
Novo mesto, 7.Jonuor|o 195S 

Stev. 1 

Lastniki in izdajatelji: Okrajni odbori SZDL Črnomelj, 
Kočevje in Novo mesto. — Izhaji vsak petek. — Ure
juje uredniški odbor. — Uredništvo in uprava: Novo me
sto, Cesta komandanta Staneta 25. — Poštni predal 33. — 
Telefon uredništva in uprave 127, — Tekoči račun pri 
Mestni hranilnici v Novem mestu 616-H-T-24. — Letna 
naročnina 480 din, polletna 240 din, četrtletna 120 din. 
— Tiska Tiskarna >Slovenskega poiočevalca« v LJubljani 
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Prešlo je že v navado, da dr
žavniki, vodilni možje ob No
vem letu naslove na narode 
svojih držav poslanice. Seveda 
bi bilo pretirano, če bi mislili, 
da so takšne novoletne izj ave 
nekakšen zaključen politični 
program posameznih vlad za 
nastopajoče leto. To vsekakor 
niso, pač pa so merilo medna
rodnega političnega vzdušja: v 
njih se bolj ali manj zrcalijo 
najbolj pereči problemi in tež
nje sodobnosti. 

Da je temu tako, pričajo tudi 
letošnje novoletne izjave vodil
nih državnikov. 

2e bežen pogled na izjave 
državnikov, k i zastopajo različ
ne družbene sisteme, nam po
kaže, da se njihove izjave v 
marsičem skladajo, predvsem 
pa v temle: v vseh je prišla do 
izraza želja po ohraniti in kre
pitvi miru. P r i tem pa nismo 
upoštevali edine izjeme Čang-
kajška, k i je v svojem vojno-
hujskaškem stilu spet ob Novem 
letu pozval na »boj proti komu
nizmu na Kitajskem«, se pravi 
na vojno. 

Misel, da razlike v družbeni 
ureditvi niso in ne morejo biti 
ovira za »mirno sožitje med 
državami« in da »ima sleherni 
narod pravico, svobodno si iz
brati sistem vladanja«, kot je 
rekel ob Novem letu predsednik 
grške vlade maršal Papagos, v 
novoletnih izjavah prevladuje. 
To trditev dopolnjuje ugotovi
tev, da kakor je poudaril av
strijski kancler ing. Raab, »po
vsod čedalje bolj prodira težnja 
po poravnavi nesoglasij s poga
janji, torej z miroljubnimi sred
stvi« in da v sedanjem času ni 
važnejše naloge, kot so »skupna 
prizadevanja v interesu ohranit
ve miru in mednarodne varno
sti«, kot je izjavil predsednik 
sovjetske vlade Malenkov v in
tervjuju nekemu ameriškemu 
novinarju. 

Te težnje ln misli, Izražene v 
novoletnih poslanicah, pa niso 
ostale samo na papirju. Fran
coski ministrski predsednik 
Mo.idftc-Frsnci*, znan po svojem 
realizmu v presoji mednarodne 
politike, je takoj po Novem le
tu storil korake, da bi prišlo do 
sestanka predstavnikov štirih 
velesil na spomlad letošnjega 
leta. Mcndes-France je očitno 
uvide!, da so poslanci v franco
skem parlamentu ratificirali 
pariške sporazume o oborožitvi 
Nemčije le zato, ker so prepri
čani, da bodo ratifikaciji sledili 
razgovori med štirimi velesila
mi. Omeniti je treba tudi to, da 
Malenkov v svoji izjavi ni iz-
kjuri l možnosti, da bi prišlo do 
takšne konference. 

Vendar so razlike v sodbah 
o v z r o k i h , k i so privedli 
do popuščanja na svetu. Dej
stvo je namreč, da je dosega 
določenega ravnovesja v raz
merju političnih sil posameznih 
držav, zlasti velesil, bila eden 
izmed vzrokov zmanjšanje voj
ne nevarnosti. Hudo pa se moti
jo tisti, k i povzemajo iz te sa
mo Po sebi čisto pravilne ugoto
vitve sklep, da bi potemtakem 
nadaljna krepitev oboroženih sil 
katerega koli bloka že sama na 
sebi bila spodbuda za zmanjša
nje napetosti po svetu. Na tak
šna napačna pojmovanja naleti
mo v nekaterih novoletnih izja
vah, k i so bile Izrečene na Za
hodu. Te izjave pa nikakor ne 
pomenijo, da si zahodne dežele 
že kar žele povečanja vojne ne
varnosti, kot razlagajo to v ne
katerih vzhodnoevropskih drža
vah. 

Takšna enostranska pojmova
nja niso nič nenavadnega. Izraz 
sedanjih nasprotij med obema 
blokoma so. Takšen položaj pa 
terja še večje težnje p o zbliže
vanju gledišč, po tem, da bi na 
•vetu našli stične točke med 
posameznimi državami t različ
no družbeno ureditvijo. Takšen 
položaj pa tudi nalaSa, kot je 
dejal predsednik Tito, da je 
treba »nadalje mobilizirati mi
roljubne sile na svetu za ohra
nitev miru in mirnega sodelova
nja med narodi.« . 

Značilno je, da bo začetek le
ta 1955 minil za jugoslovansko 
lunanjo politiko ravno v zna
menju nadaljnjega izpolnjeva
nja te velike naloge: predsednik 
Tito je namreč začel drugo ve-
Mk« etapo svojega potovanja po 
Asijskih deželah — prispel je 
na obisk v drugo neodvisno 
azljfiko državo, Burmo. 

Vreme 
z a (as od 7. do 16. Januarja 
V drugi polovici tega tedna 

burja s snegom In zelo mrzlo. 
Konec tedna razjasnitev in še 
hujši mraz. V začetku prihod
njega tedna ponovno sneg ao 
srede t ed i i ; hkrati bo postalo 
tr.plcle. 'Zatem suho, lepo vre
me ln le ponori ostrejši mraz. 
Konec prihodnjega tedna zopet 
•ne&ne padavine. 

Zadružništvo ima veliko vlogo 
Storiti pa mora več za dvig 

kmečke proizvodnje 
Ob zakl jučku koledarskega 

leti t. j . 31. decembra 1954, je 
bil i v Novem mestu razšir jena 
s e l upravnega odbora OZZ, 
kaferi so prisostvovali tudi 
prjdsedniki kmeti jskih za
dreg ter l judska poslanca ing. 
Vi$na Pirkovič in Franc P i r -
korič, 

2adružništvo ima čedal je 
ve^jo vlogo v našem družbe-
n e t t gospodarstvu. V pretek-
leij letu je v novomeškem 
okia j u pokazalo precej uspe-
ho-\ posebno v živinoreji , č i
ščenju in škropljenju sadnega 
drevja ter p r i poskusih z raa-
nmi gnoji l i in semeni. Mnogo 
P r %ialo ali skoraj nič pa ni 
zadružništvo storilo za bol jšo 
Prf*ki-!bo nekmečkega prebi-
vak-tva. Na tržišču ni čut i t i 
posredovanja zadružnega sek

torja, kar je vel ika hiba dose
danjega dela in jo bo treba 
v bodoče odpraviti. Lepe re
zultate so dale razne kmet i j 
ske in ž iv inore jske razstave, 
k i so dvignile zanimanje kme
tovalcev za nap redne j š e go
spodarstvo. Z organizacijo 
dobrih razstav bo treba na
daljevati tudi prihodnje leto. 

V razpravi na seji je bi lo 
poudarjeno, da trgovine kme
ti jskih , zadrug niso odigrale 
dosedaj pri dviganju kmeti j 
ske proizvodnje tiste vloge, k i 
bi jo lahko in k i bi jo tudi 
morale. P r i na ročan ju umet
nih g'nojil se ne ozirajo na ča
sovne potrebe kmečk ih k u l 
tur, kmetovalci pa sami tudi 
ne vedo, katero gnojilo je 
primerno za jesen, katero za 
pomlad. Tako gredo vel ike ko

v insk i odbor ZB v Sodražici 
je dal obračun dela za leto 1954. 
Poročila S o izpričala, da je bilo 
to 4elo zelo uspešno in obračun 
so 'Vsi navzoči sprejeli z vefliktai 
zadovoljstvom. Poudariti je tre-* 
ba, da je odbor upošteva! vse 
napotke od višjih forumov, bil 
je Pa iniciatiiiven tudi sam in tes
no Povezan z ostalimi organiza-
cijanu v okraju. 

Največjo skrb je bil odbor 
posvoji otrokom padlih borcev, 
vojnim invalidom in njihovim 
obrokom, skrbel je za starejše 
člane, k i so bi l i potrebni pomo
či, organiziral letovanje otrok 
in Predložil okrajnemu odboru 
ZB Unogo prošenj za štipendije 
šolske mladine. Odbor je posta
vil Ha domače pokopališče lep 
spom&njk borcem in žrtvam fa
šističnega terorja. Spomenik je 
delo domačina Franoa Cvara-
Breglpja. Odbor j s ovgaeiziaaj 
tudi več izletov za svoje člane 
in poftkrbel, da so se v častnem 
številu udeležili prosilave na 

Naloge, k i si j ih je odbor na
ložil * a letošnje leto so: revi
zija Čl a , n o , V i pritegnitev v orga
nizacijo vseh tovarišev, k i ima

jo za to pogoje, vodenje točnega 
seznama obrok padlih borcev in 
žrtev fašističnega terorja, skrb 
za socialno ogrožene starejše 
člane itd. Poskrbel bo tudi za 
polno zaposlitev otrok padlih 
Wa&ev i n začel zbiratii sredstva 
za dostojen spomenik, k i bo stal 
sredi trga. 

Zboru je prisostvoval tudi za
stopnik okrajnega odbora Z B -
NOV Nace Kamšek. ič. 

l ičine gnojila na polja brez 
pravega uč inka . Upravni od
bor je tudi k r i t i z i ra l zaslužek 
K Z pr i umetnih gnojilih in 
drugih pr ipomočkih za dviga
nje proizvodnje. Navedeno je 
bilo, da na primer stane ki lo
gram umetnega gnojila na po
staji 4 din, v zadrugi pa 6 do 
6.50 din. Prav tadio prodajajo 
trgovine kmetijskih zadrug 
večkra t razna zaščitna sred
stva, k i niso dol ra a l i celo 
pokvarjena. Tečaj za strokov
no izpopolni te^ j •oslovodij za 
pravilno trg/^b je s takimi 
predmeti ni i . Zato i r a d i pre
majhne udele j ' . r J-ti to ga bo 
treba pr i redH hr enkrat, ali 
pa večkra t , fepi >uet je b i l 
sklep, da morajo v bodoče 
imeti poslovodje pred naku
pom umetnih gnojil pristanek 
kmetijskega strokovnjaka, ka 
tera gnojila naj nabavijo za 
posamezni letni *4j. To velja 
tudi za nakup in i,- ' /pečevanje 
zaščitnih sredstev.'' Potrebno 
je tudi, da ima j & p r a v n i od
bori več besede p i poslovanju 
v trgovin;, ta pa b i morala 
svoje poslovanje povezati s 
hrani lnim odsekom, oziroma 
hranilno s lužbo pri K Z . Pou
darjeno je bilo tudi,- da mora 
zadružna trgov ; na služit i 
predvsem dviganju k m e č k e 
proizvodnje in ne zbiranju 
dobička. 

Za neposredni dvig kmečke 
proizvodnje res ni b i lo ve l iko 
kreditov, letos, j ih bo pa pre
cej. Posamezne zadruge so 
predloži le potrebe po investi
cijah, vendar je večina predlo
gov p reveč pavša ln ih brez 
potrebne dokumentacije. T a 
ko so nekatere zadruge pred

videle v nač r tu gradnjo dolo
čenega š tevi la silosov i n 
gnojnih jam, niso pa navedle, 
kdo izmed zadružn ikov bo s i 
los a l i gnojno jamo gradil in 
s k o l i k i m i sredstvi razpolaga. 
S tako pomanjkl j ivimi podat
k i zadrugam ne bo uspelo do
biti potrebnega kredita na na
tečaju. OZZ bo poslala vsem 
K Z posebne obrazce, k i j i h bo 
treba izpolnit i v zvezi z za
prošenim kreditom. S prv im 
februarjem bo začela poslova
t i v Novem mestu Zadružna 
hranilnica in posojilnica, k i bo 
imela vel iko vlogo pr i daja
ni kreditov ter pospeševanju 
kmetijstva sploh. Potrebno pa 
je, da tudi kmetijske zadruge 
pojača jo hranilno kreditno 
službo. Dobro b i bilo, da b i 
vsak zadružnik ianed v hrani l 
nem odseku svoje zadruge 
vlogo, s č imer b i kor i s t i l sebi 
in skupnosti. 

Zelo pameten je sklep u -
pravnega odbora na tej seji, 
da se kmetijska pospeševa lna 
služba čimbolj pr ibl iža k m e č 
kemu proizvajalcu. Po tem 
sklepu bodo prihajal i na dolo
čen dan v mesecu na sedeže 
kmeti jskih zadrug kmetijski 
strokovnjaki na določen h sek
tor juh, za kar so mesta že raz
pisana. 

Ve l iko so na seji razprav
l j a l i o organizaciji odkupa 
mleka. Odkupna mreža bo or
ganizirana čez zimo povsem 
na novo in bo zajela širši oko
liš, uspeh odkupa pa je v ve l i 
k i meri odvisen' od pomoči 
kmetijskih zadrug in samih 
živinorejcev. N a seji se rešil i 
še vrsto tekočih zadev. 

Semiško gospodarst 
se krepko razvila 

POPIS Ž M N E 
V NOVOMEŠKEM OKRAJU 
Na 14 redni seji je O L O 

Novci mesto sprejel odlok o 
popisu živine na območju 
okraja. p o p i s ^ od 16. do 20. 
januarja 1955 Obenem je 
imenoval komisijo za popis. 
Vsi Posestniki živine so dolžni 
dati komisiji potrebne podatke. 
Kot v s a k o leto, je tudi ta popis 
živine * a r a d i stat ist ičnih ugo
tovitev 0 stanju živinoreje. 

Prebivalstvo Semiča se V 
pre težni večini peča s kmetij
stvom. Vzporedno s kmeti j
stvom pa se razvijajo gospo
darska podjetja, ker je zemlja 
premajhna za tako števi lno 
prebivalstvo. Zgraditev novih 
rentabilnih podjetij bo edina 
rešitev, da ne bo mladina be
žala iz rodnega kraja. 

N a Vr tač i p r i Semiču .je 
podjetje »Telekomunikacije« 
Ljubljana, obrat Semič, zaposlil 
30 mladih deklet. V svetlih 
dvoranah pridno navijajo ma
le kondenzatorje za radioapa
rate. Poleg že obstoječih objek
tov grade še novega, v kate
rem bodo v prihodnjem letu 
zaposlili še 100 deklet. Investi
cije, k i bodo vložene letos v to 
podjetje, znašajo pribl ižno 41 
milijonov dinarjev. Podjetje 
obkrožajo tudi precejšnje plan
taže breskev, h r u š k in marelic. 
Vodstvo podjetja je n a m r e č 
znalo pravfil.no uporabiti čas, 
k i je nastal vsled uvoznih 
motenj-

DOLENJSKI LIST JE OBDAROVAL PRVO MAMICO 
V NOVEM LETU 

S kakšn im veseljem mlade mamice čakajo rojstva 
S v ojega otročička! Še posebno pr ičakovanje pa je bilo 
v novomeški porodnišnici prve trenutke novega leta. 
Katera bo v letu 1955 prva porodila novega držav-
^ n č k a ? In vesela silvestrovska noč je naklonila to 
s r « č o prav uslužbenki novomeškc*porodiušnice, 23-letni 
Aftici P e č a r i č . Pet minut čez polnoči je rodila 
nčfcrko in j i dala lepo slovensko ime Alenka, Srečni 
m * m i c i vso srečo v novem letu, hčerkici pa vse lepo 
z » življenje! 

»Dolenjski list« je ob tem veselem dogodku ob-
đ a r o v a l mlado mamico in j i česti tal . Dobila je lepo 
k n J lgo , celoletno naročnino na »Dolenjski list« l n 
tls<>č dinarjev. 

Tudi mizarj i pridno širijo 
svoj obrat. Ravno sedaj dokon
čujejo novo df;ii, oico, k i bo 
imela strojno dvorano, delav
nico za ročno obdelavo lesa, 
sušilnico, skladišče in p isarn iš 
ke prostore, na podstrešju pa 
bodo uredi l i nekaj samskih 
sob. V delavnico in stroje so 
letos investiral i 3,700.000 di
narjev. Za dokončno izgradnjo 
-potrebujejo še 1,200.000. V 
podjetju izdelujejo šolsko opre
mo, katero odpošiljajo v Bosno 
in Hrvatsko. T i republiki sta 
interesenta za celotno proiz
vodnjo. Podjetje zaposluje 21 
delavcev, katerih število se bo 
povečalo do konca marca še za 
10 delavcev. 

Splošno trgovsko podjetje v 
Semiču ima na območju občine 
t r i [poslovalnice in eno mesni
co. Trgovine so z oziram na 
višino kreditov dobro založene 
z blagom, potrebno bi bilo, da 
se cene izenačijo s cenami v 
Črnomlju in Novem mestu kar 
bi povečalo povpraševanje po 
surovinah. Mesnica b i bila 
potrebna novih prostorov s 
hladilnico, v kateri b i pre
delovali mesne izdelke za po
trebe semiških gostišč. 

OPOZORILO I 
Opozarjamo vse gozdne po

sestnike in vse, k i imajo oprav
ka z sečnjo lesa in izkorišča
njem gozda sploh, na članek še
fa okrajne gozdne uprave v Čr
nomlju Viktorja Carmana o 
predpisih, k i urejajo to vseka
kor pereče vprašanje. Prv i del 
članka je objavljen danes na 
drugi strani lista, nadaljevanje 
pa bomo objavili v prihodnjih 
številkah. 

K i n o podjetje v Semiču ima 
menda iste težave kot vsa po
deželska podjetja. Vsled nizke
ga pruj-ne.a y r L i : . r.-, • , fe-
nehalo obstojati, V prenovljeni 
dvorani predvajajo 3-krat 
tedensko po dva filma. Ljudje 
z a ku l turn i razvoj nimajo pre
več razumevanja, zato je dvo
rana večinoma slabo zasedena-

Gostinsko podjetje, k i je bilo 
ustanovljeno! 22. juli ja, se je 
dolgo časa borilo s težavami , 
zaradi nesposobnosti osebja-
Sedanji upravnik na ima, vsaj 
tako kaže po prv ih vtisih, do
volj energije z a delo. Postrežba 
se je izboljšala in tudi promet 
se je dvignil . Podjetje ima tudi 
nekaj udobno cipremljenih sob 
za goste, k i so v Črnomelj skem 
okraju zelo redke. M . F. 

