po vrsti predajajo. Okrog 
belih krvnikov, zlasti okrog 
kolovodij, kot so bi l i Zuraj, 
Horvat, Kožuh in drmgi, se 
nabirajo gruče gledalcev. 

Tako je 19. seotembra 1943 
oadla trdnjava, k i se je sto
letja upirala. V njej se je sto
letja šopiril gospodovalni gra-
ščak, ki je vladal s konobačem 
in na vse načine izkoriščal 
brezpravno rajo. Ta dan so 
ljudje, k i so se odzvali k l icu 
komunis t ične partije prema
gali to s redn jeveško trdnjavo 
in gnezdo bele garde, 

V spomin na to vel iko zma
go je občinski l judski odbor 
Vel ike Lašče sklenil , da praz
nuje 19. september kot občin
ski l judski praznik. Letos ga 
praznujejo drugič . 

Branko Golobic 

KOLIKOR PRODAJO, 
TOLIKO IZKUPIJO 

Tako je v kmetijski zadrugi 
v Brusnicah. Zadruga odku
puje vse leto in nudi prebival
cem podgorjanskih vasi sta
len zaslužek. Pozimi odkupu
je les, preko vsega leta pa 

Kako je z gasilskim domom v Mokronogu 
Gasilski dom v Mokronogu 

je v tako slabem stanju, da bo 
kmalu razpadel. Člani uprav
nega odbora so o tem precej 
razmišljal i , a se niso mogli 

gozdne T a d e ž e " i r T zdravilna zediniti. E n i so _ menili , naj 
zelišča. P rva velika »žetev« so 
češnje, k i j ih je letos zadru
ga odkupila za pol milijona 
dinarjev. Češnje bi šle bolj 
izpod rok, če j im ne bi kon
kurirale vipavske, k i pridejo 
prej na trg. Vendar so tudi 
Brusničani lahko prodali češ
nje v Novo mesto, Celje, L j u 
bljano i n druga slovenska me
sta. Za češnjami so prišle bo
rovnice, k i j ih je mnogo po 
vseh okoliških gozdovih in v 
Gorjancih. Zadruga j ih je od
kupila preko 20-000 kg; pov
prečna nabiralka je pri bo
rovnicah zaslužila 1-000 din 
na dan. Posebno donosne so 
bile rdeče maline. Poslovodja 
K Z je organiziral nabiranje 
v Opatovi gori, Kočevskem 
Rogu i n Travniku p r i Kočev
ju. Z brusniške občine je bilo 
80 nabiralcev, prikl jučilo pa 
se je še mnogo drugih nabi
ralcev. V enem dnevu so na
bral i do 2.000 kg rdečih malin. 
K o so se nabiralci po enem 
tednu vrn i l i domov, so imeli 
v žepu po 12.000 in še več d i 
narjev. Zadruga je imela z 
malinami okoli 300.000 din do
bička, k i ga bo koristno upo
rabila za dograditev zadruž
nega doma. postavila pa bo 
tudi prepotrebno garažo za 
strojni odsek, k i ima precej 
strojev, a nobenega primer
nega prostora za spravljanje. 

Tudi nabiranje zdravilnih 
zelišč je donosno, saj je za
druga izplačala nabiralcem že 
preko milijon dinarjev. V 
splošnem lahko rečemo, da vev 
denar, k i ga v brusniški ob
čini potrebujejo za nakup 
predmetov v trgovini K m e 
tijske zadruge, zaslužijo z na
biranjem zdravilnih zelišč in 
gozdnih sadežev. Vsaj š tevi lke 
nam tako povedo. V prvem pol
letju je zadruga odkupila za 
dobrin 6 millijonov, prodala 
pa manj kot za sedem. 

Narava je bogata in nam ve
liko nudi, samo poznati mora
mo pravilno izkoriščanje, da ne 
bomo delali škode, ker bo denar 
tudi drugo leto prav prišel. 

b i popravil i stari dom, dru 
gi pa, da se zraven šole 
zgradi novi- Končno so p r i 
čeli graditi novega. Izkopa
l i so veliko jamo, v katero je 
izginilo 80.000 din d ruš tvene 
ga denarja in Še nekaj kredi
ta, potem pa je delo prene
halo. Imeli so 8000 kg nega-
šenega apna in 3000 cementa. 
Cement je razdelil bivši O L O 
Trebnje za komunalna dela, 
apno pa je moralo nekaim iz
ginit i , ker ga nikjer ni . 

Letošnji občni zbor druš tva 
je b i l tako boren, da ni pr iš lo 
do nobenega zakl jučka , še 
novega upravnega odbora ni
so izvol i l i . To ie posledica 
trenja med člani, Kazalo je, da 
bo tudi izredni občni zbor po
tekel brez uspeha. Končno sem 
pristal, da bom prevzel pred
sedniške posle, da bi se raz
mere v druš tvu spet uredile-
Najprej sem pričel misli t i na 
popravilo gasilskega doma. 
Obrn i l sem se na razne foru
me za pomoč, naročil načrt in 
ga poslal Okra jn i gasilski 
zvezi. T u je nač r t tudi oble
žal, dokler ga nisem iztaknil 
na dnu pisalne mize, kjer je 
počival v miru . 

Dolgo nismo dobili odgovo
ra na vašo prošnjo, s lednj ič 
pa so nam vendar sporočili, 
da je odobrena pomoč 50.000 
din. Seveda je to zelo malo, 
ker znaša p r ed račun 650.000 
din. Gasi lc i smo se obvezali, 
da bomo polovico dela opravi
l i s prostovoljnim delom in 
darovi- Tudi v blagajni d ruš 
tva imamo 70.000 din. 

Upal i smo, da bomo dobili 
več pomoči, toda povsod nam 
oči tajo: imeli ste mil i jonski 
kredit, pa ste ga zapravili I 

Lahko bi imeli naj lepši ga-
silski dom v mirenski dolini. 
To je res, toda ni t i jaz niti 
drugi člani sedanjega uprav
nega odbora nismo b i l i takrat 
druš tveni funkcionarji. Ne ra
zumemo, zakaj moramo se
daj mi poslušati oči tke za 
grehe drugih? Bilo bi prav, da 
bi raje tisti povprašal i , kako 
je bilo in zakaj je pr iš lo do 
takega stanja. Tudi javnost 
naj bi zvedela, kako je s to 
zadevo. 

Lojze Borštnar, predsednik 
P G D Mokronog. 

Pročelje adlešrčke šole, ki bo končno letos obnovljena 

Na OstPDžnem se borna pre 
Odpret mi pride žena. K o 

sedem, m i pa pravi on, Zale-
telj Franc, paznik: »Povedal 
bom, kolikor še vem. Si govo
r i l s Pipanom?« >Seveda sem!« 
»Potem je dobro. Ne vem, kje 
bi začel, saj sva marsikaj sku
paj doživela. O d začetka?« 
Pokimam. Nato si prižge ciga
reto: »Osmega septembra 1943 
ne bom pozabil. Iz Jugorja 
smo odkorakali na večer — ne
bo jasno, cesta suha, pol petih 
popoldne, vsa š t i r ina j s ta v za
stavah. Prešl i smo Suhor, B u -
šinjo vas, Radovioo- Ljudje vsi 

NEVAREN POŽAR SREOi VASI 
V nedeljo je okrog 6. ure zju

traj izbruhnil požar pri posestnici 
Berci Hrovat na Vršnih sel'ihl 
Iskra, ki je po »Sijah« našla pot 
v slamo, naloženo na podstrešju, 
se je pri priči razplamtela v ne
varen požar, ki je ogrožal skoraj 
vso vas. Streha stanovanjske hiše, 
ki je bila tudi slamnata, se je ta
koj vnela. V nekaj minutah sta 
pogorela tudi kašča in skedenj, hi
šo pa so gasilci rešili, pogorelo 
ie samo ostrešje. Resili so tudi 
živino, hrano in ohleko. Domači 
gasilci zaslužijo res pohvalo, saj 
so bili takoj na mestu, ko je po
žar izbruhnil. Pomagala pa so tu
di gasilska društva Dobindola, No
vega mesta. Dolenjskih Toplic, 
Semiča in Sto">ič. 

Posesrniea Hrovatova le dobila 
pri reševanju hude opekline. Od
peljali so jo v novomeško bolniš
nico. Skoda je z zavarovalnino le 
delno krita. 

Ponovno moramo opozoriti bu
di, naj na podstrešja ne spravljajo 
slame sena in druge vnetljive Šare. 
Gasilci pa naj poskrbe. da bodo 
podstrešij pravilno očiščena in 
vsaj okrog dimnikov posipana s 
peskom. -T-

„ N 0 V 0 T E K S " 
TEKSTILNA TOVARNA NOVO MESTO 

bo odprla v oktobru 

„ N o v o t © M s m a n u f a k t u r e " 
PRODAJALNO S TEKSTILNIM BLAGOM IN KONFEKCIJO NA DROBNO 

V NOVEM MESTU, Glavni trg 25. v novi stavbi DOZ-a 

Imeli bomo bogato izbiro volnenih tkanin 
in vsesa ostalega tekstilnega blaga po najnižjih cenah 
Potrošniki, v Vašem interesu je, da kupite dobro blago 
iz največje izbire, brez posrednikov in najceneje 

Posebnost bodo volneni ostanki 

Kaj pravite na to, Novomeščani? 
Nekaj časa ž e nismo gledali 

ritmov v Domu J N A , ali ne? 
Marsikdo se Je razburil, ko Je 
zagledal v oglasnem oknu klub
skega kina listek: Predstave samo 
za člane Doma. . . Kako neki 
morejo vsi gledalci postati člani 
Doma? Obrnili so se na nas z 
vprašanjem, zakaj Je do tega 
prišlo. Pozanimali smo se pri 
upravi Doma ln zvedeli tole: 

Kino Doma J N A Je bil do me
seca maja kinematograf odprtega 
tipa — to pomeni, da je filme 
svobodno nabavljal ln 1ih lahko 
predvajal vsemu prebivalstvu. 
Filme 60 dobivali od podjetja 
Ki t.M v Zagrebu. Vsa nesreča pa 
je bila v tem, da so od tega 
porijetja dobili tudi take filme, 
ki v Sloveniji sploh Se niso bili 
na sporedu ln je tako kinemato
graf hodil v zelje mestnemu 
kinu. Mestni kino se le prito
žil . . . 

Občinski praznik v Kočevju 
Za proslavo občinskega 

praznika v Kočevju jo določen 
poseben odbor, k i je sklenil 
da bodo proslave tr i dni: od 
1. do 3- decembra 1954. P r i 
pravljalni odbor z ostalirr.i 
društvi marljivo dela, da bodo 
prvi dnevi decembra v Kočev
ju •kar najbolj slovesni. Večji 
kolektivi naj bi za te dni 
pripravili razstave svojih i z 
delkov. Tako bi predstavili 
gospodarsko, kulturno in po
litično moč okraja. Če jim bo 
naklonjeno vreme, bodo pa
dalci organizirali propagandno 
skoke. - k a -

Takrat je bilo drugače. Mestni 
kino Je lahko dobival filme samo 
od RazfUma Iz, Ljubljane ln se 
to po določenem razporedu, kino 
»Dom* pa po Izbiri iz katerega
koli podjetja v Jugoslaviji, Se
veda bi to ne bilo pravilno in 
bi kino »Krka« imel izgubo, 

Pa se Je stvar spremenila. Zdaj 
lahko vsak kinematograf nabav
lja filme po lastni želji in izbiri 
od kateregakoli podjetja za raz
deljevanje filmov v državi. Se
veda, kdor prej pride, prej melje, 
to se pravi, dobi bolJSe filme. 
Kdor pa se manj potrudi, lahko 
dobi samo Se reprlzne filme In 
jih vrti svoji publiki, pa naj bodn 
dobr| ali slab!. Gledalcem ne 
preostane drugega, kot da osta
nejo doma ali pa gredo iz dol
gega čnsa 7M tri kovače v kino 
sedet. 

Drugače je tam, kjer sta vsaj 
dva kinematografa: oba se tru
dita, da bi Imela čim boljše fil
me; tako pa seveda tuđi publika 
pride na svoj račun in ne samo 
blngnjna kina. Izgleda, da se Je 
kino »Krka« hotel lzneblti neljube 
konkurence, pa se Je pritožil. 
S r d n f nn»n lahko mirno servira 
različne Smoky1e !n Maje v teelel. 
ki smo Jih že zdavnaj videli (pelo 
i.ctni kino na Loki, ki ie izrecno 
renrlzen. Jih Je že odvrtel!) Izgo
vor, da !«na Novo mesto premalo 
gledalcev za dvn kinematografa, 
1e Jalov Samo spomnite se febru-
pr.la. ko Je Imel kino »Krka« 
film »Vesna«, kino »Dom« na film 
-Klown« na sporedu. V »Krki« so 
bile 4 predstave dnevno v »Domin 
pa 3. klmb temu sta bili dvor.ml 
zn vse predstav« 6o zadnlegn ko 
Očka rasprodani že eno uro nreil 
Btedavantem. Torei odloča kvali
tet,-, filma! 