Dedek Mraz je bil na 
Kočevskem 

Dedek Mraz ie bil težko pri
čakovan rudi v našem okraju. 
No, pa so ga pionirji in cicibani 
le pričakali. Dedek je začel z 
obdaritvijo 29. decembra. V Rib
nici je tega dne delil darove med 
šolsko mladino v domu Partiza
na, 30. decembra pa so prišli na 
vrsto tudi cicibani. Lepo je bilo 
te dn.i. Pa tudi v ostalih krajih 
je delil Dedek Mraz svoje daro
ve. Mnogo otirok je bilo obdaro-
vanih, lahko rečemo, da je bil ta 
čas za najmlajše najlepši v letu. 
Da je lahko Dedek Mraz delil 
lepe darove so mnogo pripomo
gla podjetja in zadruge. 

Zahvala 
Pedagoško druš tvo v Novem me

stu se zahvaljuje tovarišici Zebre 
Stani, šolski upravitelj ici na 
Tr^k i gori za 24 poklonjenih sta
rejših učben ikov za pouk sloven
skega jezika. Ke r so med nj imi 
tudi nekatere s tarejše redkosti 
(Metelkovo Malo berilo za šole na 
><ne'tlh — 1*44. in Kranjčev M a l i 
IVaže v pervi Stofll — 1850). smo j ih 
še posebno veseli. 

Upamo, da j i bo v naši akciji r.a 
zbirko osnovnošolskih učbenikov 
uči te l ls tvo sledilo, saj bo zbirka 
pomembna za š tudi j razvoja 
osnovnošolskih učben ikov za je
zikovni pouk. 

STE P O R A V N A L I NAROČNINO 
1,\ »DOLENJSKI LT^T«? -
POHITITE, DA SE BOSTE 
L A H K O UDELEŽILI NOVO

L E T N E G A N A G R A D N E G A 
ŽREBANJA! 

„Narodi Jugoslavije morejo 
gledati v novo leto še 
z večjim optimizmom" 
Novoletna poslanica predsednika republike 

Ob novem letu je predsednik republike Josip Broz 
- Tito poslal svojo običajno poslanico narodom Jugo
slavije. Poslanica za prenos po radiu je bila posneta 
28. decembra zvečer v Gualioru, v indijski državi M a -
dija Barat, i n oddana po vseindijskem radiu i n beo
grajskem radiu. Besedilo novoletne čest i tke i n spome
nice predsednika Ti ta se glasi: 

J r žav l j an i in državl janke, tovariši i n tovarišice! 
Ob nastopajočem letu 1955 želim na ta neobičajen način 

iz daljne, toda prijateljske države, povedati nekaj besed. 
Globoko sem prepričan, da morejo narodi Jugoslavije 

gledati v novo leto 1955 še z večjim optimizmom tako glede 
naše nadaljnje notranje graditve kakor tudi glede zunanje
političnega položaja. Mi tudi tukaj, daleč od svoje države, 
občutimo na vsakem koraku v stiku z ljudmi, kakšen ogro
men ugled in simpatije uživa naša država. Ni nobenega me
sta ali kraja, v katerem smo bili doslej — verujem pa, da 
tudi nikjer drugod — v katerem ne bi bili ljudje, ki ne bi 
vsaj nekoliko poznali težkega boja narodov Jugoslavije za 
svoj obstoj in svobodo, tudi ogromnih naporov naših naro
dov za zgraditev svojega lepšega življenja. Razume se, da 
nas vse to navdaja s ponosom in skušamo, kolikor je največ 
mogoče, pokazati dejansko sliko naše države. V naši državi 
smo imeli po končani vojni ogromne težkoče. Obkladali smo 
j ih po zaslugi naše enotnosti, naše vere v lastne sposobnosti, 
našega prepričanja, da je pot, po kateri hodimo, edino pra
vilna za našo državo in za usiva:iteo srečnejše bodočnosti 
njenih narodov, jfto gledamo luk C* ogrorr.-ne navore, ki jih 
podvzema. ljudstvo Indije skupno s svojimi voditelji za zg-a-
ditev države, ko vidimo, s kolikšno vero, potrpežljivostjo in 
smelostjo se lotevajo obvladovanja na videz nepremostljivih 
težkoč, potem nam to v polni luči kaže, zakaj so med narodi 
naših držav nastale tako prijateljske zveze in simpatije. Tudi 
tukaj si kljub strašnim težkočam v graditvi države prizade
vajo vodilni ljudje ustvariti obenem z ogromnimi napori za 
graditev čim bolj znosno življenje delovnih ljudi, skrbe nam
reč za človeka. To omenjam zato, ker je v popolnem skladu 
tudi z našimi težnjami, da bi bili državljanom naše države 
nadaljnji napori v njeni graditvi čim lažji, z drugimi bese
dami, da bi se življenjski standard glede na naše sedanje 
možnosti postopno dvignil. Razume se, da zahteva to v istsra 
času v gotovi meri počasnejši tempo nadaljnje industriali
zacije in razvoj naše države, toda po mojem globokem pre
pričanju smo danes že na taki stopnji razvoja, da nam ta 
počasnejši tempo ne samo ne bo škodoval, temveč bo omogo
čil, da bomo laže dosegli cilj,, h kateremu stremimo. 

Sedaj vam ne bi mogel govoriti o tem, s kakšnim ogrom
nim navdušenjem in simpatijami smo bili obdani v tej državi 
ves čas svojega bivanja, pač pa bi hotel poudariti, da bodo 
naši razgovori z vodi lnimi ljudmi Indije, zlasti pa s predsed
nikom vlade g. Nehrujem, zelo velikega pomena za nadaljnjo 
mobilizacijo miroljubnih sil po svetu, za ohranitev miru in 
mirnega sodelovanja med narodi. Iz deklaracije, ki je bila 
izdana, ste mogli uideti, da obstoji med nami popolna enot
nost presojanja mednarodnih problemov, in lahko rečem, da 
smo se tukaj prepričali, da vse ljudstvo Indije podpira z ve
likim odobravanjem tako zunanjo politiko svoje vlade. 

Iz te lepe in gostoljubne države odhajamo v drugo prija
teljsko državo Burmo. Prepričan sem, da bo tudi tam naša 
misija izvršena s prav takim uspehom, kakor je bila tukaj. 

Ko vam sporočam pozdrave vseh tovarišev, ki so z me
noj, želim poudariti, da so naše mis l i z uami, čeprau smo 
prostorno zelo oddaljeni. 

Želim vsem državljanom vn državljankam Jugoslavije, 
vsem našim delovnim ljudem, mladini in pionirjem srečno 
Novo leto 1955. 

Gasilci iz Zbur so preprečili milijonsko škodo 

Indija, k i je povabila marša la T i ta na obisk, je dežela velike, stare kulture 
** KV4>Mveue«a . U * b a m v a , - N A IH*MA1 m *u*MW i n d i g o mesto Bmare* 

Mlado gasilsko d ruš tvo v 
Zburah pri šmar j e t i je že več
krat dokazalo, knko potrebno 
je bilo. V manj kot dveh me
secih so gasilci kar tr ikrat re-
ševul.i l judsko premoženje in 
7- naglo pomočjo prepreči l i 
milijonsko škodo. 

4. novembra ponoči je kl ica
la sirena gasilce v Male Po l ja 
ne, kjer je nastal požar v go
spodarskem poslopju posest
nika Ivana Koparja. V 15 tih 
in inu tali so bi l i gasilci na me
stu, čeprav je vas oddaljena 
od Zbur dva kilometra, in s ta
kojšnj im nastopam in preizku
šeno motorno brizgalno pre
prečili razši r i tev požara. To 
je bilo tolrko težje, ker je ve-

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 
NOVO MESTO 

Je pričel s tečaji za administracijo, stenografijo in 

računovodstvo. Tefajl so v popoldanskih urah v 

novomeški gimnaziji, pričeli pa so se 4. januarja. 

Interesenti se lahko se prijavijo do 11, januarja t. 1. ^ I I 

čina hiš v vasi kr i ta s slamo, 
kot je bi l tudi navedeni ske
denj posestnika Koparja. D r u 
gič so odhiteli na pomoč gasil
ci iz Zbur 26. decembra ob treh 
zjutraj v bližnji Klevevž, k jer 
je nastal požar v svinjakih 
državnega posestva. Navzl ic 
pomanjkanju cevi so gasilci 
prepreči l i večjo škodo in je ta 
znašala komaj 70.000 din, lah
ko pa b i bi la več milijonov. 
Tretji požar , pr i katerem so 
nastopili s svojo brizgalno 
zburski gasilci, je nastal na 
Silvestrov o ob pol sedmih zju
traj na žagi d ržavnega pose
stva Klevevž pr i Vrhu . S ta
kojšnj im nastopom so gasilci 
požar omejili , in ga k o n č n o 
pogasili. Tudi tu bi lahko na
stala milii jonska škoda, če ne 
bi bilo požr tvovalnih gasi l 
cev. 

A g i l n i in požr tvovaln i 
zburski gasilci zasluži jo po
hvalo za svoje ne-sebično p r i 
zadevanje pri čuvanju l jud
skega premoženja . Za ta oko
liš je bilo res nad vse potreb
no tako gasilsko druš tvo. Za 
še uspešnejš i nastop pri poža
rih mlado druš tvo nujno po
trebuje več novih cevi in pa 

i «u silni stoip. J.G. 

http://pravfil.no
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Borba 
napredek 

Bela krajina je dosedaj ve
l ja la za kmetijsko zaostal pre
del, kar v resnici tudi je. Tej 
zaostalosti smo napovedali 
najodločnejši boj iu za&eli 
takorekoč orati ledino. Kme
tovalci v dra.gatuški občini so 
že spoznali, da brez trdega 
dela in vztrajne borbe ne bo 
mogoče dvigniti kmetijstva-
Zemljo je treba pošteno obde
lati, dati ji treba vse, kar po
trebuje, potem bo šele vrača
la, v obilnejši men. To pa za
hteva od vsakega skrajnih na
porov, kajti pot do uspeha ni 
lahka. Lahko trdimo, da smo 
v dragatuški občini že stopili 
na to pot. Neplodni pašniki, 
porasli s steljo ia brezami, so 
se začeli krčiti na račun po
večanih površin. Dvomi v 
uspeh so se razblinili-

S preoran jem 50 ha neplod
ne zemlje, takoinienovanih 
•telnikov, se je za toliko po
večala plodna površina. Vsa 
preorana zemlja je b i la v 
glavnem letos skrbno obdela
na in pridelek je b i l nad vse 
pričakovanje lep. Znatni del 
teh novih površin je sedai ob-
•ejan z ozimino, na ostalih se 
pa grmad i jo kupi gnoja, ki so 
pripravljeni za spomlad. Da, 
v resnici, pravi kupi gnoja, 
kaj>ti ta zemlja ga posebno po
trebuje. Prvi uspebi so vzpod
budi l i kmetovalce, da žele 
preorati še več plodnih povr
šin. To toliko bolj, ker sta 
kmetijska zadruga in OLO 
lani in letos podprla to p r i 
zadevanje naprednih kmeto
valcev- Priznati je pač treba, 
da je krčenje neplodnih povr
šin združeno z velikimi stro
ški in napon in jih zato posa
meznik sain ne zmore. Kmeto
valci so hvale/ni OLO in kme
tijski zadrugi za dosedanjo 
pomoč m razumevanje. 

Razumljivo je, da smo kme
tovalci v dragatuški občini 
kur naj topleje pozdravili Kme_ 
tijski teden v Beli krajini. Po
sebni pripravljalni odbor pri 
občinskem ljudskem odboru 
niti ni imel veliko dela, saj 
vsak kmetovalec komaj čaka 
pametnega nasveta, kako iz
boljšati svoje gospodarstvo. 
Kmetijski strokovnjaki so bi
li prav v vsaki vasi toplo 
sprejeti. Z največjim zanima
njem so sledili ra.z1a?am in 
naisvetom strokovnjakov na 
večernih predavanjih. Kako 
resno so vzeli taka predavanja 
naši kmetovalci, kaže primer 
na Belcem vrhu, kjer se je 
prišel neki posestnik drugi 
dan •opravičiti, ker se zaradi 
bolezni v družini ni mogel 
u<i< leŽHi predavanja-

za gospodarski 
v dragatuški občini 

Kmetovalci so se najbolj za
nimali, kako dvigniti kmetij
sko proizvodnjo, izboljšati, 
živinorejo, obnoviti sadovnja
ke in vinograde, pa tudi go
zdove. Vprašanje gozdov, zla
sti bukovih, je pri nas zelo 
resno. Bukove gozdove je na 
sektorju Tanca gora — Debe
li vrh — Sinji vrh napadla 
neka bolezen, da se drevje 
na rasti suši, podira in trohni. 
Lastnike gozdov resno skrbi 
to propadanje zelenega boga
stva, prav tako pa tudi, kako 
obnoviti gozd, da bo v njem 
raslo zdravo drevje, Gozdni 
posestniki bi radi izkoristi
li propadajoči les, kolikor se 
še sploh izkoristiti da, toda iu 
je ovira omejitev sefoije, ki je 
v tem pogledu Škodljiva To je 
potrebno toliko popraviti, da 
se reši pred propadanjem dra
goceni fes, saj je to skupna 
družbena škoda. To vprašanje, 
ki resno skrbi kmetovalce, ter
ja hitre rešitve. 

Živinorejo bo mogoče pri 
nas dvigniti predvsem z bolj-
je vsled urejenih travnikov 
kisla iu vsebuje premalo rud
nin, V naši občini bomo to 
vprašanje deloma rešili z re
gulacijo Podturnščice. Travni
kom in njivam bomo morali 
dajati več umetnih gnojil, kaj
ti hlevski gnoj iz praproti je 
tudi kisel- Gnojnica, ki je od
lično gnojilo, se pri večini do
mačij razliva neizkoriščena. 
Kmetovalci se zelo zanimajo 
za gradnjo gnojišč in gnojnih 
jam, toda brez kreditov pod 
primernimi pogoji ne bo šlo. 
Pričakujejo, da jim bo to 
omogočeno urediti v dogled-
nem Času predvsem z zniža
njem cen cementa. Kmetoval
ci se zanimajo tudi za umet
na gnojila, saj že poznajo nji
hovo korist, potrebno pa je, 
da bi bile cene gnojil take, da 
bodo dosegljive vsakemu 
kmetovalcu. 2. S. 

Nedavno je bilo v Stični izročeno prometu novo moderno po
stajno poslopje. Nova postaja je lepa pridobitev ca Dolenjsko 

Metliški vinogradniki želijo 
načrtno obnovo vinogradov 
Toplo, kakor povsod, so tu

di na vzhoduometliškem tere
nu občine sprejeli kmetoval
ci kmetijske strokovnjake. 
Kakor drugod v Beli krajini 
so tudi tu vinogradi v zelo 
slabem stanju, stari so 50 do 
70 let- Zato je tudi mnogo 
prazuih mest v vinogradih. V 
praznino sade šmarnico, ven
dar sami priznajo, da je tole 
zasilen izhod iz težavnega po
ložaja. Najvažnejši je prob
lem obnove vinogradov. Roč
na obdelava pa je zelo draga. 
Na vzhodnometliškem koncu 
ne mislijo opustiti vinogra
dov, ker je to njihova glavna 
gospodarska žila. Na sestanku 

Občni zbor KZ Travnik 
Kar polna soba nas je bila 

preteklo nedeljo v Travniku. 
Ce sem prav štel nas je bilo 
nad 60. Bil je polletni občni 
zibcir zadruge. Občni zbor se 
je toliko zakasnil zavoljo te
ga ker niso bila pravočasno 
izdelana zadružna pravila. 
Poročili predsednika zadruge 
iu upravnega odbora so bili 
6k.~i;>i, iz njih pa si vendar 
razbral, da je zadruga uspešno 
gospodarila. To je pokazala 
tudi zadnja revizija, ki ni na
šla nobenih pomembnejših 
pomanjkljivosti. Prava razpra
va se je pričela med spreje
manjem pravil zadruge. Tu so 
šli od člena do člena, govorili 
spraševali. Nejasne stvari je 
tolmačil predstavnik OZZ Ko
čevje Pogačnik Karel. Včasih 
se je pri sprejemanju pravil 
zataknilo. Zakaj 20 kratno 
jamstvo, ko pa imajo v neka
terih zadrugah 10 kratno. Po
jasnilo, da ima zadruga, kjer 
njeni člani jamčijo z večkrat
nim jamstvom, tudi večje 
mo/mosti pri odobritvi večjega 
kredita, je kmalu pomiril raz
burkane duhove. Ko so spre
jeli pravila, so prešli na drug« 
stvuiri. Umestna je bila kritika 

sosednje hribovske zadruge, 
ki računa svojim članom za 
razrez hlodov na žagi 500 din 
od m3, za Travničane pa 500 
din dražje. Te razlike ne bi 
smelo biti. Zadruga se je uspe
šno uveljavila pri dvigu živi
noreje, oziroma je nudila po
moč svojim članom — živino
rejcem, velik drevesni nasad 
je ponos Travnika. 

Po nepopolnih podatkih le 
ustvarila zadruga 5,500.000din 
dobička. Predvsem je to zaslu
ga gozdarskega odseka. Od 
dobička ho šlo 25% za investi
cijski sklad. Potrebna jim je 
trgovska stavba. Kupili bodo 
veliko mlntilnico predvsem pa 
se bodo še v večji meri posve
tili živinoreji, ki ima tu vse 
pogoje. Na koncu so sklenili, 
da bodo iz rezervuesra skla
da, ki znaša 700.000 din, dali 
400.000 din za investicije ter 
200.000 za dvig kmetijstva. 

Pozabili niso tudi za Novo
letno jelko. V ta namen so 
odobrili zadružniki 15.000, za 
r>'m počitka v Ponikvah pa 
5000 din. Zadrmra kljub neka
terim pomanjkljivostim na
preduje, kar je dokazal tudi 
polletni občni zbor. K. O. 

je bilo 240 vinogradnikov, ki 
so pristali na načrtno obdela
vo vinogradov. Želijo si le več 
strokovne pomoči in nekaj 
kreditov. Poskrbeti bo treba 
zadostno število ceplenk. ker 
so vinogradniki spreje
li nasvete strokovnjakov, da 
sade črnino, s katero bodo 
lahko konkurirali na doma
čem in inozemskem trgu. Po
svetovali so se tudi, katera 
gnojila so najbolj primerna 
za gnoji te v vinogradov. Vino
gradniki so priznali, da je tu
di njihovo znanje v kletarje-
nju zelo pomanjkljivo, Koli
kor so še pazljivi pri obdelavi 
vinogradov, je pa spravljanje 
vin zelo pomanjkljivo. Tu bi 
strokovnjaki v jeseni mnogo 
lahko koristili, vinogradniki 
bi s pravilnim spravljanjem 
vin pridobili milijonske vred
nosti. 

Strokovnjaki so predlagali, 
naj bi drugo jesen pripravili 
vinogradnikom predavanja po 
vaseh in jih tako poučili o 
pravilnem spravljanju vin. 