Novome^čanl r"-1*n>'iilpmo. da 
bomo zonet gledali dobre filme, 
tako v »Domu« kot v kinu »Krka«. 

v ognju; peli so z nami parti
zanske pesmi in nas gostili. 
Veš, da nisem misl i l , da bo 
slovo Bele krajine od Št i r ina j 
ste tako prisrčno. Kakor da 
bi Belokranjci s lut i l i , da se z 
mnogimi razstajajo za vedno. 
Naštet i bi znal vse kraje Hr 
vatske, kodex smo broditi, pre
den smo se napotili proti H r 
vaškemu Zagorju, P r i rojstni 
hiši maršala Ti ta bi morali pre
broditi Sotlo, toda nemška 
stran je v minah. Šele 6. in 7. 
februarja 1944 udarimo sko<zi 
nasekano obmejno mrežo, k i 
pa jo Nemci za nami takoj za
pletejo veseleč se, da nas bodo 
obkoljene potolkli- Res, tiste
ga dne skoraj nismo imeli po
čitka vse do nemškega poloma, 
pa tudi Nemci niso imeli mi r - j in ranjencev ob takih težkih 
ne ure. Februarja in marca trenutkih, ko je viselo naše 
1944 gazimo meter snega, bur- živl jenje na ni t i . Pohorje je 
j a brije, mraz grize, krajev bi lo varen dom vsem ranjen-
ne poznamo, ob vseh večjih cem, dom, kjer smo si nabrali 
poteh pa zasede. Komaj stol- novih moči za trde š ta je rske 
čemo eno, je že druga. Orož- borbe, 
jo amrzuje. Zadnje poglavje 

di mene, pa je rešila parti
zanska bolnišnica na Pohorju, 
Ne vem, kol iko nas je še.< 
»Kaj so tudi na Pohorju par
tizanske bolnišnice?« jezim se 
nad svojo nevednostjo. »Da, 
za dve vem. Skr i l i smo ju v 
osrčje Pohorja pod H u d i vrh. 
Res, da smo bi l i daleč od pro
metnih krajev, da so b i l i le 
partizanske ekipe in gamsi 
naša druščina, vendar je bi lo 
nevarno zaradi sledu. Na Po
horju leži sneg neverjetno dol
go; pomlad poznajo vzpetine 
Šele v maju, doline pa niti v 
juniju ne. Tako so nas Nemci 
dvakrat obiskali- Sledili so ku
rirja, k i je hodil na potok po 
vodo. Težko bi opisal tovar iš
tvo in požrtvovalnost borcev 

tega pekla so Raztoke; da, 
Sercerjevci j i h ne bodo poza
bili.« Zaletelj Franc za hip 
umolkne kot b i hotel znova 
oživeti tiste nepozabne, nape
te trenutke. Nato spet govori-

Pipan Alb in ne pove v svo
j i skromnosti mnogo o sebi; 
mimogrede izvevm, da ima 
odlikovanje za hrabrost. Za
kaj? Kot diviz i jski obvešče
valec je zajel tri nemške of i 
cirje in j i h pripeljal v štab-

»Zadnjič so nam prav tu, na In nič več ne pove. »Kaj bi to«, 
Raztokah, hoteli zapreti pot. pravi, »razmere so bile take 
Zmotili so se, kajti kmalu na- in čas, da je moral biti vsak 
to smo udarili mi. Ne bom pra- izmed nas junak, če smo j i m 
vi l , kako smo tolkl i , saj je o hoteli b i t i kos. Da, na Ostrož-
tem že marsikaj napisanega.« nem se bomo prešteli,« še pra

v i , potem utihne. 

To bo zanje vel ik dan, ko 
se bodo spet srečali . Spozna-

Kočevskl mladinci 
bodo Sli na taborjenje 

na Jurjevico 

V sredo 8. septembra je b&M 
v Kočevju seja komisije za 
predvojaško vzgojo pri L O M O . 
Komisija je ugotovila, da je 
b i l center za predvojaško 
vzgojo tudi letos zelo delaven. 
29. oktobra bodo zaključili z 
delom in mladinci bodo prejeli 
ocene, k i so jib zaslužili. Čla
ni komisije so sklenili, da bo 
drugo leto pr ikl jučen k pred-
vojaški vzgoji Se političen 
pouk. V kratkem bodo sklicali 
sestanek vseh direktorjev 
podjetij na Kočevskem, da se 
bodo pogovorili, kako naj ob
vezniki predvojaske vzgoje, k i 
so zaposleni v podjetjih, redno 
obiskujejo pouk predvojaske 
vzgoje. Podjetja naj bd jih 
tudi denarno podprla. M l a d i n 
ci bi radi imeli uniforme, pa 
ne zmorejo zanje-

Obvezniki predvojaske vzgo
je bodo sodelovali na proslavt 
občinskega praznika. V bliži
ni mesta bodo taborili, pripra
vi l i s traže in patrulje ter iz
vedli poskusni napad na K o 
čevje. 

Na seji so tudi sklenili, da 
bo slo 250 do 300 mladincev 
na sedemdnevno taborjenje v 
Jurjevico pri Ribnici . -o. 

Uro potem, ko sem stisnil 
borcu Št i r inajs te , Zaletelju 
Francu roko, sediva s Pipanom 
Albinom in se ob dimu cigor-et 
zatapljava v preteklost. »Na 
Ost rožnem se bomo prešteli,? 
pravi. »Na Štajerskem je mno
go mojih prijateljev, partiza
nov, k i niso nikol i videli Do . 
lenjske v svobodi- Mnoge, tu-

SEST MESECEV STROGEGA 
Z A P O R A ZA ROP 

To se je dogodilo šc 18. maja 
1. 1952 v večernih urah na cesti 
med Šentjernejem in Vrhpoljem. 
Ta večer je šel po cesti Anton 
Kovač. Nenadoma je planil k nje
mu neznan napadalec, ga zgrabil 
z eno roko za vrat, z drugo mu 
zamašil usta in ga podrl na tla. 
Na tleh mu je s koleni pokleknil 
na hnbet, mu vzel denarnico s 
3000 din in srebrno uro z veri
žico. Preiskovalni organi so od
krili, da je bil predrzen napada
lec kmecTti delavec Anton Grubar 
iz Dolnjega Vrhoplja pri Šentjer
neju. 

Na okrožnem jodiŠču v Novem 
mestu so Grubarju prisodili Šest 
mesecev strogega zapora, plačati 
pa mora tudi stroške in povrniti 
Kovjt&J M300 din. Proti sodbi 
okrožnega sodišča se je Grubar 

t pritožil, vendar ie Vrhovno sodi-
Uče LRS pritožbo zavrnilo z me-
'meljitvijo, da je kazen 6 mesecev 
'strogega zapora za tako dejanje 
prej prenizka, kot previsoka, zato 
bo sedel 6 mesecev. 

R A D A BI BILA MLAJŠA 
Zakaj ne bi bila nekaj let 

mlajša, si je mislila Marija Turk 
iz Velikih Brusnic in v osebni iz
kaznici popravvla svojo rojstno 
leto iz 1929 na 1930. Prvotno je 
poizkusila) da bi napravila kar 
1932, pa se ji številka 2 ni dobro 
posrečila in se je potem zadovo
ljila samo z enim letom »uradne-« 
pomladitve. Ker ni dovoljeno po
pravljanje uradnih listin in do
kumentov z namenom, da se jih 
poiem uporablja kot prave, ie 
bila Torkova obsojena na okrož
nem sodišču v Novem mestu na 
en mesec zapora, pogojno za dobo 
enega leta. 

vali so se le med streli, bob
nenjem in rafali. Sedaj pa se 
bodo srečali svobodni med 
množicami hvaležnega l jud
stva, k i j ih spoštuje in slavi. 
Res, lepo je doživeti tako sre
čanje. 

sedisca 
I Z S I L J E V A N J E J U JE 
P R I V E D L O V ZAPOR 

Da bi prišla do denarja, sta si 
Stanko Strupih in kovač Anton 
Petrič iz Zalovč pri Smarjcti iz
mislila Čisto svojevrstno zvijačo: 
Strupih jc po Petričcvem nasvetu 
pisal Ani Strupih v Zalovčah iz-
ittjcvalno pismo, v kaitere.ni ji 
grozi, da jo bo ovadil zaradi do
zdevnega izdajstva partizanske 
edinice med vojno, čc mu v t".:su 
od 17. do 20. januarja 1954 ne 
položi na določeno mesto 15.000 
dinarjev. Za ta prostor je določil 
kapelico mod Zalovčami in 
Toplinami. 

Strupih, je bil zelo razočaran, 
KO jc v pismu dobil namesto 15 
tisočakov samo kos starega časo
pisa. Še bolj pa se je začudil, ko 
se mu je pri odpiranju pisma 
predstavil miličnik in ga povabil 
s seboj. Strupih je svoje drzno 
dejanje odkrito priznal in pove
dal, da ga jc na to nagovoril 
PetriČ. Slednji je namreč imel dne 
17. j:\nuarja god in čc bi dobila 
denar, bi godovanic dobro zalila, 
saj sta se dogovorila, da si bosta 
»prisluženi« denar delila. Da je 
Strupih nagnjen h kriminalnim 
dejanjem dokazuje to, da jc bil ie 
dvakrat predka/novan. Petrič je 
trdovratno zanikal vsako udeležbo 
pri izsiljevanju aLi nagovarjanju 
na to dejanje, vendar so priče in 
Strupih potrdile njegovo krivdo. 

Senat okrožnega sodišča v N O 
VINU mestu je prisodil Smipihu tri 
mesece, Petriču pa dva meseca za
pora. Plačati morata tudi stroške 
postopka in povprečnino. Proti 
sodbi sta se oba -pritožila, a je 
Vrhovno sodišče LRS pritožbo za, 
vrnilo. 
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Tako naj se nalaga dobiček 
kmetijskih zadrug 

O dobrem poslovanju sploš
ne kmetijske zadruge Sentru. 
pert smo že pisali. Pravilna 
razdelitev dobička na pollet
nem občnem zboru da slutiti, 
da bo tudi vnaprej tako. Od 
poldrugega milijona čistega 
dobička so določili za pospe
ševanje živinoreje dve sto t i 
soč din, poljedeLsko-semen-
skemu odseku so določili 
250.000 din in sadjarskovi-
nogradniiškemu 200 000 din. 
Tako bodo z dobičkom prido-
bi-tnih odsekov podprli pospe
ševalne odseke, od katerih bo 
imelo kmetijstvo največ ko
rist i . 

Kmetijska zadruga Sela-
Šumberk je z dobičkom izdat
no podprla elektrifikacijo svo
jega območja. Ta denar se res 
ne bo obrestoval, vendar je 
elektrika predpogoj vsakega 
napredka. Zato je prav, da za
druge pomagajo svojim čla
nom, da pridejo do nje. Tudi 
K Z Dobrn ič je lani prispeva
la za elektrifikacijo doline lep 
znesek. Sedaj pa je glavni pro
blem občine preskrba z vodo; 
zato so zadružniki sklenil i na 
letošnjem občnem zboru, da bo
do od dobička v prvem pollet
j u prispevali za gradnjo do
lenjskega vodovoda 200.000 din. 

Kanalizacija in tlakovanje 
ceste v Ribnici 

Sedaj kopljejo jarke med 
stavbo občinskega ljudskega 
odbora i n podružnico Narodne 
banke. Ostala dela so v glav
nem že zaključena, le ob cesti, 
k i meji na Bistro, ne. Vendar 
bosta zahtevala tlakovanje in 
kanalizacija še precej dela, da 
bo vse urejeno. K a k i h 100 me
trov cestišča je že pripravlje
nega za tlakovanje. Treba bo 
pohiteti, da nas ne bo prehi
telo jesensko deževje, k i bo 
zaprlo delo na cesti. Ribniča-
nom pa bodo ostale pred hiša
m i gomile zemlje in kamenja. 