Za širokopotezno gospodar
sko akcijo, ki so jo organizi
rali v Beli krajini odgovorni 
gospodarstveniki na okraju 
Črnomelj so kmetje zelo nav
dušeni in si take pomoči ved
no žele- Inženirjem na terenu 
so pa priznali, da so prvi 
strokovnjaki, ki so jih obiska
li po vojni in se bojijo da bi 
ne bili zadnji. Enako, "kakor 
kmetijske strokovnjake so 
ljudje na terenu sprejeli tudi 
tovariše veterinarje, farma
cevte, čebelarje in tehnike. 

R. F. 

S SINJEGA VRHA 
Pred kratkim so lovci sinje-

vrške lovske družine ustreli
li dva divja prašiča. Upajo, da 
Hm bo v bodoče naklonjen 
lovski blagor, kajti ta zver-
jad se je močno razmnožila in 
je letos napravila kmetom ob
čutno škodo-

Po črmošnjicah 
Od Semiča ropotajo na 0x-

mošnjice ciganski vozovi. Ob 
cestah so hiše, med nj imi je 
nekaj porušenih. N a obeh stra
neh ceste so obdelane njive-
Višje na obeh pobočjih čaka 
zemlja delovnih rok. Tu, sredi 
kočevskih hribov i n izumrle 
divjine, delajo na posestvu 
ljudje. Boj z naravo je v tem 
predelu trd. Crmošnjice imajo 
elektrika, s Semičem imajo 
tudi telefonsko zvezo, vendai 
se človek težko znebi vtisa 
divjine. Le v samih Črmošnj i 
cah burneje utripa življenje. 
Crmošnjiško državno posestvo 
ima okoli 2000 ha zemlje. 

Toda ijudjt so v Črmošnjicah 
že zmagali; naselili so se, za
gr iz l i so se v zemljo ia je ne 
bodo več izpustili iz rok. Dane? 
rastejo na posestvu novi hlevi-
gnojišča, napajališča. N a pose
stvu redijo 250 glav živine. Gra
dijo novo »rJcka:oo. Uspeli so 
plasirati etikirano maslo na 
ljubljanski, savinjski, karlov-
ški in novomeški trg. Letos so 
prodali že 20 vagonov krompir
ja. Toda z novimi investicija
ma, k i j i h je foločil Gospodar
ski svet O l Črnomel j , bo 
dajalo C f i . iiko državno 
posestvo v s a c .-to več polje
delskih in živinorejskih pridel
kov na trg, kar bo dajalo pre
bivalcem Crmožnjic večji za
služek i n j im omogočilo tudi 
lepše življenje. Gospodarski 
strokovnjaki črnomeljskega in 
novomeške.', i okraja bodo mo
ra l i reši t i j^oblem, kako izko
r is t i t i sleherni košček sedaj še 
zapuščene zemlje za dobrobit 
našega de l 1 lega človeka. 

Gradac 
Pred kratkim se je v G r a -

dacu po nepazljivosti mladega 
voznika pripetila nesreča. Za 
puščena konja, k i sta po vsej 
verjetnosti bila žejna, sta za
vi la po pobočju k vodi in, ker 
ju je voz potiskal, sta utonila. 
Konja nista bila zavarovana. 
To naj bo opomin vsem vozni
kom, da ne bodo puščali konj 
samih. 

Gozdni posestniki 
seznanite se z zakonitimi predpisi o gospodarjenju z gozdovi 

Organi javne gozdarske službe 
imajo pri opravljanju- svoje 
službe mnogo najrazličnejših 
težav, katere jim po eni strani 
v največji meri povzročajo 
lastniki gozdov, po drugi strani 
pa razni nakupovadcl lesa. Nič 
manj nt deloma upravičene, še 
mnogo več pa neupravičene 
kritike o poslovanju gozdarskih 
organov, vzroki te kritike pa 
so v večini primerov nerazu
mevanje aLi nepoznavanje zako
nitih predpisov o gozdovih. Ce 
hočemo posamezne primere ob
jektivno presojati, moram:, pri
znati, da včasih storijo napake 
tudi gozdarski organi, seveda 
pa jih neprimerno več storijo 
gozdni posestniki. Teh napak 
največkrat ne moremo smatrati 
le kot napake, ampak kot lažje 
ali težje gozdne prekrške, ki 
AO kaznivi. 

Niumen tega članka je, sezna
niti gozdne posestnike z neka
terimi zakonitimi predpisi, k i 
urejajo gospodarjenje z gozdo
vi. Ce se bodo prizadeti z vse
bino članka seznanili in se se
veda tudi po njem ravnali, j im 
bo prihranjena marsikaka ne
prijetna pot in z njo združeni 
stroški, poleg tega pa bo tudi 
manj jeze in dostikrat neupra
vičene kritike, k i jo je danes 
toliko slišati. Iz posameznih za
konov in uredb ter ostalih 
predpisov so. tu zajeta le tista 
najvažnejša določila, ki se ne
posredno tičejo gozdnih posest
nikov in ki bi j ih vsakdo od 
njih moral poznati. 

Zakon o gozdovih (Ur. 1. LRS 
št. 22-78/53) pravi v 1. členu, 
da so vsi gozdovi v LRS zaradi 
splošnega pomena, ne glede na 
lastnika, namenjeni splošnim 
koristim ljudske skupnosti In 
so zato pod posebno skrbjo ln 
nadzorstvom države. 

Dalje zakon predpisuje, da je 
treba z gozdovi gospodariti ta
ko, da se ohranijo, da se zago
tovi trajnost gozdne proizv&dt>, 
nje ter da se zanemarjeni in 
preveč izsekani gozdovi izbolj-

Tovarna »Belokranfka« ima pogoje 
za razvoj 

2e po p rv i svetovni vojni je 
bilo v Črnomlju ustanovljeno 
privatno strojno pletilj stvo : 

k i je imelo ob ustanovitvi dva 
stroja. Začelo je obratovati v 
stari i n neprimerni stavbi, k i 
je bila tedaj last nekega ko-
larja- N o v i lastnik hiše, plet i l j -
sk i mojster, si je uredil delav
nico v bivši 1 larski delavnici. 
To je b i l zelo majhen prostor 
in ker n i bilo v celi B e l i K r a 
j i n i nobenega sorodnega po
djetja, torej ni bilo nobene 
konkurence, zato so b i l i dobri 
oopojl za ra?voi novega T V - - H « . 

Beiokranjka v narodni nosi — 
noša in okenska zavesa izdelek 

»Belokranjke« 

tja, k i se je tudi v resnici za
čelo dobro razvijati. N o v i po
djetnik je od leta do leta vse 
•pogosteje nabavljal nove stro
je. K e r pa mu navedena delav
nica n i ustrezala, je del podje
tja namestil v kletne prostore 
svoje hiše. K e r se je število 

strojev večalo, je b i l Lastnik 
primoran dozidati še del delav
nice. V teh prostorih je podje
tje obratovalo vse do druge 
svetovne vojne i n med vojno 
za potrebe N O B . seveda k o l i 
kor je bilo materiala na razpo. 
lago. P r i drugi nacionalizaciji 
je bilo podjetje podržavl jeno 
in je imelo 31 raznih strojev 
in zaposlovalo 12 oseb. V tem 
času je bilo podjetje izročeno 
v upravljanje Z V I S v Ljubl ja 
n i . Nato se je začelo podjetje 
širi t i in sedaj razpolaga s 56 
stroji in 71 n a m e š č e n c i Iz tega 
je razvidno, da se je podjetje 
-»talno večalo i n b i bilo treba 
miriti delovne prostore, so bi l i 
primorani stroje namestiti v 
najete prostore, t i pa so približ 
no 600 metrov oddaljeni od 
upravnega poslopja in skladiš 
ča. Se več pa so oddaljeni od 
sušilnice. Prositor za skladišče 
>e neprimeren (skladišče je le
seno) in b i ob požaru nastale 
velike materialne težkoče. V 
preteklem letu se je začelo tudi 
^dedovanje bombažnih zaves-
Zaradi prevelike oddaljenosti 
nastane vel ika izguba časa im 
nastanejo po nepotrebnem stro
ški. Iz tega je razvidno, da 
podjetje pod tak imi delovnimi 
pogoji ne more več delati in 
oovečavaiti obrate. Podjetje je 
bilo doslej, k l jub slabimi de
lovnimi pogoji še vedno aktiv
no, ter je vzdržalo konkurenco 
bolje opremljenih tovarn. Da 
ne bo prišlo do f inančnih tež-
koč podjetje gradi ob podpori 
investicijskega fonda novo in 
moderno poslopje v Met l ik i , 
kamor se bo preselilo. D a us-
t reže sedanjim trgovskim po
trebam v podjetju tečejo stroji 
noč in dan. Surovine pa dobi
vajo iz Parač ina in Škofje L o 

ke. 

= ajo ln obnovijo, za kar mora. 
jo skrbeti državni organi, ki a> 
pristojni za nadzorstvo nad go
spodarjenjem v gozdovih. 

V pogledu varstva in gojit* 
zakon določa, dd je guzdoife 

poitrebnl ukrepi za zatiranje 
škodljivega mrčesa in nalezlji
vih bolezni na gozdnem drevju. 

D® opozorimo gozdne posest
nike na neljube posledice sla
bega ali nepravilnega gospodar-

prepovedano krčiti ali jih spri-, ] e r i j a z gozdovi, navajamo Se 
minjati v drugo vrsto kultur*, 
le v izjemnih primerih lahlo 
da dovoljenje za krčenje drža?-
ni sekretar za gospodarstvo 
LRS. Gozdne posestnike obve
zuje, da morajo golja ve, na ka
terih je bil nekdaj gozd, v do
ločenem roku pogozditi, noje 
poseke pa, če niso naravno po
mlajene, je treba pogozditi v 
treh letih. Gozdovi, k i so zaradi 
čezmerne sečnje, kleščenja »li 
paše spremenjeni v grmišča »11 
pa so drugače v rasti zaostali 
ali zanemarjeni, se morajo ob
noviti • oziroma Izboljšati. Vsa 
ta dela v zadružnih in privat
nih (zasebnih) gozdovih podi 
ra država tako, da daje gmot
no in strokovno pomoč. 

Za gozdne posestnike so po
sebno važni predpisi o sečnjih 
gozdnega drevja. Zakon prari, 
da je pustošenje gozda prepo
vedano, kakor tudi sečnja iva 
golo. Sečnja gozdov je dovolje
na le n a tak način, da nI v 
škodo umni gojitvi gozda in se 
mora opravljati tako ter v ta
kem času, da je v skladu z na
čeli racionalnega izkoriščanja 
gozda s posebnim ozirom na 
pomlajanje in varstvo gozdov. 
Prav posebno važno pa je, da 
so gozdni posestniki seznanjeni 

predpisi zakona v pogledu 
sečnih dovoljenj, glede katerih 
predpisuje v 14. členu sledeče: 

»Sekati se srne samo na pod
lagi sečnega dovoljenja, oziro
ma sečnega naloga, in šele po
tem, ko je »toječe drevje od-
kazano za posek. Spravilo po
sekanega le-sa nI dovoljeno, do
kler posekani les ni žigosan. 

Sečno dovoljenje je potrebno 
tudi za posek lesa, k i je name
njen za redne gospodarske po
trebe lastnika. 

Sečno dovoljenje za posek 
lesa v opustošenem gozdu se ne 
sme Izdati razen v primeru Iz 
tretjega odstavka 12. člena (ki 
pravi, da je sečnja v opustoše
nih gozdovih dovoljena le, če 
je ista predvidena z gozdno
gospodarskimi ukrepi, k i jih 
predpiše okrajni ljudski odbor). 

Drevje odkaže in posekani 
les žigosa pooblaščenf gozdarski 
uslužbenec.« 

Zaradi pravdnega razumeva
nja moramo že na tem mestu 
pojasniti razliko med Sečnim 

dovoljenjem in sečnim nalogom, 
k i j e v s l e d e č e m : 

Sečno dovoljenje se izda ta
krat, kadar lastnik gozda pi 
smeno zaprosi, da se mu dovoli 
posek določene količine lesa v 
njegovem gozdu, bodisi za last
ne potrebe ali za prodajo, v 
kolikor to stanje njegovih go
zdov po mnenju gozdarskih or
ganov dopušča. Podrobnosti 
glede postopka za izdajo sečne
ga dovoljenja bodo ob priliki 
obrazložene v posebnem članku. 

Sečni nalog pa se izda takrat 
lastniku gozda, kadar gozdarski 
organ ugotovi, da je sečnja v 
gozdu potrebna iz gozdnovzgoj-
nih, gozdnovarstvenih ali dru
gih razlogov. V tem primeru 
je lastnik gozda dolžan, da v 
odrejenem roku ln po danih 
navodilih poseka in obdela od-
kazano drevje. 

V pogledu zavarovanja go
zdov pred kakršnokoli škodo 
poudarja zakon zlasti to, <ja se 
6mejo gozdni proizvodi sprav 
Ijati iz gozda samo tako, da se 
drevju, podmladku in gozdne
mu zemljišču ne dela škoda 
Prepovedana j'e paša konj in 
koz v gozdu, kakor tudi pušča 
nje živine na zermljlšča, ki so 
pripravljena za pogozditev, v 
gozdove, ki se naravno pomla 
jujejo, v gozdne nasade in ' 
mlade gozdove. Stelja v gozdu 
se ne sme pridobivati tako, da 
bi bila t grabljenjem, košnjo ali 
klesčenjem ogrožena proizvod 
nost gozda. Predvideni so tudi 

določila 27. člena, ki pravi: 
»Ce lastnik gozda z gozdom 

tako slabo gospodari, da je 
ogrožena trajnost gozdne proiz
vodnje, obstoj ali gojitev go
zda, ali če v njem ponovno seka 
les brez sečnega dovoljenja, pa 
čeprav za potrebe lastnega go
spodarstva, se sme s posebno 
odločbo državnega sekretarja za 
gospodarstvo L K S prevzeti tak 
gozd v začasno državno upravo 
za določeno dobo, ki ne sme 
trajati manj kot 10 let in ne 
več kot 30 let.a 

Zakon dalje predvideva usta
novitev skladov za obnovo go
zdov, katerih namen je zbirati 
potrebna finančna sredstva za 
obnovo, nego, varstvo in ure
janje gozdov. V ta skfed vpla
čujejo lastniki gozdov ali kupci 
lesa določen odstotek od cen« 
lesa na panju. 

Končno je potrebno, da na
vedemo še nekatera kazenska 
določila zakona, k i predvideva
jo, da se kaznuje z denarno 1 

k r n i j o do 10.000 din ali zapo
rom do enega meseca: 

kdor seka brez sečnega dovo* 
ljenja; 

kdor gozdno zemljišče ne po-
gozdi v določenem roku; 

kdor poškoduje gozdne poti 
ali druge gozdne objekte; 

kdor poškoduje mejna ali 
gozdnogospodarska znamenja; 

kdor v gozdu pase v nasprotju 
tega zakona; 

kdor kakorkoli poškoduje gozd
no drevje; 

kdor v nedovoljenem času ell 
na nedovoljen način seka, pre
deluje ali spravlja les Iz gozda; 

kdor ne ukrene vse potrebno, 
da se zatre škodljivi mrčes aH 
nalezljive bolezni na gozdnem 
drevju; 

kdor seka v gozdu, preden je 
les odkazan za posek; 

kdor spravi les iz gozda, pre
den je žigosan; 

kdor na kakršenkoli drug na
čin pustoši gozd. 

Kdor napravi tak prekršek lz 
koristoljubja, se kaznuje z de
narno kaznijo do 50.000 din ali 
s zaporom do 30 dni. Poleg 
kazni se sme za gotove pre
krške izreči tudi odvzetje lesa, 
ki je predmet prekrška. 

S tem so v glavnem zajeta 
določila zakona o gozdovih. 
Marsikateri gozdni posestnik si 
bo prihranil razna pota na so
dišče in stroške kazenskega 
postopka, če se bo pri gospo
darjenju z gozdom ravnaj po 
navedenih določilih. V mnogih 
primerih, kadar napravijo go
zdarski organi prijavo gozdne
ga prekrška* se posamezniki 
povsem neupravičeno nanje jeze 
in j ih kritizirajo, neupošteva-
joč, da so ti organi po službeni 
dolžnosti kot čuvarji zakonito
st dolžni to storiti. 

(Se nadaljuje.) 

Dedek Mraz med novo
meškimi obrtniki 

Danes, v petek, 7. januarja ob 
15. uri bo prišel Dedek M r a i 
v Dom ljudske prosvete, kjer 
bo obdaroval obrtniške otroke. 
Vabimo starSe-obrtnlke, da pre
peljejo svoje otročke k obdaro
vanju. Darila po&ljete lahko 5e 
danes v D L P . 

Pred obdarovanjem bodo mla
di igralci novoustanovljenega 
Obrtniškega kulturnega društva 
priredili Ciglarjevo pravljično 
igrico »V kraljestvu Zime«. Med 
igrico, k i izzveni vsa v pričako
vanju Dedka Mraza, sc bo ta 
res pripeljal na srebrnih san
kah, ter bo v spremstvu kraljice 
Zime, kneza Leda, tetke Burje, 
snežnih palčkov, Snežink in 
Snezakov malčke nagovoril, ter 
jih nato pod novoletno jelko 
obdaroval. 

RUDI PILETIC: 

Agr«ir - »ocaln;* analiza 
va§t na Dolenjskem Regerča vas pri Novem mestu 

(Nadaljevanje) 

Take so bile razmere za na
šega kmeta v fevdalni dobi. tip 
do zemlj iške odveze. SiromaSn a 

zemlja, visoke dajatve in polng 
tega elementarne nesreče mu 
nikakor niso omogočale dostoj
nega življenja, nego so mu dab 
peča t zaostalosti, k i ga zem
ljiška odveza ni mogla zbrisat: 
pač pa se je dedoval iz roda v 
rod i n se ohranil do današnj ih 
dni. 

Po zemljiški odvezi je zavira 
lo razvoj kmetijstva predvsem 
troje: 

1. Majhne posesti kmetov 
na oni strani, na drugi stran 
pa ^elika posestva zemljiški'* 
govpodov. 

2. Skromna proizvajalna 
sredstva, konservativnost It 
neznanje kmetov. 

3 Industrija nI našla mest? 
n a Dolenjskem-

Veleposestniki so ohranil 
•ase obsežne i n najbol jše p o 

yršine zemlje. Kmetje so j im 
.noruli p lačat i oakupmno 
Kmet Smajdek iz Regerče vasi, 
K i je umrl pred šest imi leti, je 
ie v drugi polovici prejšnjega 
.stoletja delal r u p e r š k e m u go-
podu na račun zemlj iške odve-
e. Sam je pravi l , da je v mia-
;ih letih hodil na tlako. Odkup 
e pomenil za kmete velik« 
>reme, saj so b i l i po t lačanski 
lobi že tako izčrpani . Na graj-
kih poljih so t i ačane zamenjali 
ininarj i . Števi lni mal i kmetje 
n bajtarji, k i j ih lasrtna zemlja 

:ui mogla prež iv l ta t i , »o b i l i 
locela odvisni od veleposestni
kov, saj so j im le t i nudil i 
•nežnost zaslužka Veleposest

n ik i so se tega dobro zavedali 
a so dninarje brezobzirne 
nkortsčali . Delovni dan H 
•rajal po dvanajst ur in več. 
riezde pa so bile obupno nizke 
To vprašan je Je bilo več aH 
nanj zadovoljivo rešeno sede 
x> zadnji vojni z agrarno re-
onno In novo zakonodajo, k i 

tudi poljedeljskim delavcem 

omogoča dostojne delovne po
goje. 

Že uvodoma sem naglasil, d a 

ie zemlja v Podgorju bolj siro. 
mašna nego rodovitna. Ža pri
mer lahko postavim regerško 
zemljo, k i Je zelo slabo klasif i 
cirana, saj kar 87% plodne 
zemlje obsega četr ta in peta 
kategorija. Zemlja je pli tva in 
* plugom hitro zadenejo ob 
kamen, čeprav so kmetje ve
liko kamenja skopali i n od
peljali. Tako na večini reger 
ikth njitv ni možno globoko 
oranje in se zato zemlja hitre
je izčrpava. Regeršfca zemlja 
je za vreme zelo občutl j iva, kai 
je neki kmet takole izraz i l 
»Saj bi še kaj bilo. če bi nosi; 
v eni roki dež, v drugi pa son
ce.« Dežja je kmalu preveč, *t 
I »rej pa premalo, ker tanka 
plast preti na vot l ikavi apne-
ruLški osnovi slabo zadržuje 
vlago. 

Podgorski kmetje niso imel-' 
red°*ev nWi "m^nia f»q v»l 

zemlje iztisnili čiim več. Dolgo 

časa se je ohranil leseni plug 
in sploh preprosto kmetijsko 
orodje- Modernejša kmetiisk,'> 
orodje. Uporaba umetnih gnojil 
'e še danes zelo majhna. Redko 
kateri kmet ima urejeno, be
tonirano gnojnično jamo. Trav
nikov ne gnoje. čeprav je ždvi-
ooreja z ozirom na prirodne 
ori.Hke opnovnu k ^ w tv^k^ rv>-
noga v Podgorju. V vinogradih 
e danes pravledujo necepljena 
rta. P r i razporejanju poljedel

skih kultur se gospodarski 
kmetje še danes držijo načela 
»vsakega po malo«, ker so 
kmetije močno zaključene same 
•rase i n proizvodnja usmerjena 
'•H dom. Skoraj lahko rečem 
1a se način gospodarjenja v 
>to letih ni bistveno spremenil 

V prejšnjem stoletju le bi 
•astnik grmskega posestva 
graščak Smola, k i gu je v drugi 
oolovici istega stoletja proda! 
državi . Tedaj so uredili na 
Grmu v7orno posestvo s kme 
' i jsko šolo- Na tem posestvu 
')i se podgorski kmetje lahko 
marsikaj n a u č i l i če bi hoteli 
videti, kako grmski gospodari
lo. Lahko bi na prste p reš te l ; 

Podgorce, k i so se šolali n i 
r r rmu .Sploh se je šolalo 
Grmu zelo malo Dolenjcev, p^č 
pa so vedno prevladovali Š t a 

jerci. Tudi kartuzijani v sa
mostanu Pleterje, k i leži v 
vzhodnem delu Podgorja, i m a . 
io vzorno urejeno posestvo. 
Posebno vidne uspehe so dose-
Tli v sadjarstvu. Toda tudi ta 
samostan nima vpl iva na pod
gorsko gospodarstvo. Podgorski 
kmetje so ostali zvesti starim 
tradicijam in t rd i za novota
rije. 

Slovenske dežele, med njinn 
tudi Dolenjska, so imele neK-
iaj močno razvite obrti- Spr i 
čo slabih prometnih sredstev 
se je od daleč, iz tujine, dova
jalo le malo robe. Domača obrt 
ie k r i l a večino potreb kmečke
ga prebivalstva. Iz surovin, te 
i ih je nudila domača zemlja 
>o izdelovali potrebno orodje, 
oosodo tn obleko Iz starih 
irbarljev je razvidno, da so 

nekdaj v Podgorju sejali ve l i 
ko lanu in gojili mnogo ovc 
ker sta j im ovca i n lan nudila 
nepogrešl j ivo surovino za tek
stilno domačo obrt, V Suhi 
kraj ini Je cvetelo železarstvo 
Dvorska l ivarna pri Žužember
ku in železarna pr i Zagradcu 
rta blH znani šlrom avstrijskih 
lezel. In Se mnoge drobne obrti 
;o predelovale domače surovi, 
ie, kri le domače potrebe iu 

nudile zaslužek mnogim riesna-

čim ljudem. 
Doba industrializacije- je 

vsemu temu napravila Ironac. 
Brez dvoma bi indusfarUn p r i 
nesla tudi naš im deželam 
blagostanje, če bi b i l a zgrujena 
na naših tleh, predelovala do 
mače surovine i n zaposlib. 
domačo delovno s i lo Toda In
dustrijo so najprvo gradili na 
Češkem ln v pravi Avstr i j i , na 
Dunaju in njegovi okolici , v 
upravnem, poli t ičnem in go
spodarskem središču ve l ik i 
monarhije, v sklopu katere so 
bile tedaj tudi slovenske deže 
le. K nam so pošiljali po novih 
'r i trejših prometnih sredstvih 
k izgotovljene industrijsko 
proizvode, k i so IzpodrinLli 
domačo robo, uničili domaČo 
obrt. Ljudje so kupovali uvo
ženo Industrijsko blago i n s 
tem podpirali tuje kapitalist r 
in tuje delavce. Zato k nam 
industiHja ni p r tne« i a bilngo-
stanja. pač pa je za mnoge po
menila brezposelnost, revščino 
In obu-x>tanie, Sevem*. sloven
ske pokrajine. Gorenjska ln 
Šta jerska so dobile precej In
dustrije; zlasti po prvi svetov 
ni vojni, ko je bi l večji de! 
Slovenije prikl jučen takrat 
nastali Jugoslaviji, dočim j i 
Dolenjska cetala v zatišju, 

nekako zaprta sama vase, od
maknjena od važnih poti, k i 
so vezale Slovenijo z vnanjim 
svetom in notranjostjo Jugos
lavije, proč od živahnega pro
meta, skromna s svojimi p r i 
rodnim i bogastvi in zato ne
pr iv lačna za domače in tuje 
kapitaliste — industrijce, k i so 

kali nagle in izdatne dobičke. 
Zato ni čudno, da je Dolenjska 
ohranila izključno agrarni 
mača j i n pečat zaostalceti 
orav v današn jo dobo. 

Predvojni k ler ika ln i rež imi 
niti niso b i l i naklonjeni indu-
itrinlizaciji Dolenjske, ker so 
s-e bal i ptoletariata. ker so ho
teli ohraniti »idilično« Dolenj
sko, deželo poslušnih i n pobož
nih kmetov, hlapcev in dakel, 
ker so na Dolenjskem hotali 
ustvariti trdnjavo k l e r ika l i 
zma in ohraniti deželo kot 
".birališče cenene delovne sile. 
Ko Je pred vojno hotel češki 
'ndustiialec postaviti v Novem 
mestu tekstilno Industrijo, so 
•se »mestni očetje« temu uprl i , 
^ e g o v o r i n KO l a s t n i ^ parcele, 
oa kateri nnj bi zrasla tovarna, 
da Je za njo postavil pretirano 
tfjohO ceno, k i Je bila za ln-
lustrialca nesprejemljiva- L e 
ta se Je nato obrnil na Gorenj
sko in naše l prosrtor v Kran ju . 
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Naloge Ifudskoprosvetnih 
društev v letošnjem letu 

Razgovor s predsednikom okrajne Zveze Ll v Novem mestu Jožetom Zamljenom 

Leto 1955 Je jubilejno leto. 
Kakšne naloge ste si zastavili? 

Da, leto 1955 je jubilejno leto 
l n praznovali bomo vet oblet
nic. P rva in najvažnejša bo 
10-letnica osvoboditve. Ta nas 
bo zaposlovala celo leto- Vse 
naše spominske dneve bomo 
morali praznovati še bolj slo
vesno, kakor smo j ih doslej. 
Toda tu ne rnjelim na razne 
parade ampak na to, da bodo 
morale razne akademije in 
proslave b i t i nadvse kvalitet
ne. Prav zato pa bodo morale 
b i t i tudi bolje pripravljene, 
bolje izbrane in bodo zato po
trebovale tudi več časa. Prav 
iz tega izhaja, da bomo moral', 
poživit i dramske odseke, pev
ske zbore, godbe, razne orke
stre, lutkovne cdre, krožke 
ljudskih plesov itd. Ne mislim 
p r i tem, da naša druš tva ne 
delajo, toda dozdeva se mi, da 
je vse delo le bolj pri ložnostno 
in nesis tematično, kakršno ne 
b i smelo b i t i zaradi vzgojne 
in izobraževalne važnosti . 

Kako mislite na Zvezi izpe
ljati to proslavo? 

V s i na okrajnem odboru LP r 

»mo mnenja, da je 10-letnica 
osvoboditve tako važna oblet
nica, da ne bo mogla mimo nje 
nobena panoga našega življe
nja. Ce ne b i zmagali, če ne bi 
premagali največjega sovražni
ka človeštva t j , fašizma in 
nacizma, b i bilo naše življenje, 
Če bi ga sploh še imeli , precej 
d r u g a č n o Naše gospodarstvo 
je dobilo mogočen razmah in 
zavoljo tega razmaha se je 
razviJo vse ostalo. Zaradi 
poli t ične z m a g e je naša zako
nodaja postala res ljudska, k i 
dovoljuje napredek, razvoj in 
soudeležbo širokih ljudskih 
množic v samoupravljanju. Ne 
v id im nikjer zapreke, da ne bi 
Gospodarski svet okraja orga
niziral mogočne razstave naše 
ga gospodarskega razvoja. No, 
in . ker je gospodarstvo močno 
povezano z ljudsko presveto, 
bomo ljudskoprosvetni delavci 
v ist ih dneh organizirali velik 
ljudsko prosvetni festival Do
lenjske, Na njem bi nastopali 
najboljši l judski odri, pevski 
zbori, orkestri, gcrlbe i« 
ljudskopiesni ansambli. V tem 
času bi organizirali tudi razsta
vo ljudskoprosvetne dejavnosti 
v desetih letih. Ta b i namreč 
pokazala ogromni napredek 
ljudske prosvete na Dolenj
skem. Seveda b i ta festival ne 
trajal samo v dneh gospodar
ske razstave, ampak bi se pri
čel že veliko prej. Ka j t i pois
kati bi bilo treba najboljše. 

Potem mislite na tekmovanje 
društev in posameznih sekcij, 
kajti kako sicer najti najboljše. 

Ne. to ne b i bilo nikako 
tekmovanje. Okrajni odbor 
namerava sestaviti nekake ko-
misije za vsako stroko. Tako 
recimo za gledališče, pevske 
ebore, orkestre, godbe itd., k i 
bodo r*o i i le ria prireditve in 
na v aje. dajale razna navodila 

in pomagala sekcijam do bdj-
š e izvedbe. To bi b i i a izkljumo 
samo pomoč, da b i postile 
prireditve čim bolj kvalitetne. 
Najkvalitetnejše prireditve pa 
bi bile izvedene tudi v Nov»m 
mestu- Obenem pa misliiao 
tudi na množični koncert p«v-
s-Jcih zborov, ki bi štel kal ih 
300 do 400 pevcev. Mog&Če 
tudi na množični koncert g&db 
n a pihala, tamburaških zborov, 
k i jih je na podeželju čim dalje 

več. Mislimo tudi na predstavo 
aa prostem, k i bo mogoče 
Kreftova »Velika punt&rija« 
al i pa K°laričev »Nezaželjeni 
zet« s Pevskim in tambura
škim zborom. Vse to bo potre
bovalo P r e c ej časa, dela, poto
vanj po okraju in končno tudi 
precej denarnih sredstev. T o d a 

vse bom 0 Premagali, č e bomo 
imeli P1*** očmi veliko prosla
vo desetletnice. 

Preje si iejal, da bomo pra
znovali vsi oblettrue, katere so 
še? 

V letu 1955 praznujemo tudi 
50-letnico Moderne. To 5 e pra
vi , da so Pted šestdesetimi leti 
pr iče l i objavi j ati svoja dela 
Ivan Cank^ oton Zupančič, 
Dragotin K*tte in Josip M u r n -
Aleiksandrov, To SO št ir je 
stebri sl°v&nske besede in 
leposlovja- -Ui bi bilo prav, da 
bi pozabili ha revolucionarne
ga Cankarj*. k i je tako nazor
no pokaz a l propad kapitalisti
čnega gosP^arstva, k i je tako 
lepo (pisal. 0ljubezni do matere 
in domovine, <jo rodne grude? 
A l i b i bil° Prav, da b i pozabili 
na našega prvega ljudskega 
pesnika Zupančiča, k i je z na
šo prečudovito besedo opleme
ni t i l celo dela, kar spomni 
se n a njeČ 0 ve prevode? A l i b i 
bilo prav, Če bi pozabili na 
z a s a n j a n i pesnika Ketteja in 
i n pesnika, kmečkega življenja 
Murna? tf*akor! Po njih nas 
pozna svet in po njih je sloven
ska besed« v svetu dobila p r i 
merno mesto, 

A l i si ^iSljaš to prazno-
vanje sartMfa mesto al i tudi za 
podeželje? *n kako bi izvedli 
to praznoi&nfe n a deželi? 

Kjer ni P * V nič, n i t i šole. 
za tja bi P l a v i l i neko sku
pino, k i ^ »hogoče v okviru 
ljudske un^erze al i pa kako 
drugače natopila z deli ime
novanih P^Ukov. Spored bi 
obsegal recitacije, Pevske to-

Kmetje, delavci, gospodinje, 
uslužbenci! 

Naročite se na 
DOLENJSKI UST 

ki vas bo obiskal vsak ted*m. »Dolenjski l<st* le glasilo vseb 
Dolenjcev na področju Kočevske. Bele krajin* novomeškega 
okraja. Je zan imiv . Je domač, zato naj pride • »sako dolenjsko 
hiio. 

Naročnina za teto 1955 ostane Ista kot let«* *i 480 dinarjev, 
ga inozemstvo 900 dinarjev. Lahko Jo plačujete t̂ dt četrtletno. 

Co želite prejemati nas tednik po pofill. l skinite spodnjo 
naročilnico In Jo dajte na poito! Ce naročite \ svojcem, ki 
živijo drugod »u v Inozemstvu, napišite ojibo« t o c e n naslov, 
svoj naslov pa navedite spodaj, kjer je prostor H podpis. 

Ne pozabite na naše veliko nagradno žrebanj u b o m e . 
•eca februarja! 
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čke, odlomke iz ncr/ei, črtic 
a l i celo dram. Tam kjer so šole, 
bi domače učitelj stvo s pro
svetnimi delavci imelo akade
mijo a l i nastop, V večjih k ra 
j ih pa bi imel i predstavo kake 
Cankarjeve drame al i Zupan
čičevega prevoda. Te proslave 
ne b i bile vezane na določen 
datum, ampak b i j ih priredi l i 
takrat, ko bi spoznali, da je 
dobro naš tud i rana in bo dobro 
predstavljala naše š t i r i ve l ika
ne. 

Druga proslava je 50-Ietnica 
nekaterih še živečih pesnikov 
in pisateljev ter iiteratov 
proletarcev. Med imeni teh so 
dr. Bratko Kreft , slovenski 
dramatik, M i l e Klopčič, pesnik 
proletarec, Tone Cufar, pisatelj 
proletarec, Moškrič Jože dra
matik proletarec in še nekaj 
drugih- Prav je, da se j ih spom
nimo, ker so oni začetniki 
proletarske literature pr i Slo
vencih. N a izvedbo proslav 
mis l im prav tako kot p r i 
prejšnj ih. 

In končno knamo še eno 
proslavo in to je 125-obletnico 
rojstva in 50 letnico smrti 
dolenjskega barda Janeza Tr
dine, No, misl im, da o potrebi 
proslavljanja Trdine n i treba 
govoriti. 

Slišal sem, da ste pri Okraj, 
nem odboru osnovali Trdinovo 
knjižnico. Kakšen načrt imate 
z njo? 

Načr tov p r i tej knjižnici 
imamo dovolj. Z dobro voljo 
r>a bomo izvedli <rse. Za novo
letno jelko je izšla mladega 
pesnika Zdravka Slamnika 
mladinska pravljica v verzih 
in z ilustracijami akademskega 
slikarja prof. Borčiča »Ton
čkove sanje«- Zatem izide pre
vod Goranove pesnitve »Jama« 
ter delo prof. Andol jška: Raz
voj abecednikov. Nato bodo 
itzšla Se neobjavljena dela J a 
neza Trdine v redakciji znane
ga trdinoslovca Janeza Logar
ja. K o t pr i ročnik i za recitacij-
ske zbore i n dramske skupine 
bcrlo izšli: Zbornik Moderne. 
Zbornik Iiteratov proletarcev 
in Trdinov zbornik. Poleg tega 
pa še 6 pr i ročnikov za odre in 
sicer: Razvoj obuvala, Razvoj 
obleke. Razvoj pohiš tva, Raz
voj frizure in klobukov, K a k o 
si pr ipravimo scenarije«, in 
končno še: Kako naredim na 
odra razne slušne efekte. 

V vaše območje spada tu
d i izobraževanje izuenšbl-
ske mladine i n s tarejših. 
Kakšne načrte imate? 

To je pravzaprav najvaž* 
neiš i del ljudskoprosvetnega 
dela, obenem pa tudi na j tež j 
in potrebuje tudi največ de
narnih sredstev. T u spadajo 
knj ižnice , kot temelj l judsko
prosvetnega izobraževanja , 
l judska univerza in naj raz l ič
nejši tečaji od bralnih veče
rov, osnovnih izobraževalnih 
tečajev do strokovnih kmet i j 
skih, gospodinjskih in p r ik ro -
jevalnih. 

V okraju imamo sedaj 54 
knj ižnic , k i imajo skupno 22 
tisoč 776 knj ig . To se pravi 
na eno knj ižnico 421 knjig. To 
še daleč ni na jn iž je število 
knj ig za poš teno knjižnico-
Še manj zadovoljni b i b i l i , če 
bi pogledali ko l iko je bralcev. 
P r i tem se moramo vpraša t i , 
kaj je vzrok, da knjižice niso 
tako obiskane, kakor bi mora
le b i t i . Odgovor na to je samo 
eden: vse knjige so že prebra
ne in knj ižnica ne more i« 
lastnih sredstev nabaviti no
vih knjig. Prav zaradi tega 
knj ižnice hirajo 

Kako bi se dalo pomagati? 