- m 

Za gospodinje 
Kis si naredimo doma 

Suhadol pod Gorjanci 
Tudi naSa vas počasi napre

duje. Imamo elektriko ln vodo
vod. To je že mnogo. K o p r i 
demo zvečer zbiti s polja, vsaj 
lahko v redu opravimo hišna 
dela, ko imamo dobro razsvet
ljavo. Pa ne samo to. o pome
nu elektrike in vode ie sploh 
odveč govori t i Sedaj pa nas 
tare Še druga skrb. To je hu
dournik, k i ga v suhem vre
menu sploh ni opaziti. K o pa 
nastopi deževje smo reveži. 
Voda dere z Gorjancev, odna
ša zemljo z njiv, razdira pota 
in uničuje tudi hiše in po
slopja. Ze večkra t smo načeli 
to vprašanje , letos pa smo se 
odločili, da bomo potok regu
l i ra l i , ker tako ne gre več na
prej- Občina nam je obljubila 

Predgrad ob Kolpi 
Prenehal je voziti avtobus 

Stari trg—Črnomelj—Kočevje. 
Nekaj časa ga je nadomeščal 
kamion, sedaj pa tudi s tem ni 
nič. To je za prebivalce, k i 
j im je bila avtobusna proga 
edina zveza z železnico in 
upravnim središčem Črnom
ljem, velik udarec. 

V Zadružnem domu so lepo 
urejene sobe. Vsekakor b i se 
bilo treba zanimati tudi za to; 
da bi prepleskali vežo in ure
di l i izhod. V veži je namreč 
mnogo prahu in b i bilo treba 
položiti pod, najpr imernejša 
bi seveda bila tlakovana veža-

V Radencih bo kmalu zasve
ti la elektrika. Transformator 
za Zavimolom in Plemenita-
šem onkraj Kolpe je že gotov, 
tudi elektr ični drogovi do R a 
de vc že stoje. 

J. S. 

40.000 dinarjev, delali bomo v 
glavnem sami. Tako bomo vsaj 
najnujnejše opravili, če bo mo
goče, že pred nastopom jesen
skega deževja. 

To in ono iz Gornjih Sušic 
Preteklo sredo nas ie obi

skal potujoči kino iz Novega 
mesta. Vide l i smo mladinski 
fi lm Kekec. Med gledalci je 
bilo veliko takih, k i so prvič 
gledali kino predstavo. Na 
Gornj ih Sušicah je bila to 
prva kinopredstava. S predsta
vo smo bi l i zelo zadovoljni in 
želimo, da nas potujoči kino 
še kaj obišče. 

* 
Oseminosemdesetletnico roj

stva je praznovala v krogu 
sovaščank pril jubljena Ston-
čeva mama. Skoraj vsi va.šča-
ni so j i čestitali ob visokem 
jubileju in j i želeli še mnogo 
let življenja. 

Sedaj je glavno k m e č k o delo 
lo pospravljanje krompirja-
Pridelek je še kar dober. Tudi 
fižol ni slabo obrodil. Sadja 
pa bo zaradi spomladanskega 
deževja znatno manj kot dru
ga leta. Nasprotno pa se je 

Speharjl 
Kopanje se bo vsak čas za

ključilo. Zelja vseh prebival
cev je, da b i tudi mi prišli do 
kopališča, saj imamo za to vse 
pogoje. Kolpa je reka za ko
panje, da malo takih. Potreb
no bi bilo tudi gostišče, k i ga 
ni v vsej občini razen na V i 
n i c i Občinski l judski odbor 
bi moral posvetiti več pažnje 
tur is t ičnim vprašanjem-

P. Z. 

trtje po lanski pozebi dobro 
popravilo, posebno tam, kjer 
je bilo v redu negovano. P r i 
delek bo zadovoljiv. (Verjetno 
je tu mišl jena šmarnica, ker 
žlahtnega grozdja letos ne bo 
veliko Opomba uredništva.) 

Marsikoga čudi ugreznjenje 
zemlje, čeprav je to normalen 
pojav na k rašk ih tleh- N a 
Stončevi njivi se je pred leti 

Razglasna posta 
L O MO Črnomelj je dosedaj 

obveščal ljudi tako, da je raz
glase in službene objave obešal na 
razglasne deske. Ta način ni prav 
nič prikladen. Dež in sonce sta 
pisanje obledila, da včasih ni bilo 
več razvidno. Pa tudi veter in 
nepridipravi, ki jih v Črnomlju 
ne manjka, so uničili marsikatero 
obvestilo. 

Sedaj bo teh nevšečnosti konec. 
LO MO je na svoji predzadnji seji 
sklenil, da bo rudi Črnomelj dobil 
razglasno postajo. Sporočamo pre
bivalcem, kdaj naj poslušajo raz
glase: v nedeijo od 10. do 11. ure, 
četrtek od 9. do 10. ure, torek 

Vinica 

Nedavno so priredil i lovci 1 

skupno hajko na divje p r a š i 
če. Posrečilo se j im je, da so 
enega ščetinarja ustrelil i 
Lovc i in kmetje so uspeha ve
seli, ker povzroča ta divjad 
mnogo škode na polju. P r a 
vilno organizirani skupni po
goni bodo zmanjšal i število te 
nadležne divjadi. 

* 
Stanovanjski objekt za nižjo 

gimnazijo na Vin ic i lepo na
preduje. Izgleda, da bodo 
glavna dela že pred zimo za
ključena. 

S P O R T I N m £ S N A V Z G 0 3 A 
Slovensko - hrvaška odbojkarska liga 

TVD PARTIZAN (Novo mesto) : SD KAMNIK (Kamnik) 
3 :2 (15 : 6, 4 :15, 15 : 9, 10 : 15, 15 : 9) 

Preteklo nedeljo je Novomešča-
nom uspelo, da so se po boljši 
Igri oddolžili Kamniku na nje
govem igrišču za nepotreben po
raz v spomladanskem delu prven
stva. Igrali so v običajni postavi, 
za uspeh imajo največ zaslug Do
lenc, Pučko in Medic. 

V nedeljo bo na L o k i dvojni 
program: članice se bodo morale 
do skrajnosti potruditi, če bodo 
hotele v igri z zagrebško Mladost-

Brkič Slavko 
vodi na turnirju 

tretjekategornikov 
Na šahovskem turnirju za n. 

kategorijo je bilo doslej odigranih 
8 kol. Po nepopolnih osmih kolih 
je ostalo za I I . kateg. še pet kan
didatov, ln za I . mesto na tur
nirju je Slavk» Brkič , k i je v 
osmih partijah dosegel že 7 l n 
pol točk. Tudi Medic ima še pre
cej možnosti za uspeh. Ostali trije 
kandidati so še Kastelic, Mi lan 
Brk lč in major Popovlč. Tud i 
Avsec je Imel nekaj možnosti , po 
remiju z Verblčem pa jo je izgu
bi l . Meja osmih točk Je doslej 8e 
neosvojena, vendar lahko že v 
prihodnjem kolu pr ičakujemo na
skok S. Brkiča, k i j i Je sedaj naj
bližje. Tretjo kategorijo so do
slej potrdili SI. Brklč, Medle, 
Kastelic, M . Brkič , major Popo-
vič, Mihel in ln Verbič. — Po 
osmem kolu je stanje naslednje: 
SI. Brklč 7 in pol, Avsec 6 in 
pol, Medic in Mihel in 6, Kastelic, 
Brk lč M . , major Popovlč in Ver
bič po 5 točk, major Kačunič 3 
ln pol i td. 

Jo doseči kaj uspeha, moška 
vrsta pa bo Imela opraviti z Gra-
flčarjem iz Zagreba. V spomla-
manskem delu prvenstva ga je v 
Zagrebu premagala s 3 : 1, zato 
upravičeno upamo, da nas na 
domačem igrišču ne bo razoča
rala. 

N O G O M E T ; 

Odred B (Ljubljana) : 
TVD Partizan {H. m.) 

B : 1 (l : 0) 
Nogometaši novomeškega Par

tizana sodelujejo v tekmovanju 
za prvenstvo ljubljanskega I. raz
reda. P r v i njihov nasprotnik je 
bilo preteklo nedeljo v Ljubl jani 
drugo moštvo Odreda, k i je bilo 
tehnično vseskozi boljše. To mošt
vo ima nekaj odličnih nogometa
šev, k i so zanj Igrali že v prven
stvenih tekmah II. zvezne lige. 
T i so tudi dosegli večino golov. 
Ce pomislimo, pod kakšnimi po
goji trenirajo in igrajo nogome
taši ljubljanskega Odreda in igral
ci novomeškega Partizana, je re
zultat tekme popolnoma realen. 
Poleg tega pa se je kot dvanajsti 
Odredov Igralec predstavil ljub
ljanski sodnik, k i j im Je med 
tekmo dajal nasvete ln nekajkrat 
oškodoval Novomeščane. Prav 
tako Je neopravičeno prisodil 
enajstmetrovko. 

Partizan se Je bori l požr tvo
valno, vendar tehnični premoči 
boljšega nasprotnika nI b i l kos. 
Posebno v drugem polčasu se je 
fantom poznalo, da nimajo kon
dicije ln določenega sistema Igre. 
To Je razumljivo, saj so že več 

let brez stalnega trenerja. Nedelj
ski poraz naj bo v opozorilo dru
štveni upravi ln vsem, k i j i h za
nima razvoj nogometa v Novem 
mestu: nogometaši potrebujejo 
stalnega trenerja, brez njega ne 
moremo misli t i na kak uspeh. 
Tudi nekateri odsluženi nogome
taši — in teh je precej — bi lah
ko pomagali mladim igralcem. 

Nogometna tekma 
v Metliki 

V nedeljo, 5. septembra, Je bila 
v Met l ik i nogometna tekma med 
mladinsko reprezentanco Bele 
krajine in Garnizonom J L A Met
l ika . V osmi minuti prvega pol
časa so gostje po Satošku prišl i 
v vodstvo. Garnizon je odgovoril 
na gol z ostro igro, toda mladinci 
so se znašli ln Garnizonova mre
ža se je drugič potresla. DrugI 
polčas Je bi l manj zanimiv, a re
zultat 3 : 1 Je velik uspeh za mla
dince, k i so prvič nastopili kot 
celota. —t 

I AH 
Moštveno prvenstvo 

Dolenjske v šahu za I. 1954 
V nedeljo. 5. septembra, sta se 

srečali v Stični zmagoviti moštvi 
iz Kočevja in Ivančne Gorice. 
Kočevje je izločilo v predtekmo-
vanju SD Ribnico in Črnomel j , 
Ivančna Gorica pa SD Trebnje i n 
Novo mesto. Za Ivančno Gorico 
je to prav lep uspeh, k i Jim ga 
privoščijo vsi dolenjski šahisti . 

Dvoboj, k i se Je začel ob 10. 
uri, Je spremljalo z zanimanjem 
veliko število gledalcev. Borba Je 
bila ostra, saj sta se moštvi za
vedali, da sta skoraj enako moč
ni. Dvoboj se je končal z rezul-

u • ¥ 1 6 e m 
ZA DOLENJSKE GASILCE 

Velika manifestacija gasilcev 
Gasilska misel prodira na Do

lenjsko z veliko naglico. Iz dne
va v dan raste število članstva 
zlasti v podeželskih druš tvih . 
K a k o prodira gasilska miselnost 
med ljudstvo ln kako si ga bolj 
ln bolj osvaja, Je pokazal vel iki 
gasilski nastop v Novem mestu 
5. septembra. 

Ze prejšnj i teden Je bilo pr i 
gasilskih druš tvih zelo živahno. 
K l j u b delu na polju so člnnl ga
silskih druš tev pridno vadil i ln se 
pripravljal i na okrajno gasilsko 
tekmovanje. Ocenjevalne komisi
je OGZ so Imele dosti dela, ko 
so pregledovale posamezne gasil
ske desetine ln Jih bodrile. V 
nedeljo, 5 .septembra pa se Je 
zgrnilo v Novo mesto skoro 500 
gasilcev lz novomeškega okraja. 
Društva , k i so se prijavila k tek
movanju, so prišle z vsem, za 
tekmovanje potrebnim priborom. 
To pot jc šlo zares, prehodni po
kal OGZ Je v a b i l . . . 

Rezultati tekmovanja so bil i v 
našem listu, v Kotičku za gasilce 
že prlobeeni. Iz teh je razvidno, 
da so bi l i gasilci v Izvedbi tro-
delnega napada, metanja cevi ln 
drugega dobro pripravljeni. Ven
dar jo to, vsaj kot Je pokazala 
gasilska vaja. k i jo Je izvajalo 
prost, gasilsko druš tvo Novo me
sto na Glavnem trgu, v prak t ič 
nem ozlru precel premalo. 