V prvi vrsti bi se morale 
knj ižnice združit i , [mamo pol
no sindikalnih m druš tven ih 
knjižnic, kn j ižn ic po tovar
nah, obratih in ustanovah, k i 
so do sedaj bile zaprte in 
brez pravilnega vodenja. Te 
knj ižnice bi bi lo treba združi t i 
v eno močno in vsem ljudem 
dostopno knjižnico. V drugo 
pa mislim, da bi naj vsa dru
štva, sindikati in podjetja svo
ja razpoložlj iva denarna sred
stva dajala enotni občinski al i 

krajevni knjižnici, s čemer b i 
si knjižnica opomogla- Ljud
ska presveta Bi zelo rada v i 
dela, da bi prišlo do sestanka, 
na katerem bi se pogovorili, 
kako in na kakšen način bi 
se najbolje izrabili prosvetni 
in kulturni fondi naših podje
tij in zadrug. Poleg tega pa bi 
morali začeti z akcijo posa
meznikov 

Bralce »Dolenjskega lista« 
gotovo zanima tudi ostali 
del izobraževalnega dela; 
povej še o njem nekaj be
sed. 

V teh letih po osvoboditvi 
smo pri izobraževalnem delu 
dobili precej izkušenj. Zato 
smo letošnje delo nekoliko 
spremenili. 

Prvič: ljudska univerza mo
ra nastati iz potreb našega de
lovnega človeka. Zato smo pri 
odboru okrajne ljudske uni
verze zbrali j 'redavatelje in 
predavanja, ki jih je nad 60. 
Iz tega programa si ljudje sa
mi lahko zberejo predavanja 
in povabijo predavatelja. 

Se ena novost ie vpeljana. 
Pri Okrajnem odboru ljudske 
prosvete smo osnovali sekcijo 
Prosvetni film. Ta ima nalosjo, 
da k vsem predavanjem zbe
re tudi filme ali diapozitive, 
ki bodo sprejemali -predava 
nja. Ta Prosvetni film pa ne 
bo imel samo te naloge, am
pak Še marsikatero drugo, ki 
nam bo pomagala izboljševa
ti izobrazbo na deželi in kon
čno tudi pri našem finančnem 
in gospodarskem vprašanju. 

Končno moram omeniti še 
razne tečaje, k i jih imamo v 
okraju 52. Sicer so vsi ti teča
ji za šolsko mladino, toda po
stati mora neka strokovna šo
la za vse, tudi za starejše. Na 
predavanja o splošnem gospo
darstvu, o strokovnem delu in 
izobraževanju morajo priti 
tudi odrasli, kajti le tako bo
mo dvignili celotno raven na
šega človeka. 

Problemi novomeške osnovne 
šole in učiteljišča 

Težave s prostori — Je v Bršljinu In na Grmu potrebna 
osnovna Sola — Učiteljišče Je dalo lep prispevek 
dolenjskemu Šolstvu — Novo poslopje je nujno potrebno 

V letošnjem šolsikem letu 
je na osnovni šoli v Novem 
mestu 398 učencev. Pouk ima
jo v 12 oddelkih, šola ima 7 
učilnic, torej ima pet oddel
kov popoldanski pouk, kate
rega uspeh je vedno slabši-
Slab uspeh popoldanskega 
pouka povzroča tudi nepravil
na prehrana otrok, ker v ve
čini družin kosijo ob 14, uri, 
ko prihajajo starši z dela, 
otroci pa odhajajo v šolo ob 
13. uri. Njihovo kosilo se po
navadi hitro naredi, jedo kar 
je pač pri roki. Le malo je 
družin, ki kosilo lahko pri
pravljajo dvakrat, da je v 
redu za otroke in za zaposle
ne člane družine. 

Po statistiki rojstev bo v 
prihodnjem šolskem letu na 
osnovni šoli 14 oddelkov, vsa 
naslednja leta pa po 17- Če bo 
osnovna šola pridobila po iz
selitvi študijske knjižnice in 
nekaterih strank dve učilnici, 
bo celodnevnemu pouku to 
zadostovalo za prihodnje šol
sko leto. V šolskem letu 1956-
57 pa bo problem prostorov 
osnove šole brez zidave no
vega šolskega poslopja nereš
ljiv. Če upoštevamo še po
trebe drugih ustanov, ki so v 
poslopju osnovne šole in tudi 
potrebe gimnazije, ki ji že 
sedaj primanjkuje 11 učilnic, 
število njenih učencev pa bo 
prav tako naraščalo ter 
stremljenje po dopoldanskem 
pouku, moramo računati, da 
bosta v Novem mestu potreb
ni za ustanove, ki že obstajajo 
(ne glede na to, da bi se po
kazala potreba po novih 
vzgojnih ustanovah) dve novi 
šolski poslopji. 

Novo šolsko poslopje naj bi 
bilo v bližini sedanjih šol, ker 
ta del mesta tvori nekako 
središče šolskega okoliša. 
Šolsko poslopje v Bršljinu še 
ne pride v poštev, ker je le v 

prvem razredu toliko učen

cev iz Bršljina in okoliških 
vasi, da bi imeli svoj razred, 
v vseh ostalih razredih pa 
število učencev iz tega pre
dela ne dosega tistega mini
muma, ki je potreben za 
otvoritev razreda. V kasnejših 
letih bo z razvojem Bršljina 
kot industrijskega centra ver
jetno število otrok naraslo, 
toda z zidavo novega šolskega 
poslopja ni mogoče več od
lašati, ampak je s pripravami 
treba začeti takoj. Se manj 
je učencev iz Grma. Tu šte
vilo učencev v posameznih 
razredih ne dosega niti števi
la 10. Seveda tu niso všeti 
učenci, ki hodijo v Šmihel. 
Menim pa, da ni racionalno in 
zaradi uspešnega šolskega 
dela povsem neprimerno, da 
bi zidali manjša Šolska po
slopja, v katerih prav gotovo 
ne bodo urejeni vsi pomožni 
prostori, ki so potrebni za 
uspešno šolsko delo. Ni do
volj, da ima šola samo učil
nice, imeti mnra tudi prostore 
za učila, knjižnico, pevsko so
bo, delavnico za ročna dela, 
telovadnico, prhe itd. 

Mislim, da bi bilo najbolje 
zidati šolsko poslopje za vad-
nico in učiteljišče, ker pro
stori v sedanjem prostoru za 
vadniško delo niso primerni-
Učilnice za vadnico bi mora
le biti večje, ker je ob nasto
pih v teh učilnicah, ki so zi
dani za 30 učencev, 60—65 di
jakov, poleg tega pa mora 
biti zadnji del učilnic nekoli
ko dvignjen, da omogoča 
boljši pregled nad delom u-
čencev. V takem novem po
slopju naj bi se v pritličju 
uredili prostori za glasbeno 
šolo, ker sedanji tudi niso za
dovoljivi. 

V sedanjem poslopju os
novne šole imajo ra^en osnov
ne šole svoje prostore še: 
glasbena šola, šola učencev v 
trgovini, obrtna šola, učite-

Konferenca prosvetnih delavcev 
v Dolenjskih Toplicah 

-Tukaj ^reftte. 

D O P I S N I M 

UPRAVI 

Znamka 
za 

10 din 

»DOLENJSKEGA LISTA« 

Novo mesto 

poStnl prodal 33 

ti. decembra Je btla v šoli v 
Dol. Toplicah konferenca prosvet
nih delavcev topliAkega sektorja, 
ki je bila zelo živahna. Po poroči
lu tov. V&rška je sledil politični 
pregled o najvažnejših notranje 
in zunanje političnih dogodkih. 
Tovariši ca Fani Cerne, ravnatelji
ca nižje gimnazije, je govorila o 
družbenem upravljanju Sol. Pri
kazala je zgodovinski razvoj šol
skih odborov ln podčrtala razliko 
med nekdanjimi in sedanjimi. Na
dalje je nakazala naloge, ki čaka
jo te nove Šolske odbore in kako 
naj jih učitelj stvo spravi v živ
ljenje ob sodelovanju vseh dela 
voljnih ljudi, ki se zanimajo za 
potrebe današnje šole. 

Po referatu tov. ravnateljice so 
posamezni učitelji poročali, kako 
so Šolske odbore organiz'rali po 
okoliških šolah. V Soteski ln na 
Gor. Sušlcah sta že osnovana 5-
članska šolska odbora, na Lazih 
in v Poljanah pa 7-članska. V tem 
pogledu je najteže v Poljanah, 
kjer ljudi zelo težko privabijo na 
sestanek. Splošna ugotovitev vseh 
navzočih Je bila: kjer so dobri od
bori SZDL, tam tudi ostale orga
nizacije dobro delajo. Na Gor. 
SuSleah Je novoustanovljeni Šolski 
odbor imel svojo prvo sejo že v 
začetku decembra in je raBorav-
ljal o vseh perečih vprašanjih. 

Zelo živahna razprava Je nasta
la ob problemu reformiranja 
osnovne šole. Učltelistvu Je že iz 
izkušeni povojnih let znano, da 
učenci 4. razreda osnovne šole ne 
morejo v celoti obvladati učne 
snovi, predpisane za ta razsred, 
tlast.i ne oni na okoliških šolah, 
kjer Imajo kombiniran pouk v 

dveh aH celo treh oddelkih. (Laze, 
Gor. Sušice.) Zato je bilo učitelj-
stvo mnenja, da je utemeljen 
predlog za osnovanje posebnega 
petega razreda, ki naj bi tvoril 
nekak prehod ir. osnovne šole na 
nižjo gimnazijo. Dejstvo je, da 
učenci, kl dovrše 5 ali S razredov 
na domači osnovni šoli, mnogo 
laže napredujejo v nižji gimnazi
ji, kot pa oni, ki dovrše samo 4 
razrede. Med njimi so tudi minogl 
telesno prestibkl, tako da jih tudi 
telesna nerazvitost močno ovira 
pri napornem učenju. Da bi pa šo
le agrarnih področij usmerjali iz
ključno v kmetijske panoge, šole 
v industrijskih mestih pa bolj v 
industrijske panoge, Je vse uči-
teljstvo odklonilo, kajti osnovna 
šola naj bo enotna za vse različne 
gospodarske predele Slovenije. 

Učite! js tvo je poročalo tudi o 
pripravah za novoletno jelko, To-
pli&ki učitelji pod vodstvom tov. 
Sobarjeve so pr ipravi l i p rv i nastop 
domačega lutkovnega gledališča. 
Med drugimi sklepi si je uč i te l j -
stvo zadalo tudi nalogo, da bo 
zbiralo stare učne knjige in zgo
dovinske podatke o šolah in uči-
teljstvu za časa N O B za Dolenjski 
muzej v Novem mestu. IzvedU 
bodo anketo: Socialne pri l ike na
gih otrok ter poživili delo vaških 
Ljudskih knjižnic, da bo ljudstvo 
imelo dovolj dobrega in zanimi
vega čt iva v dolgih zimskih me
secih. Svet za prosveto in kulturo 
pri občinskem ljudskem odboru 
je n a m r e č na svoji zadnji seji iz
delal predlog p r o r a č u n a za ljudsko 
knjižnice v višini 200.000 dinarjev. 

Ijišče in 9 strank- Doslej je 
bila v poslopju tudi Študij
ska knjižnica, ki se je prav te 
dni izselila v nove prostore v 
Kres i j i. Zaradi te natroauosti 
delajo vse šole v težkih po
gojih: imajo celodnevni pouk, 

nimajo prostorov za knjiž
nice, za fizikalne in kemijske 
vaje, za ročno delo, risanje, 
petje, glasbo in podobno. Tu
di telovadnica ne more zad>-
stovati vsem potrebam šol in 
TVD Partizan. 

Iz istih razlogov ima težko 
delo pionirska organizacija, 
ker nima prostora, kjer bi se 
pionirji sestajali in organi
zirali svoje krožke. Zato so 
delo ponirske organizacijo 
usmerja predvsem v sestanke 
po pouku. Pionirji imajo tudi 
šahovski in pevski krožek in 
sodelujejo pri T V D Partizan. 
Zelo radi segajo po mladin
skem tisku, saj je bilo v lan
skem šolskem letu 240 naroč
nikov Cicibana, 70 naročnikov 
Pionirja. 60 Pionirskega lista, 
40 knjižnice Sinjega galeba 
in 100 naročnikov Čebelice. . 

Učiteljišče v Novem mestu 
je še mlada ustanova, saj je 
bilo ustanovljeno 1946, 1952 
pa je dalo prve maturante, 
izmed katerih jih 101 s lužbu
je v dolenjskih okrajih. S 
temi učnimi močmi je novo
meško učiteljišče precej pri
spevalo, saj še vedno ugotav
ljamo, da ljudje iz ostalih 
krajev le neradi prihajajo 
službovat na Dolenjsko. Se
veda se mora učiteljišče prav 
zato, ker je mlada ustanova, 
boriti z raznimi težavami, 
predvsem s poman jkan jem 
učil, ki jih prva leta sploh ni 
bilo dobiti, sedaj pa so zara
di visokih cen tudi težko do
stopna. Nekoliko na boljšem 
je dijaška knjižica, ki ima 
približno 1500 knjig. 

Mladinska organizacija na 
učiteljišču postaja vedmo ak
tivnejša. Zlasti poglablja ide
ološko politično delo, ki je 
nadvse pomembno, ker priha
jajo n a našo šolo predvsem 
kmečka dekleta, ki jih. dom 
še vedno veže v preozek dru
žinski krog in jim zapira šir
ši pogled na življenje. Zato 
je potrebno v prvih letnikih 
vzbuditi zanimanje za druž
bene probleme- Z veseljem 
ugotavljamo, da mladinska 
organizacija ta vprašanja 
uspešno rešuje, saj so dijaki 
IV. vsestransko aktivni. V pri
hodnje bo uspeh še večji, Icer 
prehajamo na petletno učite
ljišče. Razen svojih študijskih 
sestankov, na katerih jim po
magajo tudi tovariši razred
niki, se mladina udejstvuje 
na dramatskem literarnem, 
prirocloslovnem in pevskem 
Krožku. Ima tudi svoje lut
kovno gledališče. Ročne lutke 
so sami izdelali in pod vod
stvom profesorja Modica or
ganizirali že okrog 30 predstav 
v Novem mestu in okoliških 
šolah. Velika obremenitev s 
šolskim delom jim ne dopu
šča še večje aktivnosti-

E. M. 

TaborniStvo se krepi 
V nedeljo, 19. decembra so se 

zbrali k pregledu svojega dela čla
ni Rodu Gorjanskih tabornikov. 
Ob tej priliki so pripravili tudi 
manjšo razstavo taborniškega ti
ska, fotografij ln bogato oprem
ljenih kronik. 

Zbora so se udeležili zastopniki 
Društva prijateljev mladine ln 
številni profesorji, a žal le malo 
ttariev — članov tabornikov. Na
čelnik ln član uprave sta podala 
izčrpni poročili o delu in vzgoji. 

V zadnjih dveh letih so organi-
zscljo prečistili ln v njej Je ostalo 
le, kar vanjo »pada. Sedaj bo tre
ba nekoliko poskrbeti za razširi
tev. Organizacija se vseskozi osa
mosvaja ln po malem pridobiva, 
kar Ji Je za delo potrebno. S tem 
v zvezi se Ja načelnik Gorjanskih 
tabornikov v imenu vseh zahvalil 
za pomoč, obenem pa pozval čla
ne, naj se jo nauče ceniti. V pre
teklem letu so taborili na hrvaški 
strani Kolpe pri Vinici. Priredili 
so vec krajših in daljših izletov. 
Najdaljšo pot so napravili do Beo
grada, pa prvomajski zlet Združe
nje taborniških organizacij Jugo
slavije. Tu, kakor na Ostrožnem, 
so se borili za časten naslov v 
tabornlškam mnogoboju. Z Ostrož-
nega so se zaradi slabših ženskih 
vrst vrnili z drugim mestom. Te
žave se pri tabornikih pojavljajo 
pri vzgoji članov in v bodoče so 
JI obljubili posvetiti še več pozor
nosti. Posebno pa Jih ovira, da 
nimajo svojih prostorov in upajo, 
da Jih bodo do spomladi dobili. 
Sedaj Je včlanjenih okolj 100 Čla
nov, Število pa se bo povečalo, ko 
bodo na osnovni Soli ustanovili 
novo družino — čebelic. Z vese
ljem Je občni zbor sprejel vest, 
da mislijo tudi na učiteljišču usta
noviti novo družino. Ta koristna 
In lepa organizacij s si bo gotovo 
utrla pot po vsej Dolenjski, saj 
imamo v zadnjem času primer no
voustanovljenega rodu v Kočevju. 
Tudi Prnnmallcl so mislili na ZT 
In upam, da se niso sedaj premi
slili. 

Imeni profesorja Dobovška In 
Olonarja. kot načelnika ln Staro* 
ste, nam Jamčita za uspešno d<»'o 
v letu 19». A. P. 

Nova sola v Ziljah 

ČRNOMELJ: 

Vinici 

Ali se ne bi dalo odpraviti... 
2e nekaj časa je v veljavi v 

Črnomlju neke vrste zakon, da 
niso dovoljene kinopredstave niž
jim razredom gimnazije, vendar 
se nam čudno zdi, da so pred
stave dovoljene učencem osnovne 
sole, za katere bi rekel, da jim 
filmi le manj ustrezajo kakor 
gimnazijcem. Tudi o tem bi se 
moralo pomeniti na Svetu za pro
sveto in kulturo. Poleg tega učen
ci zelo motijo potek predstav. 
Ravno tako bi moralo nekaj 
ukreniti tudi kinopodjetje, da se 

take nerednosti odpravijo (poleg 
drugih). 

• 
Gostinsko podjetje ima kaj ču

den odnos do naših najstarejših 
prijateljev. V vsakem lokalu sre
čamo napise: »Pse voditi v lokal 
prepovedano«. Menda imajo tako 
radi pse, da so odstranili to pre
poved, kaj hočeš, pes je bil naš 
najljubši prijatelj Se od nekdaj, 
zakaj ne bi bil tudi sedaj. Morda 
tako vsi ne mislijo, zato se po
trudimo in te štirinožne prijatelje 
odslovimo iz lokalov. 

Kaj dela pionirski odred na črnomaljski 
gimnaziji Predlansko in lansko šolsko leto 

Je imel pionirski odred »Edvarda 
Kardeljat kar lepe uspehe na vseh 
področjih. Bilo Je 14 različnih 
krožkov, kjer so si pionirji pri
dobivali znanje itd. Pot do uspeha 
ni bila lahka, vendar so ob po
moči profesorja Zabriča kar dobro 
uspeli ln je res škoda, da je 
Črnomelj Izgubil tako vzornega 
vzgojitelja. Višja razreda sta ime
la tudi svoji reviji: Zarjo, ki Je 
lzhajr.la dvakrat tedensko, in Našo 
pot, ki Je izhajala mesečno. Tukaj 
so se skušali prvič uveljaviti ta
lenti. Poleg tega pa so imeli ve
liko uspeha dramski, folklorni in 
drugI krožki, ki so ob nastopih 
vedno želi pohvale. 

Tudi sedaj pionirji ne spijo, 
vendar bi ne mogli reči, da se 
ukvarJBio z Izdajanjem svoje re
vije, toda segli so po drugih stva
reh ln imajo svojo dramatsko 
skupino, ki Je v sklopu z mladin
skim ku!turno-umetn1*k1m dru
štvom gimnazije. Folklorna skupi
na tudt dela ln vadi vendar lih 
ho treba naučiti Se drusa kola 
(nekoliko lažja), da ne bi na na
stopih plfsall vedno Isti r>les. Tu
di sa ročna dela M vzpodbujajo 

pionirke same in j ih je od časa 
do časa zaslediti pr i njihovem 
marlj ivem delu. Flzkul tura pa se 
več ne goji v taki meri , kakor 
pre jšnja leta in nima ni t i enega 
krožka , vendar tu ln tam nasto
pijo v okv i ru T V D Partizana. Ce 
upoš tevamo, da so pretekla leta 
imeli Iz f l ikul ture samo 3 k rožke , 
so v tej smeri precej nazadovali. 
Pionir j i se zanimajo za vse vrste 
špor ta ln bi se iz njihovih vrst 
brez težav sestavile odlične ekipo. 
V svoji sredi imajo nekdanjega 
pionirskega rekorderja. Verjetno 
je k r ivo vodstvo T V D , da nimajo 
več telovadbe ln da se ne morejo 
več tako vživeti v flzkulturo. Tudi 
učni uspeh moti nekatere, da se 
ne morejo aktivno uveljavit i . P io
nirji in profesorji se trudijo do
kazati, da d r i i stari lat inski izrek: 
»Zdrav duh v zdravem telesu.« 
Njihovo delo Je bi!o poplačano na 
Novoletni Jelki, ko Jih 1e obiskal 
Dedek Mraz in 1im razdelil da
rove, da se bodo v prihodnje Se 
bolj t rudi l i , saj j ih čakajo še mno
ge naloge. 

Ureditev trgovinskih Izložb je že 
stara trgovska navada. Cim lepše 
je izložba urejena, tem v e i j i je 
ludi reklamni uspeh. Tovrsten na
čin reklame, k i je b i l med vojno 
že čisto pozabljen, prva povojna 
leta ni b i l pa ni t i potreben, je 
postal danes spet nekakšna nuj
nost vsakega trgovskega podjetja. 

To tekmovanje opazi skoro vsak, 
malokdo pa ve, kol iko dela i n 
skrbi prizadene ureditev izložbe, 
posebno še, če podjetje ne da po
trebnih f inančnih sredstev. Po t roš 
nik najbrže nit i ne sluti, ko opa
zuje lepo urejeno izloibo, da so 
moral i uslužbenci sami plačat i 
material in celotni a ranžman, zla
sti, če ima a ranžer izložbe kske 
lepe domislece, k i povzroče pat 
stotakov stroškov. Človek b i mis l i l , 
da bo vodstvo trgovskega podjet
ja tako domislico nagradilo vsaj 
s pohvalo in se vsaj ne bo bra
nilo p lača t za podjetje malenkost
nih s t roškov za UTedltev <?.lo"be, 
vendar ni tako. Vse domisleco- in 
iz teea izvirajoča ureditev ;7.1ož-
be, k i Je dejansko le podlemu v 
korist ,ter vsi zadevni stroftk' č r e 
do pr i nekaterih trgovskih podlet-
j lh na r ačun uslužbencev. Najbrž 
to n i čisto pravi 

Zaprta ulica. V Sokoldki u l i c i , 
prav v tesni med delavnico mest
nega vodovoda in nekdanj'cn 
Germovim skladiščem, kjer Je da
nes skladišče tobalka, se vel iko
krat ustavljajo večji in manjš i 
avtomobili, k i prlpeliejo aH odpe
ljejo tobak ali embalažo. Neredko 
se dogodi, da zatrpa celo ulico ve
l ik večtonski kamion, tako, da se 
človek le s težka prerine naorej. 
Ne rečem, da je ulica kaka pro
metna žila, vendar je tudi za pHU 
ce skrajno m u č n o drsati ob ste
ne s l i umazan avtomobil, da se 
orebiie skozi ul ico na Florjanov 
trg ali obratno. Morda bi se d slo 
temu kako odoomočl , oziroma 
nujno potrebno Je, da se to ure
di. Pole* tega stole tam tudi Taz-
nl vozički, včasih kar po trije 
skupaj, k i promet še bolj ovirajo. 

Trgovsko podetje 
»PETR0L« Novo mesto 

razpisuje mesto 
skladiščnika. 

Prednost imajo interesenti 
s trgovsko izobrazbo ln 
samostojno prakso vode
nja skladišča. — Plača po 
tarif, pravilniku. — Proš
nje vložiti na »PFTROL« 

Novo mesto. 



Stran 4 D O L E N J S K I I31SV Štev. I 

Velika pridobitev Novega 
mesta — vode je dovolj 

Ze pred novirn letom so bila 2S. avgusta do prejšnjega glav-
tuspešno zaključena dela pri nega* zbiralnika na Grmu, 28 
gradnji novomeškega vodovoda oktobra do novega glavnega 
v prvi etapi; dograjen je bil zbiralnika na Marofu in 18. de-
glavni cevovod od zajetja do re-mbra so tudi prebiv/al'i 
zbiralnikov ter do Bršljina. To Bršljina že dobili vodo po no
je ena najpomembnejših komu- ; vem cevovodu. S tem je bila 
nalnih gradenj na Dolenjskem j prva etapa obnove novomešk':-
po vojn.1 in velika delovna zrna- j ga vodovoda končana. 
ga ljudskega odbora mestne ob
čine Novo mesto, zlasti pa re
žijskega odbora, ki je vodil to 
veliko delo v korist vr.eh pre
bivalcev mestne občine. 

Prepotrebna obnova nad 50 
let starega novomeškega vodo
voda je bila predmet neštetih 
razprav skoraj 15 let ali še več. 
Posebno pereče je postalo vpra
šanje preskrbe z vodo po vojni, 
ko je začelo število prebivalcev 
naglo rasti, hkrati pa so se za
čeli razvijati industrija ter več
ji obrtni obrati. Vodovod, ki je 
bil že poprej zastarel in pre
slaboten za sedanje potrebe, je 
bil poškodovan še med vojn J . 
Ljudski odbor je vedel za ta 
pereči problem mesta in vsa le
ta po vojni iskal možnosti za 
Odpravo te hude pomanjkljivo
sti. Resno se je lotil tega vpra
šanja lahko šele v začetku le
ta 1953. Izvoljen je bil posebni 
režijski odbor s Francetom 
Matkoni na čelu, ki je pričel z 
deli skoraj brez vsakih sred
stev. Najprej je bilo treba ugo
toviti zmogljivost izvirov v Sto-
pičah ter po natančnih me
ritvah zgraditi zajetje. Novi na
črt je tudi predvideval, da naj 
bi voda v bodoče tekla tako v 
glavni zbiralnik na Marofu kot 
tudi v pomožnega na Grmu sa-
motežno. Pri stari napeljavi so 
namreč črpalke v Stopičah po
slikale vodo vse do zbiralnika 
na Grmu. Po novem načrtu je 
bilo treba zgraditi pretočni zbi
ralnik nad vasjo Težka voda, 
ki ie za 37 metrov više kot 
pi ojektirani glavni zbiralnik ra 
Marofu. 

Dela pri zajetju in tlačnem 
cevovodu do pretočnega zbiral
nika nad Težko vodo so bila v 
glavnm končana leta 1953. To 
je bilo omogočeno zlasti z znat
nim prispevkom J L A , ki je bila 
na zgraditvi vodovoda močno 
zainteresirana. Toda to je bil 
komaj skromen začetek. Po
trebno je bilo izkopati jarek za 
novi cevovod od zbiralnika na 
Težki vodi do Novega me.̂ ta ter 
glavnega zbiralnika na Marofu 
in za cevovod do Bršljina. Po 
pogodbi med mestno občino m 
J L A , ki je dala denarno pomoč 
pri gradnji, je bil LOMO dol
žan preskrbeti z vodo Bršljin 
do konca leta 1954. 

Režijski odbor se je takoj 
spomladi z vso vnemo lotil de
la. Cevi in ostali gradbeni ma
terial je v glavnem nabavil že 
v jeseni !n preko zime 1953. 
Pod dobro organizacijo tehnič
nega vodstva gradnje in ob po
žrtvovalnem delu vsega kolekti-
ra je delo Izredno hitro napre
dovalo navzlic vremenskim in 
terenskim težavam. 2e 24. apri
la je stekla voda po novem, 
250 mm cevovodu do Črmošnjic, 

Vsa dosedanja dela pri obno
vi vodovoda stanejo okoli 30 
milijonov dinarjev. Glavni ce
vovod je dolg nad 8 km. Jarek 
za njega je bilo treba izkopati 
nekje v živo skalo, drugod spet 
po strmem pobočja, razmoče
nem terenu, čez glavno cest >, 
ulice in trge. V veliko pomoč 
pri tem delu je bil kompresor, 
ki ga je kupil režijski cdbor 
že ob začetku gradbenih del. Z 
njim so izvrtali 5186 metrov vr
tin v skalo. Prav tako je delo 
uspešno potekalo tudi zato, ker 
ie tehnično vodstvo znalo pra
vilno organizirati delo in zbra-
IJ dober kolektiv za izvajanje 
del. Obenem z izkopom jarka 

za novi cevovod je bilo treba 
tudi izkopati stare cevi na vsej 
dolžini trase. 

Ob zaključku del na prvi eta
pi obnove vodovoda {sedaj bo 
treba še izmenjati stare cevi po 
omrežju, zgraditi čistilne na
prave ter tudi razširiti vodo
vodno omrežje proti Cegelnici, 
Irci vasi, Žabji vasi ter Ločni) 
je LOMO Novo mesto pogostil 
delavce, k i so delali na vodo
vodu. Ob tej pri l iki se je pred
sednik mestne občine Boris A n -
drijaniS v imenu LOMO za
hvalil vsem za požrtvovalno de
lo, poimensko pohvalil najbolj 
prizadevne ter delavcem podelil 
tudi nagrade. 

Obnova novomeškega vodo
voda v tako kratkem času. kot 
ni nihče pričakoval, je velika 
r.ridobitev Novega mesta in re
gijski odbor, k i je vodil vsa de-
h zasluži vso • pohvalo. Prcv 
tsko gre zahvala skuonosti, ki 
Je dala potrebna sredstva, kot 
tudi J L A . 

JArtUAtc-mesec 
Dolenjskega lista 

Teče prvi teden novega leta in prejeli ste prvo številko 
našega lista — prvo števi lko š e s t e g a l e t n i k a . V svo
jem šestem letu bo »Dolenjski list« skušal postati še boljši 
kot je b i l doslej, še zanimivejši , še bolj prizadevno hoče 
služiti svojemu velikemu namenu — namenu pravega, so
cialističnega tiska za vse področje naše Dolenjske. 

Ob zakl jučku leta je imel naš list 7709 naročnikov. In 
sicer: v okraju Črnomel j 1560, v okraju Kočevje 795, v okra
ju Novo mesto 4172. Naročnikov v ostalih kraj ih je 899 i n 
v inozemstvu 282. 

Da bo list lahko uspešno opravljal svoje poslanstvo, 
postal kval i te tnejš i i n tudi obširnejši , je treba, da ima 
čimveč naročnikov. Zato je januar namenjen mesecu »Do
lenjskega lista«, se pravi našemu lokalnemu tisku. Kakšen 
je namen tega meseca? Razšir jat i naš list! Propagirati, da 
bo prišel v sleherno našo hišo i n družino. Lis t potrebuje 
propagande posameznikov, predvsem pa morajo za njegovo 
širjenje poskrbeti množične organizacije, na prvem mestu 
naša vseljudska organizacija Socialistična zveza, saj je njeno 
glasilo. V vsaki družini naj bo vsaj en član S Z D L naročnik 
na »Dol. list«. Osnovne organizacije naj tolmačijo č lanom in 
vsem pome« in potrebo domačega glasila. To ni le njihova 
lepa in vredna naloga, ampak tudi dolžnost, če hočemo, da 
bo »Dolenjski list« res naše pravo glasilo. To je namen me
seca »Dolenjskega lista« in ob koncu januarja bomo sporo
čili, koliko so se naše množične organizacije zavedale po
mena te propagande, kol iko so znale zbuditi zanimanja za 
naš list i n kol iko so pridobile novih naročnikov. 

Odbore S Z D L Čaka v tem mesecu lepa in plemenita na
loga. Če jo dobro opravijo, bodo s tem že na zače tku leta 
pomembno počastili 10-letnico naše svobode! 

Z novim mostom so izredno 
zadovoljni 

To, kar so j im pred vojno 
z obljubami gradili razni poli
tični agitatorji in kandidati sa
mo ob volitvah, to so dobili pre
bivalci obeh bregov Krke pri 
Otočcu decembra lanskega leta: 
most čez Krko, k i so si ga že
leli že dolga desetletja. 

Gradnja tega prepotrebnega 
mostu čez Krko je bil predmet 
razprave na številnih sestankih 
vsa leta po vojni, kajti ljudje so 
verjeli, da bodo to, kar niso 
mogli doseči pod prejšnjimi 

Z obiska v Ameriki 
pošilja pozdrave 

Miha Majerle iz Dola pri 
Starem trgu ob Kolpi nam je 
iz obiska v Ameriki poslal pi
smo, v katerem med drugim 
piše: 

»Srečno sem prispel v A m e 
riko na obisk k svojima sino
voma. Potoval sem z letalom. 
Iz Zagreba smo odleteli 21. ok
tobra ob 10. uri dopoldne in 
22, oktobra ob 8 uri zjutraj 
sem že bil v Millvaukeu v 
Ameriki. Spotoma smo prista
li v Miinchcnu, Parizu in na 
Irskem. Potovanje nad oblaki 
je bilo nad ves prijetno. Vseh 
potnikov v letalu je bilo 66. 

Takoj po pristanku na leta-
dolgih letih spet sešel s svoji-
lišču v Milivaukeu sem se pi» 
ma sinovoma in njihovima že
nama. Na domu so me takoj 
obiskali rojaki, med njimi 
Miha Ruppe iz Starega trga, 
Pavel Majerle iz Predgrađa 
in drugi. Vsi bi radi zvedeli 
čimveč, kaj je novega v rojstni 
domovini. Mesto Millvaukee 
ima 700.000 prebivalcev in v 
njem živi tudi 27.000 Sloven
cev. Je lepo in snažno mesto 
s širokimi ulicami, ki so pre
polne avtomoblov. 

Ker se boni vjnil v svojo 
drago domovino ,̂«eie junija 
1955. želim vsem znancem in 
prijateljem ter naročnikom 
Dolenjskega lista srečno novo-
leto 1955. Dolenjskemu listu 
pa obilo uspehov.« 

Miha Majerle 

Kdaj bodo vsi privatni delodajalci 
spoštovali zakonite predpise 

P o zakonu ima pr i nas vsak, 
k i je v delovnem razmerju, 
enake pravice, pa če je zapo
slen v d ržavnem, zad ružnem 
al i privatnem sektorju gospo
darstva. Toda pravice, k i so 
za zaposleca v drž. a l i zad ruž 
nem sektorju povsem razum
lj ive i n j ih vsak tudi uživa, so 
v privatnem sektorju p r i po
sameznih delodajalcih večk r t 
grobo kršene . Res so to samo 
posamezni delodajalci, kaj t i tu
d i v privatnem sektorju je ve
čina takih, k i spoštujejo zako
nita določila in se po njih rav
najo. Prav zato pa moramo 
pokazati take posameznike in 
njihove nesocialist ične odnose 
do delojemalca in do družbe . 

Po posebni Uredbi je privat
ni delodajalec dolžan skleniti 
z delojemalcem kolektivno 
pogodbo. Rok za sklenitev ta
kih pogodb je že davno pote
kel, vendar še niso povsod 
sklenjene in se j i m posamezni
k i na vse nač ine izmikajo. Iz
govor je p r i tem nič kol iko 
Se celo tak i pr imeri so, da 
posamezni pr ivatni obrtnik n i 
t i ne prijavi obrtni zbornici 
zaposlenega pomočnika . M l i 
nar v Zagradcu Anton Hočevai 
ima pomočnika, s katerim še n i 
sklenil kolektivne pogodbe, čes 
da mu rajši odpove delovno 

razrierje, kot da bi sklenil 
pogcdbo. N a to, da ne more 
odpo/edati delovnega razmer
ja, 4 dejansko ni še nastalo, 
najbrž n i pomislil . Čevfljar 
Janej Kavšček iz Zagradca n i 
ma prijavljenega nobenega 
pomočnika, ima pa zaposlena 
kar dva. Prav tako nimata 
prijavljenih pomočnikov ko
vač Anton Valant iz Žužem
berk* i n mlinar Jakob Debe
ljak iz Dvora, čeprav imata 
vsak po enega. 

P r i takih delodajalcih je pr i 
sklepanju pogodb najtežje 
vprašanje tarifna postavka 
(urna plača), dalje, kdo bo pla
čeval tolike prispevke za soci
alno zavarovanje, še prav po
sebno pa vprašan je plačanega 
letnegit dopusta- Primeri izko
riščanja vajencev in pomočni
kov tet nadurno, izvenstro-
kovno delo prav tako še 
niso prenehali. Krojač Jane^ 
Mohortič v Žužemberku ima 
zaposlgii dve vajenki in po
močnico. P r i sklepanju kolek
tivne pogodbe n i navedel, ko
liko ur dela pomočnica pri 
ostalih delih. Šele pozneje se 
je ugotovilo, da mu poleg dela 
v delavnici še gospodinji in 
oskrbuj* t r i otroke, plačuje )i 
pa sam<] za 8 urno delo. 

Dobršen del starih fevdalnih 

Občni zbori kulturno-prosvetnih društev 

Obrtništvo v Novem mestu 
Na območju novomeške ob

čine je 105 obrtnih obratov, 
k i zaposlujejo 330 kval i f ic i ra
nih delavcev in uslužbencev 
ter 146 vajencev. Pr ivatnih 
obrtnikov je 78, tako, da je 
skupno zaposleno v obrti 554 
oseb al i 8.2% vsega prebival
stva. P r i tem niso všteti obrt
ni obrati industrijskih podje
tij , k i delajo samo za lastna 
podjetja. Obrtnih podjetii dr
žavnega sektorja je 15 s 24 de
lavnicami. Ta zaposlujejo 259 
delavcev in uslužbencev ter 78 
vajencev. Zadružni sektor za
posluje v dveh obratih 11 de
lavcev in 7 vajencev, en obrt
ni obrat d ružbene organizaci
je pa 3 moči in dva vajenca 
P j tn i obrtni obrati z-apo-
si ..jo skupno z mojstri-last-
n ... 135 kvalif iciranih moči in 
59 vajencev. Obrtni obrati so
cialističnega sektorja so letos 
na novo zaposlili 63 l judi. L e 
tos je končalo učno dobo 40 
vajencev, na novo pa je bilo 
sprejetih 50, to je tri manj 
kot prejšnje leto. 