Mokra vaja po tekmovanju Je 
bila zelo dobro zamišljena. POM-
rišče na Flhtennuovl hiši, je bilo 
naznačeno /. dimom lz dimnih 
bomb. Novomeški gasilci so bi l i 
zelo hitro na kraju »požara« in 
začeli nasiti Vodo nn napeljali Iz 
najbližjega hidrantu, črpali pa HO 
Jo z Renault-motorko. P r i prika
zu pož-sra so uporabljali tudi v i 
soko Mai ' l i n.s-lestev H katere so 
»gasili* streho Klhtenauove hiše. 
Vajo so izvedli zelo hitro, popol
na pa lo nI bila. Razen dveh vod
nih ourkOV, o'1 katerih Je bil eden 
zelo slabo uporabllen — saj Jo 
Ikropt! le steno hiše, kjer Je tr
govina »ROG i " P<> Hud« na-
me.to po uoročem objektu — ni 

smo videl i n ičesar drugega. K o 
pa je popustila spojka glavne do
vodne cevi in Je počila še cev 
na lestvi, so strojniki ustavili vo
do — in vaja Je bila končana. 
Pospravili so orodje in šli. Pred
videno Je bilo tudi, da bodo pr i 
tej vaji nar/ ' ipila tudi nekatera 
okoliška druš tva , pa nI bilo nič. 

Vemo, da so novomeški gasilci 

pač ne bo vzbudil Novomeščanom 
občutka varnosti. Zato bo prav, da 
novomeški in tudi okoliški gasil
ci posvetijo največ časa p rak t i č 
nim vajam, potem šele šolskim 
in teoret ičnim. 

V gasilskih vrstah se vedno če-
šče pojavljajo tudi ženske. No
vomeško druš tvo je imelo še lani 
zelo dobro Izvežbano žensko de
setino, k i se je na vajah ln tudi 
pri požar ih zelo dobro Izkazala. 
Kje je bila ta desetina letos? 

Za človeka, k i se za gasilstvo 
ne zanima, to morda ni pomemb
no, saj je še precej' l judi, k i pr i 
hajajo na gasilske prireditve le 
zaradi zabave ln posmeha. Prav 
zato pa bi morali gasilci vselej 
ln povsod pokazati celoto. 

Kl jub nekaterim pomanjkljivo
stim Je okrajno gasilsko tekmo
vanje spet razgibalo duhove ln 
da misl i t i , da Je gasilstvo danes 
organizacija, k i lahko uspešno po
seže v reševanje ljudske imovi 
ne, -r-

(lušciije /. veliko Magirus-
Icshijo na Fichtenauovi hiši 

v p rak t i čnem ozlru ln na resnič
nih požarih zelo dobri, da izur
jeno ln smotrno gase ln rešujejo 
ljudsko Imovino. Vemo tudi, da 
so pokazali na Javnih vajah vse 
nekaj drugega kot ob tej p r i l ik i , 
zato se j im čudimo In mislimo, 
da so bi l i slabo pripravljeni, da 
so posvečali teoret ičnim vajam 
več pozornosti, kot prakt ičnim 
Tak prikaz gašenja in reševanja 

Službene objave 
OGZ Novo mesto 

1. Vse tajnike opozarjamo, da 
morajo najpozneje do 1. X . po
slati na zvezo t romesečno poro
čilo. To tromesečje obsega me
sece Julij , avgust ln september. 
Poročila naj bodo Izpolnjena toč
no v vseh rubrikah. 

2. Opozarjamo vse blagajnike, 
da č lmpreje poravnajo članar ino. 
Poštna položnica naše zveze ima 
številko 610-T-222. Na srednjem 
delu položnice napiši te za ko l i 
ko članov Je članar ina ln za ka
ko dolgo. 

3. Se več druš tev n i prevzelo 
mat ičnih knjig ln brošure III. Ga
silski kongres. Prosimo, da to 
čimprej dvignete v naši pisarni, 

4. V pisarni imamo tudi gasil
ske knjižice št. 12. Pozivamo dru-

I Stva, da Jih čimprej dvignejo. 
5. Društva, k i so prejela ob pr i 

l i k i okrajnega tekmovanja denar
ne nagrade, naj č imprej sporoči
jo, kakšen material naj se 1im 
nabavi. 

6. V Izložbi »Fototehnlka« v 
Novem mestu so razstavljene s l i 
ke Okrajnega gasilskega nastopa 
v Novem mestu. Slike si lahko 
ogledate In lih tam tudi naroči te . 

7. Amerikanski Slovenci so po
kloni l i P G D Senlrunert nov ga
silski avtomobil. Slovesnost ob 
pr i l ik i prevzema avtomobila bo 
I, oktobra v Sentrttnertu in pro
simo vsa sosednja društva, da na 
tn dan ne prireiajo drugih pr i 
reditev. OGZ Novo mesto 

tatom 4 t 4. Po pravi l ih o enakih 
rezultatih odločajo o zmagi prve 
štir i deske. Tako je postalo 
moštvenl prvak Dolenjske za leto 
1954 Šahovsko druš tvo Kočevje, 
k i Je zmagalo na prvih š t i r ih 
deskah z 2 in pol : 1 l n pol. S 
tem si Je pridobilo pravico tek
movanja za prvenstvo L R S . 

Posamezni rezultati so nasled
nji : 

Ing. Volk — Kavšek »/» : Vi 
Žagar — Aubreht >/» : Vi 
Veber — Vidmar 1 : 0 
Vrtlč — Kosec 0 : 1 
Lisac — Starin 1 : 0 
Šafer — Kos »/» : Vi 
Klar ič — KuhelJ 0 : 1 
Lunder — Vahčič </» : Vi 

Od kočevskih zaslužita posebno 
priznanje Lisac in Veber, k i sta 
z odlično igro največ pripomogla 
k zmagi Kočevja. 

Popoldne smo odigrali še brzo-
turnir s 14 Igralci. Zmagal je 
ing. Volk, sledijo mu Veber, L i 
sac, Kavšek itd. J . V . 

Mednarodni moštvenl turnir 
v Portorožu 

Okrajni šahovski odbor Koper 
pr ičenja letos s tradicionalnim 
mednarodnim moštvenim turnir
jem, k i bo od 2. do 6. oktobra 
v Por torožu. Na tekmovanju lah
ko nastopijo št i r ičlanske ekipe 
šahovskih društev, podjetij ali 
organizacij. Moštva bodo po šte
v i lu mojstrov razdeljena v dve 
skupini. V vsaki skupini Je raz
pisanih 12 nagrad od 30.000 do 
2090 din, v skupni vrednosti 300 
tisoč din. K e r so stroški za turnir 
vel iki (okoli 16.000 din), predlaga
mo, naj se osnuje reprezentanca 
Dolenjske, k i bo zastopala okraje 
Novo mesto, Kočevje in Črnomel j . 
S tem bi bila sestavljena močna 
ekipa, s t roški pa bi se razdelili 
na okraje. Ce bo predlog sprejet, 
bi reprezentanco Dolenjske se
stavljali I, kategornlki ing, Volk 
(Kočevje), Koblar (Črnomelj), 
Skerlj (Novo mesto) in II. kate-
gorniki Sila, Hof in Sitar (Novo 
mesto). Cas je, da se Dolenjska 
predstavi tudi na mednarodnem 
turnirju in pokaže povojni napre
dek v šahu. Upamo, da nas re
prezentanci ne bi razočaral i , če
prav bo mednarodna udeležba 
precej močna. M 

Aero-mltlng v Prečni 
12. septembra je Aerokhib No

vo mesto priredil s pomočjo Le 
talske zveze Slovenije ln Aero-
klubov Iz vse Slovenije veliko 
letalsko srečanje. Sodelovalo Je 
osem motornih letal in pet ja
dralnih. Spored je obsegal sku
pinske in akroftšaeijske polete, 
skoke padalcev, startanje mode
lov ln šalj iv polet. Na koncu so 
leteli gledalci, k i so kupi l i polne 
srečke srečelova. Po mitingu je 
bila prosta zabava, k i Je Dolenjci 
n ikol i ne zamudijo, 

Več o mitingu bomo pisali v 
prihodnji številki. 

pralni prašek 
za pranie 
N Y L O N A 

SVILE 
VOLNE 

in TKANIN 

udrla zemlja p<xl konji. S tr i 
desetimi vozmi kamna so ja
mo nato zasuli. Pred tedni se 

i'e dogodil podoben primer, 
[o je delavec Vidmar hotel 

podreti kozolec, k i stoji na 
občinski zemlji, se je začel 
pri zadnjem koncu pogrezati. 
Zagledal je jamo, k i ima pol 
metra premera. Jama je glo
boka in se v notranjosti raz
širja pod kozolec in pot. 

ja v Črnomlju 
ob semanjih dneh od 9. do 10. ure. 
Če kdo želi še kakih pojasnil, jih 
dobi na L O M O Črnomelj. 

K. M. 
Dvojna morala 

V Lurdu pri Šent jerneju je 
bilo 8. septembra žegnanje . 
Večkra t smo že pisali o čudni 
morali nekaterih pobožnjakov, 
pa tudi danes moramo tako 
zapisati. 

Na žegnanju so se mnogi 
opi l i do nezavesti. Tako tudi 
neka skupina iz okolice Mo
kronoga, k i se je tja pripelja
la z vozom. Domov grede so 
bi l i tako pijani, da so drug na 
drugem ležali na vozu. Na 
klancu v Skorjami konji niso 
mogli potegniti voza, naložene
ga s pijanimi romarj\ zato so 
jih »poibožni ljudje« nečlove
ško pretepali- Kdor ie to v i 
del se je zgražal. Nič se j\m 
ni smilila uboga žival, surovo 
so udrihali po njej, kot po 
kamnu. Čeprav so bi l i vsi ro
marji pijani ko mavre. so se 
ustavili še v Zburah. kjer so 
popivali in plesali. Res vzgled: 
ni pobožnjaki , ni j im kaj reči! 

Domač kis je mnogo boljši in 
tudi bolj zdrav, kot kupljene 
esence, ki jih marsikatera želo
dec sploh ne prenese. Kis si 
lahko napravi vsaka podeželska 
pa tudi mestna gospodinja. 

Sveže, komaj oprešane sadne 
tropine razdrobi in vsuj v snaž
no kad. Rahlo jih potlači in 
pusti 4—5 dni. Posoda naj bo 
pokrita, da ne pride zraven 
mrčes in da se ne nasmeti. Ko 
se tropine dobro ogrejejo, nali j 
nanje toliko vode, da jih pokri
je. Tako naj stoje teden do 
deset dni, nakar odcedi kis, ki 
zdaj še ni posebno močan, in ga 
nalij v sod, ki ga uporabljaš 
samo za kis. Sod ne sme biti 
plesniv ali imeti kak drug slab 
duh, ker se v jedi takoj čuti. 
Kis naj stoji vsaj tri tedne, da 

V GABERJU POTREBUJEJO 
VEČ VODE 

Vsi poznamo vas Gaber je 
pod Gorjanci. To je stara 
partizanska vas in izhodišče 
za pristop h Gospodični z no
vomeške strani Med vojno je 
bila precej opustošena, a pr id
n i gospodarji so s pomočjo 
ljudske oblasti spravili pod 
streho domačije, zgradili novo 
šolo. letos spomladi pa j im je 
zasvetila elektrika. Tudi vo
dovod imajo, a je prešibak. 
Nad vasjo, v pobočju Gorjan
cev pa je močan studenec. Z 
njim bi se dal vodovod od
lično »podpreti-« Ljudje b i 
sami izkopali jarke in opravili 
tudi druga dela, pa se ne upa
jo začeti, ker ne bi zmogli de
narja za cevi. Gaberčani za
služijo, da j im ljudska oblast 
priskoči na pomeč Bodo imeli 
vsaj vode dovolj, saj podgor
ski kruh je tako ali tako trd 
in tenak. 

Pevci iz Gornje Radgone so nam zapeli 
24. avgusta je gostoval v No

vem mestu pionirski pevski 
zbor DPD »Svoboda« u Gornje 
Radgone. Zbor je vodil ravna
telj nižje gimnazije Manko Go-
lar. Lepo so zapeli 18 pesmi in 
povsem zadovoljili dokaj razva
jena ušesa Novomeščanov. Saj 
ni čudno, ko pa se tako »sku
paj vzamejo«, imajo lepe glaso
ve, čisto Izgovarjajo, dobro di
namiko, skratka so med najbolj-

V Žužemberku 
pripravljajo prosvetni delavci 
zdravstveno-higijenska preda
vanja, k i j ih bodo imeli po va
seh v Tednu matere in oltroka-
Tudi na roditeljskih sestan
kih, k i bodo z nj imi kmalu za
čeli, bodo govorili ljudem o 
pomenu Tedna matere i n 
otroka. K . M . 

šimi pevskimi zbori v Slove
niji. Cesto jih slišimo v ljub
ljanskem radiu, na sedanji tur
neji pa so nastopili tudi v 
radiu Zagreb. 

Mlade pevce je v Novem me
stu pozdravil predstavnik Okraj
nega odbora ljudske prosvete in 
jim v spomin poklonil sliko No
vega mesta. Dobrodošlico so jim 
izrazili še pionirji novomeške 
gimnazije in članica upravnega 
odbora bršljinske »Svobode«. 

Prav bi bilo, da bi se tudi v 
Novem mestu osnoval mladinski 
pevski zbor, saj v o d i l j a že 
imamo — Jelka Kastelic je od
lična pevska vzgojiteljica. Tako 
se naši pevci ne bi samo glas
beno izobrazili, ampak bi na 
gostovanju spoznali tudi svojo 
domovino. S. K . 

se zagrize. Takrat se napravi 
navadno povrh kisa prevleka, 
ki j i pravimo klobuk. Te pre
vleke ni treba odstraniti, ker 
ščiti kis pred slabimi bakteri
jami. Sod mora biti dobro zaprt. 

Ce ne moreš napraviti kisa 
za vse leto in ti ga že pred je
senjo prične primanjkovati, si 
pomagaš takole: skuhaj suhih 
hrušk in jabolčnih krhljev, 
ohladi vodo in mlačno vlij v 
preostali kis. V kratkem času 
se bo zopet zagrizel. Tako na
redi tudi, če je kis premalo hud. 

Mestna gospodinja pa si pri
pravi kis takole: dokler so ja
bolka, spravi v enem ali dveh 
dneh jabolčne olupke in daj v 
kozarec s širokim vratom. Naj
bolje v takega, ki ga imaš za 
vlaganje. Da pa bo kis močnej
ši, razrezi še nekaj celih jabolk 
na krhlje, nato pa napolni z 
vodo. Kozarec postavi na topel 
prostor in pusti stati teden ali 
dva. Ko se napravi na vrhu 
klobuk, ga že lahko poskusiš. 
Posoda naj bo vedno pokrita. 

česminov sok 
Te dni dozoreva na česmino- ' 

vih grmičkih češmin- Skrbni 
nabiralci ga ne bodo prezrli, 
pa četudi njegovo trnje zbada. 
Gospodinje ga naj posuše in 
pozimi iz njega kuhajo čaj, 
iz neposušenega pa skuhajo iz 
vrsten malinovcu podoben 
zdravilen sok. 

Grozdičevju češmina potrga, 
mo peelje in zrna zmeljemo 
s strojčkom za meso. Doblje
no maso stehtamo in na 1 kg 
česmina dosujemo 1 kg slad
korja. To kuhamo, dokler ne 
postane gosto tekoče. Sok v l i 
jemo v steklenice in dobro 
zamašimo. Pozimi ga uporab
ljamo kot malinovee ali doda
mo 1-2 žlički v skodelico čaja. 

NOVOMEŠKI PEVCI 

HA BLEDU 
8. septembra je priredil moški 

pevski zbor K U D »Dušan Jereb« 
na Bledu celovečerni koncert slo
venskih narodnih pesmi. Dvorana 
Kacina je bila polna domačinov 
in inozemcev, ki so z zanimanjem 
spremljali program. Zbor je pod 
vodstvom Toneta Marklja zapel 
17 pesmi, folklorna skupina z Ble
da pa je gledalcem predstavila 
nekaj narodnih .plesov. 

»Le kje ste . . . Zakaj večkrat 
ne nastopite... To je bila najbolj
ša prireditev v sezoni!« S takimi 
vprašanji in vzkliki so poslužaloi 
ocenili naš program. 

Zahvaljujemo se podjetjem No-
voteks, Pionir, Kremen, GOP, 
K?ka in Petrol, k i so omogočila 
novomeškim pevcem gostovanje na 
Bledu. K . S. 

KINO 
Kino KRKA Novo mesto 

Od 17. do 21. septembra: angle-
Bki barvni f i lm H E N R I K V . 

Od 23. do 27. septembra: šved
ski f i lm P L E S A L A J E ENO S A M O 
P O L E T J E . 

Od 28. do 30. septembra: ame
r iška barvna risanka V E S E L O IN 
B R E Z S K R B I . 

Kino Dolenjske Toplice 
18. in 19. septembra: angleški 

barvni film B A G D A D S K I T A T I C . 
22. in 23. septembra: angleški 

f i lm E N C O R E . 
25. ln 26. septembra: mehifiki filtn 

E N D A N Ž I V L J E N J A . 

Kino Črnomelj 
17. do 19. septembra: U S T R E 

L J E N OB ZORI. 
21. do 23. septembra: D I V J I 

D E Č E K . 
24. do 26. septembra: E V A P O 

D E D U J E R A J . 

Kino Jadran Kočevje 
17. do 19. septembra: Jrancoski 

f i lm SOVRAŽNIK ST. 1. 
24. do 26. septembra: argentin

ski f i lm Z E N A M O R J A . 
29. in 30 septembra; ameriški 

f i lm M E S T O I L U Z I J . 

Kino LoSki potok 
18. in 19. septembra: ameriški 

fi lm SUŽNJA P R E T E K L O S T I , 
25. in 26 septembra; ameriški 

f i lm P E T P R S T O V . 

MALI OGLAS I 
P R O D A M vinski sod 1724 rab

ljen, čist, močan, za 15.500. K u 
pim tudi bukova drva po primer
ni ceni. — Sušnik, Ljubljana, 
Zaloška 21. 

Zdrava živina Je kmetovo a»-
dovoljstvo in s reča! Zato uporab
ljajte p r i preprečevanju bolezni 
K O S T A N . V I T O S A N , REDISOL, 
ribjo moko, grenko sol, klajno 
apno, kostno moko ln rdečo sol. 
— K R A J E V N A T R G O V I N A — 
ŽUŽEMBERK. 

* 
P R O D A M dobro ohranjeno, rab

ljeno spalnico z mrežami . Nnslov 
pr i upravi (348) 

* 
A k o Vam Je prijetno Imeti 2a 

jesen tn zimo lepo, t rpežno in 
toplo oblačilo, blago za spodnje 
perilo ali obutev, nabavite si po 
zmernih cenah v K R A J E V N I T R 
GOVINI — Z U Z E M E E R K . 

* 
K U P I M elektro motor 4 do 6 K S 

In kmečki mlin . Ponudbe na na-
naslov: Ka t i Malnar, Slamna vas 
9, Mel l lka . 

* 
Izurjeno gospodinjsko pomoč

nico sprejmem takoj v službo. 
Naslov p r i upravi Dolenjskega 
Usta. (349) 

* 
Obveščamo Vas, da Imamo na 

zalogi vsakovrstno nodplatno us-
n1e po izredno mrkih, cenan' — 
V T M . T F V N A T R G O V I N A — ŽU
ŽEMBERK. 

«. 
D F K L E s et'vrrv RlmnazH'ml 

«r;reime kakršnokol i r l m m f V n 
službo. Naslov pri upravi. (330) 

Od Žabje vasi do Regerče vasi 
mimo Grma sem izgubila sivo 
usnjeno torbico z osebno izkaz
nico. — Najditelj naj vrne- proti 
nagradi na nsslov: StaniSa Roza-
lija, Regerča vag 1. 

* 
ZAMENJAM 

druž insko stanovanje v Šem
petru v Savinjski dolini za ena
kega v Novem mestu ali okolici . 
Naslov pr i upravi. (350) 

INSTITUT ZA TELESNO VZGOJO 
JAVLJA: 

Vpisovanje š tudentov v I. let
nik bo od 27. do 30. septembra. 
Kandidati naj se javijo 27. in 28. 
septembra ob 8. zjutraj, da bodo 
zdravniško pregledani, nato pa 
bodo opravili sprejemni izpit, k i 
obsega naslednje: 

Mošjtt: tek 100 m 13,3 sek; tek 
1500 m 5,25 min, skok v višino 135 
cm; suvanje krogle 7,8 m; prehod 
preko gredi v višini 2 m; plava
nje 100 m v 2 min.; plezanje po 
vrvi 5 m v 14 sek.; obvladanje 
žoge; vaje na bradlj i : iz koleba 
v oporo na lehteh, v predkolebu 
vzpora, v zakolebu zanožka; vaja 
na drogu: Iz vese spredaj z nad-
prijemom, naupor v zavesi v de
snem (l.) podkolenu, premah od-
nožno z levo, (d.) naprej in se-
skok naprej; vaja na konju na 
sir brez ročajev: zaletoma — raz-
nožka. 

Ženske: tek 100 m 16 sek; tek 
800 m 3,20 min ; skok v višino 110 
cm; suvanje krogle 6,70 m, pre
hod preko gredi v višini 150 cm; 
plavanje na 100 m v 2,25 min ; ple
zanje po vrv i 3 m ; obvladanje žo
ge; vaja na bradlji (dobočni): v 
predkolebu sed snožno prednožno 
na desno (1.) lestvina zunaj, pre-
sed na drugo lestvino, sesed no
ter, v zakolebu zanožka; koza na 
Sir: zaletoma — skrčka . 

Za vpis naj kandidati k pravi l 
no taksirani prošnji prilože na
slednje dokumente: 

1. spričevalo o opravljenem viš
jem tečajnem izpitu; 

2. Izpisek iz mat ične knjige; 
3. potrdilo o vol i ln i pravici : 
4. kratek življenjepis; 
5. 2 fotografiji 6X9 v elvilu Jn 

eno v telovadni obleki; 
6. podatki o vojaški obveznosti, 

ali Jo je kandidat izpolnil in ka
ko. 

Vpisovanje v II. letnik bo od 
5. do 10. oktobra. 

Jesenski izpitni term!" j« od 
20. septembra do 5. oktobra. 
Uprava Inštituta za telesno vzgojo 

Ljubljana, Tabor 13 

Gibanje prebivalstva 
Novo mesto: Od 30. avgusta do 

13. septembra je bilo *ojenth '.7 
dečkov in 15 deklic. — Poročju ?o 
se: Turk Ivan, čevlj . pomočnik 'n 
Zlvkovič Dragica, tr%. vaj>C]r*. 
oba iz Crmošnjic. Pan t i č A l c k " . ^ -
der, oficir J L A iz Ljubljane n 
Vuji-č Biserka, š tuden tka • Beo
grada, Veljača Dragan, o f i c i r 
J L A iz Lovrana ln Tlftma ZorVa, 
delavka lz Novega mest?, — 
UmrU so: Kramar i č Ljudmil* , 
uslužbenka, 30 let iz Globočice 
pri Kostanjevici. Kosec Alenka. 
14 dni iz Novega mesta. Kn->°t 
Ferdinand, kleoar. «6 let lz Sta
rega trga pri Trebnjem. Ondri«ka 
Vatroslav. upokojenec, 68 let 17 
Novega mesta. 

Črnomel j : Rojen 1 deček ln 1 
deklica. — Poročila sta se; Stare-

šinič Leopold, uslužbenec iz Čr
nomlja in Birkelbach Marija, 
pletilja iz Kočevja pr i Črnomlju. 
— Umr l 1e Simončič franc, upok. 
rudar, 81 let iz Kočevja pr i Čr
nomlju. 

Kočevje: Rojena 2 dečkn ln 1 
deklica. — Poročili so se: Skro-
bar Anton, delavec in Ganza Ma
rija, delavka, oba iz Mlake. Der-
žek Valter, sedlarski pomočnik iz 
Brega in Matej ka Margareta iz 
Kočevja. Zaje A. , Jcenski del. iz 
Salke vasi in Hrovat Zorka, si-
gnalistka iz Rudnika. Treven A n 
ton, strojni kl.uičavn, iz Kočevja 
in Zbontar Vida, namešč. , oba iz 
Kočevja. Naglic Franc, delavec in 
Poje Jožefa, delavka, oba iz L i -
volda. 

Mokronog: V avgustu je b i l ro
jen 1 deček. — Poročila sta se: 
Mojstrovič Jože, cestar in Novak 
Jožefa, hči kmeta, oba iz Mokro
noga. — U m r l je Markeljc Janez, 
delavec, 16 let iz Gor. Laknic. 

Met l ika : Rojeni dve deklici . 
Umrla sta: Nemanič Terezija, 
gosp. 65 let iz Božakovega. Jakl ič 
Anton, posestnik, 87 let iz Met l i 
ke. 

Gradac: Rojeni 2 deklici . — 
U m r l je Malešič Ju l i j , kmet, 59 
let iz Gradaca. 

Vin ica pr i Črnomlju: Rojeni 2 
deklici . Poročila sta se: DermaSa 
Franc iz St. Catherines — Cana-
da in Svegelj Frančiška iz Selca. 