V letošnjem letu je na sploš
no obrtna dejavnost znatno 
porasla, vendar ne krije še 
vseh potreb. Največji razmah 
so v vem letu dosegla obrtna 
podjetja Mizarstvo, Kovinar , 
Krojači (v Novem mestu), 
Kamnosešivo, po f inančnem 
učinku pa tudi Vodovodno-in-
š ta la tersko, Mesarija in klav
nica, Pekarija in še nekatera 
druga. P r i skoraj vseh podjet
jih je čedalje resnejše vpra
šanje VMČjih prostorov. To ve
lja posebno za krojaško pod
jetje v Novem mestu, kovi 
narsko, kamnoseško, vodovod-
n©-<inštfilatersko in druga. Ra-
zen nekoliko izjem bodo vsa 
obrtna podjetja socialističnega 
sektorja znatno presegla de
lovni in finančni načrt. 

Na 25. redni seji je ljudski 
odlbor mestne občine poslušal 
poročilo o stanju obrtniš tva 
na območju mestne občine. 
Razprava o tem poročilu je 
pokazala, da je vprašanje stro
kovnega kadra v obrti čedal je 
bol i kr i t ično. Obrtna dejav
nost se veča hitreje, kot je do
tok novih strokovnih moči 
EdAno v krojaš tvu, čevl jars tvu, 
4LYjJyfci!Mu i n deloma s l a izar -

stvu n i vprašan je strokovnega 
kadra toliko pereče, v drugih 
panogah pa ga resno primanj
kuje. Poudarjeno je bilo, da se 
je za strokovni dvig obrtnega 
kadra dosedaj premalo storilo. 
Letos so b i l i sicer trije stro
kovni tečaji za krojače, šivi
lje in čevljarje, katere je obi
skovalo 84 kandidatov, toda 
potrebni bi b i l i taki tečaji še 
za druge stroke. Povpraševa
nje po obrtnih storitvah je 
večje iz leta v leto, zato bo 
potrebno najti sredstva za 
gradnjo novih obrtnih delav
nic ter posvečati tudi več paž
nje vkl jučevanju novih delov
nih moči v obrt. Zanimivo je, 
da je na območju mesta Še 
dokaj šušmars tva , katerega, 
kot je bilo poudarjeno na seji, 
s takimi »tolažilnimi« kaznimi, 
kot j ih uporabljamo sedaj, 
prav gotovo ne bomo še lep 
čas zatrli. 

Na isti seji so odborniki 
L O M O razpravljali tudi o 
predlogih zborov volivcev. Ve
l iko umestnih predlogov bo 
skušal ljudski odbor uresni
čiti, kol ikor bodo dopuščala 
sredstva in ne presegajo nje
govih pooblastil. Tako so vo
l ivc i ponovno stavili predlog, 
da je treba na območju mesta 
ustanovi:! za jtrkovalnico skup
no z brezalkoholno gostilno 
Na predlog zbora volivcev je 
ljudski odbor sprejel odlok, 
da se takoj podre baraka n<5 
Kandi j i pr i mostu, k i zapira 
voznikom razgled na most, ker 
ie na tem kraju prišlo že do 
več prometnih nesreč Večji del 
predlogov zborov volivcev so 
dobili sveti in odbori prt l jud
skem odboru v prouči tev, na
kar bo ponovno sklepal o njih 
ljudski odbor. 

Sprejet je b i l odlok o hiš
nemu redu na območju me
stne občine. Ta odlok bo začel 
veljati z objavo v Uradnem l i 
stu. Prav tako je bil sprejet 
sklep, da se Klavnica Izloči iz 
Mesarije in postane samostoj
no uslužnostno podjetje. L j u d -
k i odbor je na tej seji dodelil 
13 prosilcem stanovanjske par
cele za gradnjo stanovanjsk'h 
hišic. Tudi na tej seli je bilo 
rešenih veliko tekočih uprav
n ih &ad«v* 

vladnimi režimi, dobili sedaj v 
ljudski državi. Niso se varali. 
Pred dobrim letom so izvolili 
pripravljalni odbor za gradnjo 
mostu z agilnim Jožetom Kle -
višarjem na čelu. Odbor je šel 
od kmeta do kmeta ter zbiral 
prispevke v gradivu in obljube 
za delo ali vožnjo, potrkal je 
tudi na forume za pomoč. Priza
devanje odbora ni bilo brez
plodno. V septembru 1954 so pr i 
čeli most graditi. Delo je pre
vzel s svojim kolektivom znani 
specialist za lesene mostove 
Martin Cvitko iz Prekope. 

Proračun je predvideval, da 
bo most stal štiri in pol milijona 
din, stal pa je le dobre tri mi
lijone. Znatno vsoto je prispeval 
OLO Novo mesto, prav tako so 

Kulturna društva novomeške
ga okraja so se za občne zbore 
živahno pripravila. Do sedaj je 
zborovalo že 36 društev. 

V Zagradcu so ugotovili po
manjkljivosti dela prejšnjega 
odbora kulturnega društva Jo
že Jakoš. V letu 1953-54 stari 
odbor ni imel občnega zbora. 
Navzlic slabi organizacijski se
stava društva so kulturni de
lavci priredili več iger in kul 
turnih programov. Imeli so tu
di gospodinjski tečaj. Poleg pri
dobljenega znanja iz gospodinj
stva so mlada kmečka dekleta 
segla po knjigi v Ljudski knjiž
nici. Zanimanje za knjigo na
rašča. Ljudska prosveta okraja 
Novo mesto je darovala 52 
knjig, Kmetijska zadruga Za-
gradec pa je dala knjižnici 2000 
dinarjev. Okrajni ljudski odbor 
Novo mesto je podelil za po
pravilo Prosvetnga doma 200.000 
dinarjev. Zagradčani so dom 
znotraj prebelili, izdelali nov 
oder itn kulisarno ter dvorano 
in oder električno razsvetlili. 
Potrebovali bi-še 300.000 din za 
dopolnitev inventarja. V dru
štvu je 40 članov, ki bodo z do
brim društvenim odborom lah
ko še mnogo storili za kultur
no rast Zagradca. 

Mlado kulturno mladinsko 
društvo Janko Jože v Gor. Su 
šicah je predvsem dobro izvo' 
lilo nov odbor, k i ga sestavlja
jo kmetje, delavci in ostali. Po
leg dramatekega dela društvo 
sega tudi v ostale panoge ljud
skega izobraževanja. Za strel
sko družino se je priglasilo 27 
članov mladine, organizirali bo
do redna 14-dnevna predavanja 
in po možnosti priredili za de
kleta še gospodinjski tečaj. 

Mladi kulturni delavci K u l 
turnega društva Kajuh iz Ča
teža pišejo, da je najbolj uspeš-
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zanj prispevale občine Trška 
gora, Gobna vas in Brusnice. 
Ljudski odbor mestne občine 
Novo mesto je daroval za most 
železne vijake v vrednosti 60.000 
din. Prebivalci obeh bregov so 
prispevali v denarju 16.850 din, 
dalje so dali brezplačno 75 kub. 
metrov hrastovega lesa v vred
nosti 451.800 din, z brezplačni
mi vožnjami so prispevali 180 
tisoč dinarjev in prostovoljnim 
delom (1530 ur) pa 53.550 din. 
S tem prispevkom prebivalcev 
in dobro organizacijo gradnje 
je bilo doseženo, da je most za 
poldrug milijon cenejši kot je 
bilo predvideno v proračunu. 
To je lep uspeh prizadevanja 
prebivalcev in organov ljudske 
oblasti. 

Most, k i je dolg 120 metrov 
in širok 4 metre ter je sposoben 
za vsak avtomobilski promet, je 
neprecenljive vrednosti za vse 
Podgorje, zlasti za vasi Dolenja 
vas, Gumberk, Sela in Ratež, 
saj je skrajšal vozno cesto proti 
Mokronogu za 13 km. Sedaj bo 
treba še dokončati 600 metrov 
ceste proti Gumberku, nakar se 
bo lahko razvijal ves promet z 
obeh bregov Krke po tej novi 
prometni žili. Most je bil sveča
no izročen prometu 12. decem
bra 1954 S. S. 

VELIKI GABER 
Ugodno vreme ljudje Izkori

ščajo za razna dela na polju 
in gozdu. Kmetje pridno orjejo 
za praho, vozijo gnoj in dova-
žajo drva. Prav tako vreme smo 
imeli pred 45 leti. Prav dobro 
se spreminjam, da smo 28 de
cembra orali za praho. To je 
bilo let« luua. 

na dramatska sekcija. Igrali so 
ie več večjih iger. Kulise in 
oder so '—alci sami uredili in 
izdelali. 

Iz Ambrusa poročajo, da v 
besedah ne morejo povedati, 
koliko so storili samo v zad
njem letu za kulturni napredek. 
Med organizacijami, društvi in 
gospodarskimi činitelji je vla
dala enotnost v delu in zmagali 
so. Imajo lep Zadružni dom* v 
katerega je zadruga vložila 
mnogo denarnih sredstev. Ure
dili so tudi dvorano. Mladina 
pridno študira igre in kulturne 
programe. Štefan BišČak živi s 
pevskim zborom kakor oče s 
svojo družino. Zbor se širi ln 
kvalitetno napreduje. Tajništvo 
za prosveto OLO Novo mesto 
jim je dalo harmonij. Veliko 
koristnega znanja pridobivajo 
dekleta na Potovalnem gospo
dinjskem tečaju, kd je začel s 
svojim delom v Ambrusu. Po
tujoči kino Novo mesto nudi 
vsakih 14 dni kulturne filme, k i 
ljudstvo zabavajo in vzgajajo. 
V svoj prihodnji načrt so vklju
č i l , da bodo naštudirali 5 več
jih dramatskih del in spevoigro 
Snubač. V društvu je 45 čla
nov. 

V Mirni peči se močno razvija 
dramaitska sekcija. V društvo je 
vključena tudi mladinska dru
žina. Pridobili so 20 novih čla
nov, tako jih imajo sedaj 62. 

Tudi iz Žužemberka poročajo 
da je najbolj aktivna dramat
ska sekcija. Uprizorili so 4 več
je igre in več kulturnih manj
ših nastopov. Zelo dobro so 
uspela gostovanja. Imajo tudi 
recitaoijski krožek. Folklorna 
skupina redno študira narodn? 
ln umetne plese ter z njimd go
stuje. Nadzorni odbor društva 
je ugotovil velike pomanjklji
vosti dela kino uprave Žužem

berk. Imajo kino dvorano z 
rednimi kino predstavami. Iz
voljen je bil nadzorni odbor, k i 
bo pomagal in kontroliral po
slovanje kina. Ustanovili bodo 
tudi mestni pevski zbor. 

Veliko &o društva na občnih 
zborih razpravljala o zimskem 
izobraževanju. Nekdanja misel
nost, da je ljudsko izobraževa
nje le učiteljska zadeva, je mi
nila. Vse bolj se društva zave
dajo te velike dolžnosti in so 
organizirala posebne odbore za 
izvenšolsko vzgojo mladine. 

Premalo pa so društva storila 
za organizacijsko okrepitev 
društva. Marsikje ne vodijo po
trebnih društvenih knjig, člani 
so brez legitimacij, manjka po
vezave v delu organizacij In 
društev. Vse to slabi društvene 
delavno moč in razbija enot
nost kulturnega cilja. 

V marcu leta 1955 bo III. kon
gres Ljudske prosvete Sloveni
je, k i bo sprejel nova društve
na pravila. 2e sedaj naj dru
štva Iz delovnih izkušenj sesta
vijo predloge, k i bi ustrezali 
bolj sistematičnemu in uspeš
nejšemu ljudsko - prosvetnemu 
delu na vasi. A . 2. 

odnosov je tudi med ml inar 
jem Mi lanom Vehovcem v 
Žužemberku in njegovim po
močnikom. Ta je p lačan v na
turi ; vsaka tretja merica za 
pomočnika, vsaka druga pa za 
gospodarja. Pomočnik pravi , 
da dela noč in dan in tudi ob 
nedeljah in drugih praznikih. 
Poleg dela v ml inu redi Še 
prašiče, in ko so t i spitani, j ih 
gospodar proda ter si nato de
l i ta iakupiček vsak polovico, 
čeprav gospodar pr i tem nič ne 
dela. Vehovec tudi nič ne skrbi 
za vzdrževanje in popravilo 
mlina, ker ve, da bo po smrti 
matere prešel v družbeno last. 
M l i n v tem kraju je potreben 
in b i bEo prav, če bi kdo z od
ločbo poskrbel za redno vzdr
ževanje mlina. Vehovcu poseb
no ne gre v glavo, da je po
močnik po zakonu zaščiten, on 
kot pr ivatni obrtnik pa ne. 
Tudi mlinar Jože Dular iz 
Jame se je kar težko sprijaznil 
z dejstvom, da bo treba pomo
čnika p lačeva t i po 38 din na 
uro. med tem, ko mu je prej 
obračunava l le po 34 din. Da 
pa on prodaja ajdovo moko 
celo no 80 din kg, se mu men
da zdi čisto v redu. Čas b i biL 
da bi tudi mlinar j i p lačeval i 
zaposlene delovne moči v 
denarju i n ne v naturi, kot je 
sedaj še vedno v navad i 

Treba pa je poudariti, da se 
posamezni delojemalci premalo 
borijo za zakonite pravice, k i 
j im pripadajo. Strah pred za
mero in nekak ostanek starega 
hlapčevskega odnosa sta n a 3 -
večja ovira, k i jo bo treba č im
prej odstraniti. Ce se tak 
starokcjpiten obmik ne sramu
je v socialistično urejeni dr
žavi izkoriščati zaposlenega 
človeka, zakaj b i bilo slednje
ga sram borit i se za svoje pra
vice, katere mu jamči novi 
d ružbeni red. 

S sklepanjem kolektivnih 
pogodb v privatnem sektorju 
se je vse predolgo odlašalo, za
to bo treba sedaj pariteti. 
Obenem pa je treba pojačat i 
kontrolo sindikalnih organiza
cij ter inšpekcije dela. da ne 
bodo posamezniki smatrali i n 
tudi izvedl i sklenitev pogodbe 
kot golo formalnost. N . M . 
..*..«..•• .••.•>••- •••"••*•• 

konserviro 

Vašo obutev 

Za gospodinje 
Tudi stari računi so včasih važni 

šentruperške novice 
Kot prejšnja leta, se je tu

di letos najavil Dedek Mraz, 
samo kaže. da bo njegov koš 
bolj slabo naložen, ker je 
prispevkov malo. Za njegove 
potne stroške so doslej pri
spevali edinole občinski ljud
ski odbor in ženska organi
zacija. Drugi so da sedaj pri
spevali samo obljube- Sicer pa 
je poglavitno, da pride in da 
ga malčki zopet vidijo. Pri
šel pa bo prav gotovo in se 
predstavil cicibanom in pio
nirjem v domu ljudske pro
svete. Kako se bo kaj odre
zal, bodo prav gotovo poročali 
otroci sami. 

* 
V letu 1954 se je pri nas 

marsikaj naredilo, nad čimer 
se nekateri pridnšnjo, drugi 
kritizirajo tretji pa se obo
lim smejejo. Zemljo splošnega 
ljudskega premoženja so 
moderno opremljene armade. 
Enim zastonj, drugim v na
jem, vsaj tako se srovori. Enim 
so vzeli, eni pa dali. Podob
no da je tudi pri delitvi soci
alnih podpor. Kaj je nn iem 
resnice, je te/ko reči. Zbora 
volivcev, na kntorem bi sc o 
vsem tem odkrito pogovorili, 
/<• rlojgo ni bilo. Pa j« takih 
vpnišanj. nn katere bi Želeli 
volivci odgovor, še več- Za 
udeležbo se ni bati, samo če 
bo zbor pravilno sklican. Naj
boljši način za to je vabilo 
na vaški deski in sodelovanje 
odbornikov SZDT, pri pripra
van za zbor volivcev. Start 
način sklicevanja pred cer
kvijo in, kot je nnvndn. samo 
pol ure prej. bi že lahko opu
stili. Zbor volivcev je že res 
potreben, da bi se o vsem po
govorili Prav bi b'to da bi 
na zboru volivcev dale svoje 
poročilo tudi orsrani/aeije ki 
skozi leto prirejajo rožne ve
selice in nsivjirjdjo dohodke-
Jww» gro ta eknn*r, vsa tapir 

ma, saj *o ga ljudje spravili 
skupaj. Za vzgled bi si mo
rali vzeti našo kmetijsko za
drugo, katere zastopnik je na 
vaškem sestanku SZDL v iz
črpnem poročilu pokazal delo 
KZ. Prav tako je predsednik 
občine podal poročilo o delu 
občinskega ljudskega odbora. 
Kaj takega si želimo tudi na 
zboru volivcev 

te treba člana 
društva Milana 

je vedno 

Pohvaliti 
gasilskega 
Tominca, ki je vedno pri 
pravljen ob vsakem času pre
peljati z rešilnim avtomobi
lom do zdravnika ali bolniš
nice, vsakega, ki je pomoči 
potreben. Ta avtomobil in po
žrtvovalni vozač so res velika 
pridobitev za naš oddaljeni 
kraj. S. 

Nals l to za gospodinje res n i 
pravilo, vendar Je včasih le tako; 
če n i starega računa, je lahko na
robe. Morda nas terja najemnik 
za najemnino, k i smo Jo plačali , 
zahteva narocninskl oddelek ča
sopisa naročnino za plačano na
ročnin« — brez dokazila o plači-
lu ne gre. Večina gos.oodinj ver
jetno shranjuje U-kSna potrdila, 
a redkejše so, k i bi shranile tudi 
račune za nakupljeno blago, tek
stil ali obutev. Da morejo taksni 
račun i včasih pomeniti gotovino, 
naj dokažem s primerom lz last
ne izkušnje : 

K o sem lani Januarja nabavila 
otroku gojzerje znane slovenske 
tovarne čevljev, sem kar iz na
vade shranila račun in škat lo čev
ljev. Ze po dobrem mesecu p* 
so otroku začeli gojzerji neusmi
ljeno propuščat i vlago, po nekaj 
tednih pa so popolnoma izgubili 
obliko. BI M so skratka neuporab
ni. K e r sem maloprej čula k r i l a 
tico, ki jo baje uporabljajo pred
stavniki raznih tvrdk, čes naši 
proizvodi so kvalitetni, saj hi M 
sicer potrošniki kdaj pritožili , če 
bi ne bilo tako, sem se odločila 
In nabavljene čevlje pr i tv rdk i 
reklamirala. Po nekaj mesecih 
sem prejela sicer z veliko zamu
do, a vendarle odgovor tovarne: 
^Vrnite nam čevlje aH pa naba
vite v naši prodajalni druge s 
pri loženim dobroplsom.« Dobro-
pl* se je glasil na polovično ceno 
reklamiranih čevljev. Vsekakor 
-frn bila reši tve vesel* — ln skle
nila, da se odslej ne bom zado
voljila z nobenim slabo kuplje
nim predmetom. Gotovo bo tvrd-
ka, k i Ji gre za ugled in sloves 
svolih izdelkov, resnično slabe 
proizvode poskušala pot rošniku 
zamenjati za boHše ali vsaj delno 
kr i t i tzeiiho, k i bi Jo s slabo na
bavo utrpel. 