Loški potok: Rojena 1 deklica. 
— Poročila sta se: Bartol j Jože, 
delavec iz Malega Loga in Debe
ljak Ivana, kmetica iz Retji. — 
Umrla je Lavr ič Frančiška, 93 let 
iz Segove vasi. 

i z N:VOMESKE 

PORODNIŠNICE 
Od 30. avgusta do 13. septembra 

so rodile: Zibert Mirni iz Žabje 
vasi — dečka. Butina Kris t ina lz 
Kočevja — deklico. Gorenc Mar
tina iz Rake — deklico. Seško Ma
ri ja iz Trške gore — deklico. M i -
klavčič Alojzi ja iz Vel . Gabra — 
dečka. Vlašič Štefka lz Kočevja 
— dečka. Tomažič Marija iz 
Stramc pr i Trbovljah — deklico. 
Ppzdirc Mari ja iz Gribelj — de
klico. Veizovič Stanislava iz Beo
grada — deklico. 

Zupančič Marija iz Vrhpeč — 
deklico. M i r t ič Vida iz Brezove 
rebri — deklico. Marget ič M i l k a 
iz Bučne vasi — dečka. Plot Te
rezija iz Žužemberka — dečka. 
Oblak Ivanka iz Podhoste — deč
ka. Cvelbar Ana iz Šmarja pri 
Šent jerneju — dečka. Rakovič 
Marija iz Kočevja — deklico. 
Mi r t Terezija iz Zameškega — 
deVika. Ogrinc Neža iz Crmošnjic 
— dečka. Filipovtč LJubinka lz 
Novega mesta — deklico. Gorišek 
Ne ia iz Hrvaškega broda — deč
ko. Ivantč Frančiška iz Crešnjev-
ca - - deklico. Kran lc Justina iz 
Novega mesta — dečka. Količ Ve
ronika lz Petan — deklico. Be-
rus VainriJa iz Podturna — de
klico. Mi l i c Marija iz Meniške va
si - i»k l ico . Može Terezija iz 
Sentjo*.ta — deklico. Krese Tere
t i la iz Žužemberka — deklico. 
Kastpno Frančiška lz Brezove re
bri — deklico. Rozman Olea lz 
^an'f.arlce — deklico. Muren Pep-
ca 17. "odturna — deklico. Mlrt lf i 
Mari ja iz Sel pri Straži — dečka . 
Strumbelj Ma*da lz Novega mesta 
— deklico. Novak Jožefa lz K r 
škega — dečka. — Cestltamol 
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Jietercza 
Biologija se v dvajsetem stoletju n i proslavila 

»amo s pomembnimi odkritji kot so insulin, penicilin, 
Streptomicin in drugi, ampak je iznašla tudi heterozo, 
s katero je mogoče podvojiti rastlinski pridelek. Po
membna zdravila bodo ohranila življenje milijonom 
ljudi, heteroza pa bo toliko povečala kmetijsko pro
izvodnjo, da se bodo nasitili mil i joni tistih, k i danes 
gladujejo Heteroza n i važna samo zato, ker je dvi
gnila proizvodnjo koruze za 50%—100%, ampak je v 
kmetovalcih vzbudila zaupanje do kmetijstva na znan
stveni podlagi. 

najvažnejša pridobitev 
sodobne biologije 

N O V I C A IZ A M E R I K E 
Pred drugo svetovno vojno 

smo pri nas o heterozi prav 
malo slišali. Na zagrebški uni
verzi je sicer poskušal dr. 
Alojz Tavčar , toda njegovi iz
sledki se v praksi niso uve
l javi l i . Takoj po vojni pa so 
se pričele širiti vesti o neki 
novi koruzi v Z D A , k i never
jetno bogato obrodi. Vesti so 
bile tako presenetljive, da j im 
sprva n i nihče verjel. V kme
tijstvu je namreč že velika 
senzacija, če se pridelek kake 
kulture poveča za 10—20%, 
tu pa smo slišali o 50 in celo 
100%! Najboljši evropski stro
kovnjaki so odhajali v Ame
riko. K o so se vrn i l i , so pri
povedovali o čudovitem uspe
hu ameriških znanstvenikov. 

TRISTO M I L I J A R D 
D I N A R J E V 

Ameriški poljedelci pridela
jo danes s pomočjo heteroze 
20 milijonov ton a l i 2 milijo
na vajeno" k^nj/o več '-o* 
običajno. Če bi te vagone 
razporedili po naši železniški 
mreži , bi zasedli vse proge 
Jugoslavije, pa b i j ih še pre
cej ostalo! Toliko koruze bi 
za našo d ržavo pomenilo tri
sto mil i jard dinarjev. Vse to 
b i bilo pravzaprav zastonj, 
kajt i heterozna koruza daje 
dvakrat večji pridelek ob ena
kem gojenju in negi kot obi-
čaipa. Seveda s? bo v s * 1 " ^ 
vpraša l : zskaj še mi ne seje-
mo te koruze? Toda, ni vsak 
čevelj za vsako nogo! N i re
čeno, da bi prav ta koruza 
odgovarjala naš im pri l ikam, k i 
so d rugačne kakor ameriške. 
Seme sedaj že preiskujemo, a 
bomo morali za naše razmere 
najbrž vzgojiti svoje hibride 
(križance). 

INBREDI 
2e zdavnaj so pri domačih 

nje v sorodstvu slabše ootom-
stvo, k i se počasi izrodi; par
jenje s tujimi živali pa poja-

čuje vrsto. To velja tudi za 
l judi in zato so nekdaj vse 
vere prepovedale poroke v 
najožjem sorodstvu. V novej-
**T" r~->i s"> to r»-5J^vHii po
drobneje tudi pri rastlinah, še 
posebej pri ži taricah, k i so 
večinoma dvospolne, to se 
pravi, da so na eni rastlini 
moški in ženski spolni organi. 
Možno je torej samooplojeva-
nje, toda to se redko dogaja, 
ker je narava tako uredila, da 
po možnosti do njega ne pri
de. Prav tako je pri koruzi. 
Moški snolni organ predstav
lja metlica na vrhu stebla, 
ženski pa laski. Cvetni prah z 
metlice raznese veter na vse 
strani in seveda tudi na laske 
drugih koruz. Tako narava sa
ma križa rastline med seboj. 
Dedno čisto koruzo je mogoče 
dobiti samo s samooplojeva-
njem. V ta namen so zavil i v 
pergomentne vrečice metlice 
in laske iste koruze. K o je 
cvetni prah v metlicah dozo
rel, so ga stresli na laske. Na 
ta način so dobili povorečno, 
a rodovno skoraj čisto koruzo. 
Isti postocek so še nekajkrat 
ponovili. Vrsta je popolnoma 
opešala in se skoraj izrodila. 
Tem slabotnim, za kmetijstvo 
neuporabnim rastlinam, so 
znanstveniki dal i ime »in-
bredi«. 

PRESENEČENJE 

Potem pa so križali med se
boj inbrede. Potomci dveh in-
bredov so bi l i nenavadno moč
ni! Vse slabosti so na mah 
izginile. T i križanci so tudi 
daleč nadkr i l i l i svoje prve 
starše, to je običajno koruzo. 
Pojav, da slabotni in izrojeni 
inbredi dajejo potomstvo, k i 
prekaša prvotno sorto, imenu
jemo heteroza. Seme, k i smo 
ga letos posejali pa obdrži 
svojo heterozno lastnost samo 
"»r»Q V + i . I3ru<30 ' P * O b : parp'— 
na heterozne koruze dala že 
slabšo, ali pa čisto navadno 
koruzo. Zato je treba seme 

TUDI SLIKA DANAŠNJE MLADINE V AMERIKI 
15-letnemu Richardu Wisdorfu 

v ameriškem mestu St. Joseph 
so starši za kazen, ker je pre
pozno prihajal iz šole, prepove
dali za teden dni obisk večernih 
prireditev rokoborbe. Ko je 
hotel navzlic prepovedi z doma, 

NA SEVERU 
PRIMANJKUJE ŽENSK 

Cim bolj gremo proti severu, 
tem manj je žensk in tem bolj 
se zavedajo svojega ugodnega 
položaja. Na Aljaski, polotoku 
Severne Amerike, so najbolj pe
reče vprašanje ženske. Za to sta 
dva razloga: imajo jih zelo ma
lo in so strašno domišljave, 
menda prav zato, ker je moških 
mnogo več. Tu je moški lahko 
srečen, Če sploh najde žensko, 
ki je pripravljena živeti z njim 
v skupnem gospodinjstvu. Na 
Aljaski živi kakih 59 tisoč bel
cev, od teh je 40 tisoč moških 
in samo 19 tisoč žensk. Naj očit
nejši dokaz, kako zelo primanj
kuje na Aljaski žensk, je zaroč
ni prstan, ki ga nosi skoraj vsa
ka ženska. Celo ko učenka v So
li dvigne roko, se ji zasveti na 
njenem prstancu zaročni prstan. 
V nekaterih naselbinah sploh ni 
najti neporočene ženske. 
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(Nadaljevanje in konec) 

Prihod II. grupe odredov na 
Štajersko v jeseni 1942 pome
ni važno razdobje za razvoj 
osvobodilnega boja proti nem
škim okupatorjem, ki so se 
imeli že za stalne gospodarje 
slovenskega Štajerja. V svojih 
uradnih spisih so pokrajino 
med Dravo in Savo imenovali 
enostavno »Unterlandc (Spod
nji kraji), ki naj bi jo graški 
gauleiter tTberreither po Hit
lerjevem osebnem naročilu s 
pomočjo Franza Steindla, An
tona Dorfmeistra, Miiller-Hac-
ciusa in cele vrste drugih na
cističnih, esesovskih, gesta-
povskih in drugih krvolokov 
čimpreje ponemčili. Ze od 
okupacije v 1. 1941 sem so bili 
pripravljeni in podpisani vsi 
formalni akti, s katerimi naj 
bi bila slovenska Štajerska v 
nasprotju z mednarodnoprav
nimi običaji vključena v tret
ji rajh in postala njegov se
stavni del. Vedno močnejše 
partizanske akcije v teh spod
njih krajih* so prisilile faši
stično Nemčijo, da je ponovno 
odlagala izvedbo tega formal
nega akta, ker ni bilo v nje
nem interesu, da bi morala v 
svojih poročilih vojaškega zna
čaja priznavati uporniško gi
banje znotraj svojih državnih 
meja- Se manj pa pred očmi 
lastnih nemčurskih podivjan« 
cev in sumljivo hladnih in od-
jnikajočih se slovenskih mno

ga je mati okregala in mu pri-
tnazala klofuto. Richard je skočil 
po puško in ustrelil mater v 
glavo od zadaj. Ko je zaslišala 
strel je prihitela njegova stara 
mati, pa tudi njo je na mestu 
ustrelil. Nato je počakal očeta, 
da se je vrnil iz trgovine in ubil 
še njega. Po krvavem dejanju 
je mladi zločinec vzel 250 dolar
jev in domači avtomobil ter se 
odpeljal v Fairmont v Minesoto, 
da prisostvuje rokoborbi. Po 
prireditvi je odšel proti jugu, 
kjer si je spotoma kupil čevlja 
»cowboy« in odšel v gledališče. 
Ko se je vračal iz gledališča, ga 
je policija prijela in aretirala. 
Na vprašanje, zakaj je storil 
tako gnusen zločin nad lastnimi 
starši in staro materjo, je 
kratko odgovoril: »Ne vem.« 

Z A K O N S K A DOGODIVŠČINA 
V ameriškem mestu Columbus 

sta se zakonca Willam in Evelyn 
zjutraj sprla. Spor seje zaključil 
tako, da je mož udaril svojo 
drego ženko z ribiško palico po 
glavi ln odšel s prijatelji na 
ribolov. Po njegovem odhodu je 
žena polila hišo s petrolejem ln 
jo zažgala. Ce je mož ujel kako 
ribo, je imel dovolj žerjavice, da 
jo speče, ko se je vrnil domov. 

vsako leto kupiti , ker si ga 
sam kmetovalec ne more 
vzgojiti (vzgoja traja najmanj 
pet let). Prodajajo pa ga se
menske postaje, k i se bavijo 
samo s kr ižanjem. Čeprav je 
treba seme kupiti , se sejanje 
heterozne koruze zelo splača. 

Sprva je bila heterozna ko
ruza seveda zelo draga, potem 
pa so izboljšali postopek in 
danes jo lahko kupi vsak 
ameriški kmetovalec. 

LASTNOSTI HETEROZNE 
KORUZE 

Pozneje so dognali, da ne
kateri pari dajo-bol jše rezul
tate, drugi zopet slabše. M o 
ral i so preiskati mnogo inbre-
dov in še večje število kom
binacij, da so našli povoljne 
pare. To je bilo resnično mo
gočno delo. Znanstveniki mi
slijo, da še ni popolnoma i z 
koriščena vsa moč, k i jo ima 
koruza v sebi. Toda že sedaj 
so dosegli dovolj. Heteroza je 
izboljšala kvaliteto in kvan
titeto koruze in skrajšala čas 
zorenja. Tako so koruzo lahko 
pričeli gojiti tudi v severnej
ših krajih, kjer jo je do sedaj 
uničil zgodnji jesenski mraz. 
Raste celo v Kanadi , k i n i ni

kol i misli la, da bo pridelala 
koruzo doma. 

Nova koruza vsebuje več be
ljakovin, olja in sladkorja. 
Olje in beljakovine so v zrnu, 
sladkor pa v steblu, k i je od
lična živalska hrana. P r i neki 
vrsti stroki že popolnoma do
zore, ko je steblo še zeleno in 
ga uporabimo za krmo. 

HETEROZA TUDI DRUGJE 
Govori l i smo le o heterozi 

koruze, ker se je najbolj ob
nesla. Heterozo lahko upora
bimo tudi pri drugih rastli
nah in celo živalih. Tako lah
ko kr ižamo sadno drevje, 
krompir, prašiče, zajce in dru
go. Predvsem ima heteroza 
bodočnost v gozdarstvu. Vzgo
j i l i so že drevesa, k i nadkri-
Ijujejo svojo vrsto po hitr i ra
sti in količini lesne mase za 
več kot 100%. 

Heteroza je danes simbol 
amer iškega poljedeljstva in je 
najdragocenejši dar, k i ga je 
biologija darovala amer i škemu 
narodu in vsemu svetu. Ob 
tem pojavu se je vredno usta
vi t i , saj je za Jugoslavijo ko
ruza relativno še važnejša kot 
za Združene države. 

Priredil Marjan M. 

Kako sem posta! padalec 
Ze v mladih letih sem si več- : Ljudske tehnike Novo mesto 

krat delal majhna padalca. Na I vprašal , če hočem it i v padalski 
žepni robec sem si privezal ne- ( tečaj . Z veseljem sem sprejel 
kaj vrvic, na nje pa obesi! kos 
starega železa. Padalo je bilo s 
tem že napravljeno in lahko setn 
ga metal z ostalimi daleč v zrak, 
da se je potem počasi spuščal k 
tlom. Pozneje smo jih metali tudi 
s fraičami. 

Po teh poizkusih pa sem si 
kmalu zaželel večjega padala. 
Res sem se s prijatelji dogovoril 
za tak padalski podvig: hotel 
sem sam skakati in vročega rx>-
letnega popoldneva smo zavili z 
vrvicami, šotorskimi k r i l i in 
rjuhami za Krko . Vse plahte smo 
zvezali. P r i t rd i l i smo še vrvice 
in padalo je bilo narejeno. Po
tem smo poiskali ob K r k i visoko 
drevo ln prostor za doskok na 
zemljo. Za doskok sem si izbral 
globoko reko, splezal s padalcm 
na drevo, in po enourne<m pre
mišl jevanju sem s težkim ln ne
pravilno napravljenim padalcm 
skočil v objem zelene Krke . Skok 
se mi je popolncma posrečil . Ta
ko nisem več skakal, ker sem 
izgubil veselje do takega »kopa
nja« v popolni »padalski unifor
mi«. 

Vel iko veselje sem dobil do pa
dalstva v drugi svetovni vojni. 
Večkra t sem videl nad Žužem
berkom letala in tudi padalci 
so pristajali. Kakor povsod, tako 
tudi tukaj, otroci nismo Izostali. 
P r v i smo bi l i pri njih in j ih 
radovedno opazovali, otipavali 
mehko svilo in vrvice padala ter 
od vseh strani ogledovali, kako 
je padalo narejeno. Zaželel sem, 
da bđ tudi jaz poletel v sinje v i 
šave — postal pilot ali padalec. 

Sreča se mi je kmalu nasmeh
nila . Bi lo je leta 1943 meseca 
septembra, ko me je sekretar 

pralni prašek 

odlične kako
vosti, poceni 

omogoča 
ugodno 
oranje 

ponudbo. Komaj se.m čakal dne
va odhoda. 2. septembra sem od
šel v Ljubljano, a na moje vel i 
ko razočaranje tečaja ni bilo. 
Žalosten, razočaran in potrt sem 
se v rn i l domov. B i l sem prepri
čan, da ne bom nikoli skakal. 
V tem času pa je b:lo v Lescah 
pri Bledu prvo padalsko republi
ško tekmovanje. Čeprav nisem o 
tem športu dosti vedel, sem se 
odločil, da bccn tekmoval. Se 
Isti dan sem šel na letališče v 
Lesce, se prijavi) padalski komi
siji ln po trinajstdnevni teoriji 
sem 15. septembra 1949 prvič 
skočil s padalcm iz višine 800 
metrov. B i l sem najmlajši pada
lec. Od 25, tekmovalcev sem do
segel 16 mesto. Z rezultatom sem 
bij zelo zadovoljen. Spoznal sem, 
da pri tem športu ne strieš biti 
mila jera, imeti moraš železno 
voljo in jeklene živce. Tako se 
m i je izipolnila dolgoletna žela. 
Postal sem padalec s š t i r imi sko
k i . Toda nisem bi l še zadovoljen. 
Želel sem, da bi še skakal in po 
Mir ih letih se m i Je spet na
smehnila sreča. 

V letu 1953 setn postal vojaški 
padalec-desant. N i bilo ravno 
lahko delo, vendar sem ga z 
veseljem izpolnjeval. B i lo je 
mnogo napornih dni, a b i l sem 
vztrajen. Postal sem padalec ln 
se nisem več mogel ločiti od 
padala, i z dneva v dan m i je 
postajalo ljubše, lepše in za
nesljivejše. Skakal sem skoraj ob 
vsaki u r i : zgodaj zjutraj, zvečer, 
pa tudi ponoči . Skakal sem na 
polja, travnike, v gozd ob vsa
kem vremenu. Sprva še nisem 
b i l u ravnovešen , skočil sem s 
strahom, a z veseljem pristal. 
P r i vseh dosedanjih skokih, k i 
j i h Je preko trideset, sem ostal 
zdav in nepoškodovan. 

Marsikdo pove o padalstvu pre
cej slabega in mis l i , da je živ
ljenje pri skoku tvegano. Obču
tek ko polotiš v višave ln se 
polagoma sipuščaš na zemljo, ti 
p režene vse pomisleke. Skočilo 
Je že na tisoče ln tisoče l judi, 
pa je bilo malo žr tev in poškodb. 
Mnogi m l svetujejo naj skoke 
opustim, vendar tega ne bom 
storil nikdar. Ta .šport se mi je 
tako pr i l jubi l , da komaj čakam, 
kdaj se spet dvignem v zračne 
višave l n sedem pod »svileni 
dežnik«. 

Mlad in i svetujem, da se vpiše 
v padalske krožke, k i j ih orga
nizirajo Aeroklubi . Prepr iča l i se 
bodo, da je padalstvo eden od 
najlepših Športov. Samo dobro 
voljo, zdravo srce in pogum je 
treba imeti. Tako povedo vsi, 
k i so že skakali . In teh nI malo. 
Tz dneva v dan se j ih več p r i 
javlja v krožke. Tudi v novome
škem Aeroklubu je padalska 
grupa kar močna . Odkar Imamo 
Aeroklub, smo videli 17 domači
nov, k i so prišli »iznod neba«, 
med njimi tr i mladinke. Vs i so 
se kar dobro počutili in žele. da 
bi &Det č imprej poleteli v zračne 
višave in se pod »svileno streho« 
spustili proti zemlji. 

Mladina, odloči se! V Aeroklubu 
lahko postaneš modelar, jadralec, 
hraber padalec aH pilot. 

Brane Papež 

En i n ul obvezniki 
Vzgojitelji bodočih pripad

nikov J L A v novomeškem 
okraju so prišli na misel, da 
bi b i l strnjen pouk mladincev 
najbolj uspešen, zato so se od
ločili, da bodo organizirali ta
ko logorovanje za več občin 
skupaj. P r v i poskus je več kot 
uspel. Stremeti je treba, da bi 
v bodoče na podoben način 
pripravljal i na vojaško službo 
prav vse obveznike v okraju. 

Na drogu vihra državna za
stava- Prijazen griček, kjer je 
pred vojno gospodoval baron-
tujec, danes pa je del d ržav 
nega posestva, je spremenjen 
v pravi vojaški logor. K o se 
pr ibl ižamo vhodu sname mlad 
s t ražar puško z rame in nas 
ustavi. Ze prihit i dežurni čas t 
nik, s katerim se hitro spora-
zumemo: prišl i smo obiskat 
mlade predvojaske obveznike, 
k i tu dobivajo osnovno voja
ško znanje. Dva tedna bodo 
preživeli v vajah in pouku, 
da j i m bo vstop v enote J L A 
čim lažji. 

2ivljenje v logoru je povsem 
podobno vojaškemu. Kot je 
potrebno za vojaško enoto, 
je ves prostor zastražen, z la
sti ponoči. Straži j o obvezniki 
sami po razporedu starešin. 
Uvedeno je dežurstvo, razde
litev obveznikov po četah in 
bataljonih z vsemi častniškirr i 
in podčastniškimi položaji. 
Delovni čas je točno razdeljen. 
Vstajanje je zgodaj, sledi j u 
tranja telovadba, zajtrk in po
tem prakt ični pouk. Vsak 
komandir s svojo skupino odi
de na določeno mesto, kjer se 
začne: »ena, dve, prva druga, 
leva desna, na levo krug« in 
pod. Sledi pouk o rabi in se
stavu orožja, potem razne vo
jaške vaje, taktika napada in 
obrambe, skratka vsega, kar 
mora obvladati vsak vojni ob
veznik. 

Dobršen del dneva je dolo
čen za strokovna, politična in 
gospodarska predavanja. B o 
doči vojak J L A mora biti se
znanjen z vsem. Seveda ima 
tak logor tudi svojo kuhinjo, 

kuharja in njegove pomočnike 
in »krompirjevce,« kot imenu
jejo tiste, k i lupijo krompir, ker 
niso sposobni za vojaško služ
bo, ali pa imajo od zdravnika 
predpisano lažje delo. Hrana 
I je dobra in izdatna. K o bi v i -
jdeli mlade junake, kako hitro 
! se zvrstijo na določenem kra -
! ju, predno gredo v strogi vrst! 

malo posedel kot doma pred 
hišo. al i zavil k znani hišici 
vasovat, toda tu je komanda 
in treba se je podrediti pred
pisom in disciplini. Dva tedna 
bo hitro minilo, pridobljeno 
znanje pa bo koristilo vse živ
ljenje. K o že govorimo o živ
ljenju v takem logoru, mora
mo povedati, da imajo poleg 

Kuhar ima besedo 

do kuhinje. Vsak dobi porcijo 
tople hrane in kos kruha. Da 
ne bi b i l kdo pr ikra jšan za 
bolj mastno hrano, k i je pri 
vrhu kotla, se mladinci me
njajo pri vsakem obroku, da 
pridejo vsi na svoj račun. T i 
sti, k i je dobil kosilo prvi , bo 
dobil naslednji obrok zadnji. 
Po dopoldanski »vežbi,« se i z 
datno kosilo kar prileze. K u 
har dobro ve, da mladi ljudje 
potrebujejo več hrane, zato 
tudi skuha več- K o dobe že 
vsi , kotel še ni prazen, se k u 
har oglasi: »Repetaši naprej,i 
in pred kotlom stoji ponovno 
kar lepa vrs ta . . . 

Po kosilu je do 16. ure poči
tek, nato pa predavanja do 
18. ure. Ob pol sedmih je že 
večerja, nato še pozdrav zasta
v i in nekaj razvedrila, ob 20 
pa vsi na »spavanje.« Mar s i 
kateri mladinec se težko spravi 
spat tako zgodaj. Rad bi še 

pouka mladinci tudi razvedri
lo. Zoga je najbolj priljubljen 
predmet, pa tudi za druge pa
noge športa imajo veliko ve
selje in smisel. 

Tako je potekalo življenje 
v prvem logoru obveznikov 
predvojaske vzgoje novome
škega okraja. Z doseženim 
uspehom so bi l i prav vsi za
dovoljni. To ni samo uspeh v 
znanju, temveč ima še druge 
dobre strani. Mladinc i iz raz
nih vasi i n podjetij so se 
spoznali med seboj in navezali 
tovarištvo, k i je zlasti med 
našo kmečko mladino na po
deželju tako potrebno. Stari 
borci iz vrst rezervnih oficir
jev, ki so z aktivnim oficirjem 
prostovoljno prevzeli uspo
sabljanje mladega nraščaja za 
J L A . prenašajo na bodoče bra
nitelje naše neodvisnosti svoje 
bogate izkušnje iz časa N O B , 
izpopolnjene z najnovejšimi 
vojaškimi vedami. 

Ze v čet r tek je studentarija 
(pravzaprav so dijaki, toda 
sami se tako nikol i ne ime
nujejo) hodila po mestu z za
skrbljenimi obrazi. V petek 
je zopet pouk! Milanu, kar ne 
gre v glavo: 

»Komaj sem se trikrat ko
pal v K r k i , b i l sem nekaj dni 
p r i stricu in enkrat v Š m a r 
jeških — pa Je konec počit
nic!« 

»Meni je že kar dolgčas po 
šoli,« je vzdihni l Peter. »Pra 
vijo, da bodo zelene table in 
rumena kreda. Radoveden 
sem. kakšen boš, če t i bom 
zabrisal cunjo v glavo?« 

Zdajci je čudno poškilil, ne
kaj s ikni l prijatelju in že sta 
izginila v ulico. Kaj neki je? 
Počasi sem se o b r n i l . . . hm. 
seveda — profesor.. . 

• * * 
Drugi dan je bilo vse živo 

pred gimnazijo. Pod javori in 
na stopnicah so razpravljali 
posamezni »parlamenti« in 
ugibali, kdo j ih bo letos Imel 
za angleščino in kdo za mate
matiko. . . menda ne spet...! 
Včasih se je kdo ozrl na okna 
zbornice, od koder so se sem 
ter tja zabliskala stroga očala. 
Tam je majhen debeloglavec 
obupno mahal z obema roka
ma in prepr ičeval poslušalce, 
da Jugoslavija nima nobenih 
izgledov na šahovski ol impia
di , četr tošolke v drugi skupini 
pa so mrzlično listale po/mo
dni revij i . 

Potem je sluga odprl vrata-
Sto in sto nog je zaropotalo 
po š i rokem železnem pred
pražniku, da me je kar zašč-i-

melo po ušesih. Noge so drsale 
po stopnicah in stopale v 
razrede... o, kako lepo! Vsa 
okna in stene so svetlo pre-
pleskane. klopi očiščene, nove 
table . . . Branko i n Ivan sta 
se stepla za prostor, na kate
rem je nato po tistem starem 
pregovoru: kjer se prepira
ta. . „ sedel Marko! Zdaj je v 
razred stopil razrednik. V 
roki je imel temnomodro knji
go in sveženj dokumentov-
Vse je potihnilo. Branko je 
še za revanž stopil Ivanu na 
nogo, k i se je moral sladko 
nasmehniti profesorju, ker ga 
je ta pravkar vzpodbudno po
gledal. Izpod Mir ine klopi je 
neskončno počasi priplavala 
zadnja stran T T . . . in potem 
je postalo res čisto t iho. . , 

»Sedite!« 
Prst je zdrsel po seznamu 

in stoli so ropotali, ko so 
fantje in dekleta vstajali. Z a 
čelo se je. . • 

P r v i in drugi razredi pa niso 
mogli v stavbo. Premalo pro
stora je, pa so kar zunaj ob-
stopili svoje razrednike. T o l i 
ko j ih je, da bo moralo deset 
oddelkov imeti popoldanski 
pouk. Spet nov problem: kdaj 
bo kdo hodil? Nihče ne mara 
popoldne — pa nič ne pomaga; 
sedem sto naenkrat j ih ne 
spraviš v poslopje, pa če se 
tudi razletiš! Profesorski zbor 
si želi. da bi čimpreje ločili 
višjo in nižjo gimnazijo v dva 
samostojna zavoda, ker je tak 
dvojni »šiht« vseeno malce 
prenaporen! 

OKROGLE «, 
AM. BODI ČAST t W 
OH, TI OTROCI! 

Gospa Bakula je zahtevala, 
naj policija prime njenega si
na, ker je ni poslušal in se 
je brez dovoljenja odpravil na 
3000 km dolgo pot s kanujem 
po Mississippiju. Policija je 
zahtevo odklonila; skrbna ma
mica ima namreč že 96 let, 
njen neubopljiui sinko pa 72. 

* 

TOLAŽBA 
V neki kasarni je visel nad 

blagajno napis: »Nikar se ne 

pritoiujte nad našo kavo! 
di vi boste nekoč stari 
slabotni!« 

T u -
i n 

»Dobro ga drži, grem 
I pomoč!« 

PO 
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žic zdaj v Cel ju , zdaj v M a 
riboru in tol ikih drugih kra
j i h — pokopavati večje a l i 
man j še skupine svojih voja
kov, k i so j i m partizanski stre
l i pokazali edino pravo pot 
domov. 

Zato so nemški vojaški in 
polit ični štabi z vso zagrize
nostjo, pa tudi z vso vojaško 
veščino sledili vsak korak par
tizanskih bojnih enot, j im ne
prestano postavijali močne za
sede in pripravljal i obkolit ve. 
Pol ic i jski bataljoni, osesovski 
oddelki , enoto zaledne vojske 
in bolj ali manj neprostovolj
no mobil izirani ve-rmani so iz
vedli te napade. Po vsakem je 
nacist ično časopisje zagnalo 
trušč. da so »dokončno uničili 
zadnje ostanke banditov«. 

Ri lo pa je, kot da bi se ved
no znova uresničevala stara 
bajka o ptiču Feniksu; po vsa
kem »dokončnem uničenju* je 
osvobodilni boj vz.plamtel s še 
večjo silo! 

Tako je bilo tudi po priho-
^t, XT. 0*iv^n "I-
tivnost Pohorskega in Savinj
skega bataljona, povečala se je 
dejavnost Kamnisko-Znsavske-
ga odreda, gibalo se je Koz
jansko in Ptujsko polje. Živč
nost v nemških štabih je na
raščala in jih silila k še ostrej
šim protiukrepom Polnile so 
se ječe, padalo skupine talcev 
Ln vo jaške operacije so bile. 

Do len j ska in Š t a j e r s k a 
v skUupni borbi z a svobodo 

še skrbneje pripravljene. Zal, 
so uspešne akcije partizane 
same včasih dovedle do trga, 
da so tu in tam prelahko ocen
jevali sovražnika , drzni par
tizanski pogum je včasih pre
glasil preudarnost. Eno* in dru
go pa v borbi, zlasti v borbi 
takega značaja, kot je bila 
partizanska, ni vedno korist
no. 

7. novembra 194-2 se je Sa
vinjski bataljon, ki je bil na 
Dobrovi jah, nenadoma znašel 
v trojnem obroču, iz katerega 
se je moral z naskoki prebi
jati. Pri tem je umrlo junaška 
s HIT t i sedem na j-t borcev. — 
Med njimi je bil tudi Janko 
Starina, k i ga je spominska 
razstava Muzeja narodne osvo
boditve v izložbenih oknih 
»Slavlje« v Ljubljani pozabila 
uvrsti l i nird narodne heroje 
II. grupe odredov —, k i j ih 
je nacistični bes hkrati s 
skupino ujetih borcev in bork 
izpostavil v Cel ju javnemu za-
sramovanju- Komaj dva mese
ca kasneje S. januarja 1943, 
tudi Pohorskega bataljona ni 
bilo več. V mogočnih hrumi,h 
pohorskih gozdov je obležal 

> K ral j Pohorja«, oče Sarh s 
svojimi tremi mladimi sinovi, 
padel je komandant Groga z 
ženo Katko, padel komisar 
Rajko, ki se je nekaj mesecev 
pred tem prebijal preko Ka
ravank in Koroške, in z nj i 
mi vsi, ki so b i l i v taborišču 
nad Oplolnieo. 

Spomlad 194"» je prinesla 
Nemcem nove skrbi . Ne samo, 
da partizanstvo ni bilo uni
čeno, marveč je okrepljeno 
uprizarjalo nove napade- V 
poletju 1943 je Fašistična in 
nacistična zver dobivala že 
take udarec na svetovnih bo
jiščih, da jc bila os Rim— Ber
l in— Tokio, nekoč vsemu svetu 
s tako grozečo brezobzirnostjo 
in z. »jeklenim paktom« ozna
njena, že pošteno razrahljana 
\ jen najslabši tlel, Italija, o 
kuleri zgodovina evropskih 
narodov mnogo ve, in je 
evropska diplomacija po brid
kih izkušnjah spoznala, da jo 
je bolje imeti za sovražnika 
kot za zaveznika, se je zopet 
pripravljala za preskok v na
sprotni tabor Prvi korak k 
temu. brezpogojna kapitulaci
ja, je b i l že storjen. To so ve-

\ 

deli Zavezniki, vedel je V r 
bo-, ni š tab NOVJ, s luti l i pa 
so tudi Nemci. Vsi so se p r i 
pravljali nu ta trenutek. 

Slovenska osvobodilna voj
ska je v poletju 1943 doživ
ljala svojo reorganizacijo in 
prehajala na stopnjo regular
no urejene vojske. V ju l i ju 
sta bi l i ustanovljeni prvi dve 
slovenski diviziji, ki sta v 
sklopu celotne NOVI dobili 
z.apovrstni šlevilki XI V. in 
X V . divizije. V sestav petnaj
ste so imeli preiti tudi Šta
jerski partizani. Zato je b i l 
po zapovedi Glavnega štaba 
Slovenije t>. avgusta 1-943 na 
Sipku zbor vseh Štajerskih 
partizanskih enot, na katerem 
je bila ustanovljena SNOB 
Slavka Slandra, Nova brigada 
je nekaj dni za tem prejela 
povelje, da odide V sestav X V . 
divizi je na Dolenjsko, kjer 
s i > le spričo p r i čakovane ka
pitulacije Italije zbirale trg« 
Slovenske brigade: štiri z Do
lenjske in Notranjsko, ( J a d 
nikova s Primorske, Goronj-ka 
(kasneje Prešernova) z. Co -
renjske in Slandrova s Štajer
ske. Zdaj so Štajerski borci 

pr ihajal i na Dolenjsko, pred 
letom Pa so dolenjski odhaja
li na Šta jersko. Slandrovei so 
si po težkih bojih z Nemci p r i 
bor i l i prehod in pri Jevnicl 
prekoračili Savo ter se 27. av
gusta že v taborili nad M i ren
sko dolino- Tu j i h je med 
skupnimi akcijami z Cubčevci 
in (Cankarjeve! zatekla vest <> 
kapitulaciji Italije. V naglih 
pohodili so so borci Slandrove 
brigade primaknili k Novem 
mostu in !0. septembra 1943 
ob pol 10. uri so bataljoni VI . 
brigade t zastavo In koman
dantom Sinionom-JankoiM Se-
kirnikom in ' komisarjem C i -
rilom-Mit jem Ribičičem n a č e 
lu vkorakali v Novo mesto in 
tako osvobodili dolenjsko pre-
slolion. 

Po razorožitvi Italijanske 
posadke je Slandrova brigada 
v septembru izvedla vrsto n i x -
padjov na belogardistične in 
nemške enote v Mršeči vasi i>h 
K r k i , pri Mokrem polju. K r 
me! j n in drugod. V dfugj po
lovici septembra se j r šiab 
brigade premaknil v M o k r o 
nog. Tu jo komandant Stilne, 
ko jo obiskal brigado, sporo
čil, da ie Slandrovu brigada 
zopet i/ločena i/ sestava X V -
divizi je in dri se vrne na Šta
jersko. Vrn i l pa se je tja sa
mo dol borcev, k i so na Šta
jerskom s pritokom novih 
partizanov pod Sla ml rov: m 
imenom s e s t a v i l i IKffO briga
do, na Dolenjskem ostali bor

ci pa so tvori l i jedro nove,' 
XI I . brigade, ki jo dobila na
ziv »Štajerska brigada« in je 
operirala na Dolenjskem. 

Položaj na svetovnih boji
ščih in na naših tleh je v za
četku 1. 1944 zahteval, da pre
ide na Štajersko velika vo
jaška enota in podpre aktiv
nost IV. operativne cone, k i 
ji je poveljeval naš dolenjski 
rojak Jože l lorštnar. Tako je 
januarja 1944 izpod Gorjan
cev odšla preko Hrvatske vsa 
X I V . divizija na svojo zname
nito pot-

Poizkus prehoda preko Save 
II. Štajerskega bataljona v z i 
mi |U41, proboj II. grupe od
redov preko Gorjanske v po
letju 1942 i " divizije v zimi 
(944, obratni premik Slandro
ve brigado in Kozjanskega 

odroda poleti 1943 ter drugih 
enot v lolu 1944. stotino in sto
tino novih bonov, ki so 1944 
in ion prihajali preko Save 
na Dolenjsko, SO ustvarili ne
premagljivo skupnost sloven
skega ljudstva na obo i , straneh 
Save, ki jo je stoletni sovraž
nik zaman skušal za vodno 
razdvojiti in uničiti, 

K o bodo 19. t. m. na Ostrož-
nem zopet postrojeni borci v 
nekdanjih formacijah bataljo
nov, odredov, brigad in d i v i 
zij , bo v njih drhtel tudi spo
min na mrtve bataljone, k i 
so temelji našo svobodno do* 
movine. * 