Odslej se m l v predalu kopiči
jo računi ; za kupljeno tpeeerfjo. 

kjer se prodajalec včasih zmoti 
TA. desetaka ali stotaka v svojo 
ali mojo škodo, pa z dokazilom 
o plačilu to poravnava, za kup
ljeni tekstil, čevlje, o plačilu na
jemnine, vodarine, elektrike, ča
sopisne na ročn ine Itd. Ob novem 
letu vse nad leto stare račune 
unič im, da napravim prostor no
vim. Storite tudi v i tako, ne bo 
vam žal! z- «• 

Drobni nasveti 
T e k a č e m poravnamo zavihane 

robove tako, da Jih zmočimo ln 
preko noči obtežimo ali pa tudi 
le namočene t rdro zvljemo ln pu
stimo, da se posuše. 

Ovratniki srajc stoje lepše i n 
se manj mažejo, če Jih oprane 
poškrobimo ln še mokre zlikamo. 

S u r o v o kravje mleko izvrstno 
čisti svetle občut l j ive čevlje. Na 
mazane z mlekom osušimo ln 
zdrsnemo z mehko volneno krpo. 

Žlička limoninega soka, zmeša
na z žlico surove smetane, je od
lično sredstvo za čiščenje kože 
Nanesemo Jo zvečer na kožo in 
zjutraj s toplo vodo umijemo. 

Llša.1 na obrazu odpravimo, če 
ga n a m a ž e m o z l imonovim sokom 
in koze ne umivamo. Po potrebi 
presuho kožo namažemo čez uro 
Še s c inkovim mazilom. 

nrlpč no« namažiimo v mrazu s 
cinkovim mazilom ln ga u t r i m o v 
kožo. 

Trdovraten glavobol poizkusimo 
zdravit i z vročimi obkladkt. v 
vroči vodi zmočimo krpo, polo
žimo na čelo in t i lnik, preko njo 
Se toplo volneno. K o se skladi, 
ovljmo glavo v topel volnen šal. 

Postanite podporni ali 
ustanovni Član 

Prešernove družbe! 

Tukaj odrežite. 

NAROČILNICA 

Naročam 1 Izvod tednik* »DOLENJSKI LIST« na naslovi 

Ime ln priimek: _ 

Poklic: 

Kraj: 

PoŠta: 

Casopla pošljite nt forajl naslov od dne 
aapr*J — Naročnino bom redno plačeval po položnici — osebno — četrtletno — polletno 
— celoletno vnaprej (nepotrebno prečrtajte). Naro^ir« do moje pismene odpo
vedi Usta. 

Dne 

lastnoročni podple 
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Jurjevico 
Gasilci v Jurjevloi pri Ribni

ci so res lahko ponosni na do
sežene uspehe v letu 1954. Spo
mladi so sklenili, da si zgrade 
nov gasilski dom, kajti prejš
njega j im je uničil italijanski 
okupator. Zaceli so z dvema ti
sočakoma v blagajni, pa je vse
eno dom že pod streho, vreden 
več milijonov. Kako so gradili? 
Vsi so složno prijeli za delo, 
pomagali so j im posamezni va-

pomagala so podjetja, prav ta
ko je izdatno podprla njihovo 
prizadevnost Okrajna gasilska 
zveza Kočevje. Večji del pa so 
prispevali sami, tako s prosto
voljnim delom kot z vožnjami 
in gradivom. Da je dom tako hi
tro zrastel in da je ob koncu 
leta že bil dograjen v surovem 
stanju, je nemajhna zasluga tu
di iznajdljivega predsednika 
gradbenga odbora Karla Po-

Ičani z denarjem in gradivom, , gačnika.' O. K. 

V Loškem potoku so na zad
njem zborou volivcev ob zado
voljivi udeležbi razpravljali o 
gozdarstvu sploh, še prav pose
bej pa o sečnih dovoljenjih. 
Gozd ima za te kraje res velik 
in važen gospodarski pomen. 
Saj prav vse prebivalstvo črpa 
taslužek za vsakdanji kruh v 
gozdu, pa naj bo to lastnik 
gozda ali sekač, tesar, vozni* 
ali pa graditelji gozdnih poti in 
cest. 

Da nam bo gozd res še dalje 
»talni vir zaslužka, gradi K Z 
Hrib v Travniku objekte za 
lesno-industrijski obrat iz kre
ditov LRS pomoči gospodarsko 
zaostalim krajem. Pred letom so 
na istem mestu gradili z last
nimi sredstvi delavnice za mi
zarstvo. To stavbe sedaj ne 
ustrezajo in j ih rušijo. Marsikdo 
se vprašuje, čemu to? A l i ni 
škoda? Seveda je. Hkrati pa ve
mo, da bo zraslo nekaj večje
ga, modernejšega in zato bolj 
koristnega. 

Kmetje Loškega potoka so le
tos prvič mlatili doma. Mlat i l -
nico je nabavila K Z Hrib, 2al, 
da jo je postavila na neprime
ren kraj. Kar na otroško igri
šče. Se sedaj niso umaknili ku
pa plev. Premalo razumejo ne
go travnikov, ker je za travni
ke to odličen gnoj. Drugo leto 
bo pa najbolje, da bo kmet na
stavil tudi za pleve, ne samo za 
zrnje. Gotovo j ih bo raztresel 
po travnikih, k i so lačni In žejni 
gnoja. 

Na zboru volivcev so izvolil i 
tudi člane šolskega odbora, da 
bi čimprej začeli opravljati svo
je naloge. Za vzgojo in pouk v 
današnji družbi se mora zani
mati vsak, k i želi starost prijet
no preživeti. 

Sola in dom morata biti po
vezana. Od te. Je odvisen, uspeh 
napornega dela prosvetnih de
lavcev. 

Večinoma se starši za vzgojo 
ln izobrazbo svojih otrok zani
majo. 

Doslej sta bila dva kar dobro 
obiskana roditeljska sestanka v 
letošnjem letu. Vedno pa opaža
mo, da manjkajo starši otrok, 
kateri delajo največ preglavic. 
Verjetno bodo kdaj spoznali 
svoje napačno ravnanje, ko da
jejo otroku potuho ln s tem se
bi spletajo bič. Vedeti moramo, 
da otroka vzgajamo za današnjo 
družbo, katera odklanja sebič-
n e ž e in nadute ljudi, ki so taki 
* e zaradi svojega neznatnega 
z r»anja. 

Občinski ljudski odbor Loški 
Potok, svet za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko, je posredo
val pri zdravniku dr. Koštalu 
1* Ribnice, da je pregledal Šol-

Loški potok 
ske otroke (250 po številu). Pre
gled je opravil. Saj zdravi so še 
kar-

Garje »« Pojavljajo v druži
nah, katere pošiljajo kakega 
člana v Glažuto za ves teden 

da so priprave za ustanovitev 
samostojnega podjetja, k i bo 
združevalo predelovalno dejav-
nist v Loškem potoku, v teku 

in tako se ustvarjajo pogoji za 
razvoj močne lesno-predeloval
ne industrije v tem kraju. 

O. K. 

•4* 

RADIJSKI 
vreden 40.000 dinarev 

je prva nagrada velikega novoletnega 

IAGRADNEGA Ž R E B A N J 

Tragična smrt mladega fanta 
Silvestrovanja v železniški re-

savracijd v BrŠljinu pri Novem 
nestu se je udeležil skupno s 
sjarsi in prijatelji tudi 23-letni 
Irago Majerle iz Kandije, po po-
llicu nameščenec železniške ku-
filnice. Ko se je ob 3.30 zjutraj 
|a novega leta dan poslpvil od 
taršev in znancev, češ da gre 
lomov spat, ker mora popoldne 
i vlakom v Ljubljano, ni nihče 
»lutil, da ga vidijo zadnjič žive
ta. Drago je šel domov v Kandi
lo po progi skozi predor pod ce
sto, kjer ga je do smrti povozil 
vlak. Vzrok nesreče ni ugotov
ljen. Mrtvega je našel zjutraj ob 

Oboleli šoiarji se po n a v o d i l i h o s " " n

¥ Preglednik proge. 
zdravijo. Osem izredno slabot
nih otrok bomo, ko bo čas cz 
to, predlagali v kolonijo. To so, 
z izjemo enega, delavski otroci 

. Nekaj kratkovidnih otrok b; 
moralo k okulistu po očala. Zal, 
starši stvari ne vzamejo resno 
in otrok si Se dalje kvari oči1 

Zobozdravnik iz Ribnice priha. 
ja vsak teden.enkrat. To je pre-
malo. Naj P o v em le to, da ča. 
kajo nanj te od 4. ure zjutraj, 
da pridejo " a vrsto. Zdaj šeb 
vidimo, da 3e to res nujno po
trebno, da Prihaja zobozdraT-
nik, a ostati bi moral vsaj dna 
dni. ML 

Zamisel o ^»radnji lesno
predelovalnih objektov v našem 
kraju se polagoma uresničuje. 
Prostorna, svetla in 2račna de
lavnica pri iagi na Travniku bi 
kmalu popolnoma dograjena. 
Spomladi boffio Pričeli z obrato
vanjem. Dotoki smo še dva nova 
stroja za delavnico, vredna več 
milijonov dinarjev. Tudi za 
strokovni kader je poskrbljeno. 
Dva delavca s t a bila na praksi 
več mesecev v znani napredni 
zadrugi Ce&J i c i n a Gorenj
skem. Ta dva bosta vzgajala 
nov kader. Izdelovali bomo so
de, zaboje, P° v ecali mizarstvo, 
verjetno pa bomo proizvajali 
tudi lesno ga^^erijo. 

V bližini »° v« delavnice Je 
podjetje »Zidar« i 2 Kočevja po
stavilo lesen Provizorij — veli
ko delavnico z a stavbene kon
strukcije. Ko bo v obeh delav
nicah steklo d*k>, bo dobilo za
poslitev naj mam) 5 0 novih de
lavcev. Za pasivtu Loški potok 
to za začetek že nekaj pomeni. 
Ne bo tudi odveC, ce omenimo, 

Mlado žrtev so pokopali v ne
deljo 2. januarja na šmiheljskem 
pokopališču ob izredno veliki 

udeležbi gasilcev, železničarjev in 
znancev iz Kandije in Novega 
m seta. V zelo velikem številu so 
se pogreba udeležili gasilci, saj 
je bil pokojni Drago zelo požr
tvovalen in prizadeven gasilec. 
Pevski zbor Dušana Jereba iz No
vega mseta mu je pred rojstno 
hišo in ob grobu z a o e l nekaj če
smi v zadnje slovo. Žalni sprevod 
na pokopališče, pred katerim je 
igrala žalostinke godba na pihala 
iz Novega mesta, je spremljala 
po železniškem tiru lokomotiva 
in s piskanjem naznanjala izgubo, 
ki je z njegovo smrtjo prizadela 
kolektiv železniške kurilnice. Ob 
odprtem grobu sta se od mlade 
žrtve poslovila v imenu gasilcev 
Henrik Cigoj, v imenu železniške
ga kolektiva pa Karel, Smauc. 

n 

Razen tega fe še polno drugih vrednih in lepih nagrad, n. pr.: divan - 3 m 
kcmgarna - kanta 18.50 kg masti - 2 kubika drv - več ročnih vozičkov -
500 kosov zidne opeke - moške srajce - ženski in moški gojzarji - 10 kg 
riža - 10 kg siadkorja - 10 kg bele moke - 5 kg olja - lesna galanterija -
3 kombineže - keramika - več steklenic likerje in malinovca - 2 trajni ondu-
ladji - knjige in podobno. 

Pri žrebanju bo upoštevan vsak, ki bo imel plačano celoletno ali polletno 
naročnino! 

NAROČNINA MORA BITI PLAČANA DO 31. JANUARJA. 
ŽREBANJE 30 FEBRUARJA. 

Pohitite z naročilom! Poravnajte naročnino! Poslužite se naročilnice, 
ki je tiskana v listu! 

Huda nesreča zaradi napačnega krmljenja 
Pred kratkim je zadela kmeta niške živine poginilo. Nekaj po

dobnega se je zgodilo tudi leta 
1951, Naj bosta ti nezgodi živi
norejcem opozorilo, da ne pride 
več do podobnih nesreč. Kmetij
ska zadruga Sv. Gregor je poka
zala lepo gesto s tem, da je pri
zadetemu Turku pomagala z de
narnimi sredstvi za nakup krave. 

Turka od Sv. Gregorja velika 
nesreča, ker mu je nenadoma po
ginilo Šestero glav goveje živine. 
Do te nesreče je prišlo takole: 
Turk je pomotoma položil živini 
med krmo svinčen arzenat name
sto kostne moke, kakor je imel 
namen. Na živini so se pokazali 
kmalu znaki zastrupljenja. Na
vzlic hitri pomoči okrajnih vete
rinarjev niso mogli živini poma
gati dn je tako 6 glav lepe rodov-

IZ ČRNOMLJA 

Če bodo pogajanja z Radio-
Ljubljana ugodni, bo začel delo
vati zopet Radio Bela krajina v 
sklopu z ljubljansko postajo, ven
dar bo imel tudi samostojne od
daje. Radio oddajnik že eno leto 
stoji in vsrkava prah na pod
strešju in bi ga bilo potrebno 
čimprej rešiti te žalostne usode. 
Radioamatersko društvo, kakor 
kaže, mu je dalo zaposlitev. 

Marsikatera opazka je bila 
izrečena na račun kiuopod-
jetja v Črnomlju. Sicer pod
jetje ne more ustreči obisko
valcem s toplo dvorano, ven
dar pa bi lahko poskrbelo, da 
bi se ne predvajali zastareli 
tedniki (tudi po štiri mesece 
stari) Seveda, prav tako 
bi lahko odpravilo novo nava
do nekaterih Crnomaljcev in 
jim prepovedalo kajenje v 
dvorani. 

Veliki Gaber 
Delo pri gradnji gasilskega 

stolpa se je zataknilo in ne gre 
nikamor naprej. Bojimo se, da 
ne bo z njim tako kot z zadruž
nim domom, katerega gradnja 
se je nehala pri temljih. 

V teku so dela za prostor, 
kjer bo nova železniška postaja. 
Dela kar lepo napredujejo dn če 
bo šlo vse taiko složno naprej, 
bomo imeli v doglednem času 
toliko zaželeno železniško po
stajo. J . J . 

{Izpred so 
Skupno z zetom je prišel peke! v hišo 

Iz Strug nam pišejo 
Letos, v začetku novembra, 

je začel elektrifikacijski odbor 
naloga je bila, da izkopljejo 
naloga je bi la , da se fckefplje 
jame za daljnovod od K o m pol j 
do Strug i n da se zgradi 
transformatorska postaja v 
Strugah. Zidno opeko je dala 
cbčina iz razpadajoče hiše na 
Črnem vrhu- Deilo je bilo 
razdeljeno po vaseh. 90 jam 
so že dzkopal'i, Rapljevci in 
Lipovčani pa so prev«el l grad
njo transformatorja. Delo je 
potekalo čisto 8X> nač r tu Je 
bilo do konca novembra kon
čano. Poudarit i je treba, da je 
bilo delo opravljeno prostovolj
no. Delo je bi lo težko, kajti 
jame so kopali na skalnatem 
svetu. Za elektriko so dali v 
gotovini 850000 din. To je do-

pr i gospodarstvu. Kako se bo 
delo razvijalo je odvisno od 
elektrclpodjetja v Kočevju, k i 
bo dobavilo potrebni material. 

Poleg delovnih i n požrtvo
valnih l judi je še nekaj takih, 
k i nočejo nič prispevati, n i t i 
sodelovati -in mislijo, da bodo 
potem vseeno dobi l i kič. Še 
več, nagovarjajo druge, da ni 
potrebno delati, češ okraj ima 
dovolj denarja pa naj plača. 
Odbor je sklenil , da se bo de
lalo še naprej z večj im pole
tom. Tako se bodo tisti, k i 
širijo lažne ve s t i zelo ureza!: 
p r i svojih računih . Zaradi te
ga naj nobeden nesmisli, da bo 
dobil luč 'kot nagrado za svojo 
pasivnost i n razdiralno delo 
Bolje bo, da se prikl juči jo 
večini in skupno sodelujejo 

kaz, da S t ružanci želijo imeti p r i socializaciji naše vasi. 
luč, brez katere n i napredka 1 K , D. 

Hočete vedeti, kaj je novega doma in po svetu? 

Hočete brati zanimive stvari? Hočete izobrazbe 

In nasvetov? — Naročite se na »Dolenjski list! 

SPORT IN IE LESNA VZG03A 

Jože Štepic je dokaj močan po
sestnik v Globodolu pri Mirni 
peči. Mala družina je na pose
stvu mirno živela in delala, do
kler ni pred leti prišel k hiši kot 
zet Alojz Berus. Potem so vse po
gosteje nastajali prepiri. Tako je 
povedal na sodišču stari Štepic, to 
so potrdile tudi vse priče. Glav
ni vzrok prepirov je bil 'bržkone 
ta, da stari ni hotel izročiti svo
jega 10.80 ha velikega posestva 
mlademu. 

Kot že večkrat, je prišlo tudi 
lani novembra do prepira. Zet je 
oh tej priliki tasta večkrat opla
zil po glavi z vejo ali kolom. Ko 
je hotel tast, krvav po glavi, na 
postajo ljudske milice v Mirno 
peč, mu je hotel to zet preprečiti 
za vsako ceno. Zapodil se je za 
njim, ga ujel in vrgel na tla ter 
$a še naprej pretepal z rokami in 
brcal. Jože Prime, k i je to videl 
je pritekel in hotel rešiti soseda 
Štepica iz rok surovega zeta. Ker 
ga ta ni hotel izpustiti, je s pa-
Lico udaril Berusa po plečih, na
kar je ta izpustil Štepica. Zaradi 
tega pretepa so se vsi trije znašli 
na sodišču kot obtoženci, kajti 
Berus je navedel, da je tudi nje
ga poškodoval Štepic s tem, da 

ga je med ruvanjem udaril z ve-
jevnikom po rokL 

Na razpravi so se odkrile ža
lostne razmere v hiši Jožeta Šte
pica od kar je pri hiši zet. Sta
rega se je že večkrat fizično lo
til in enkrat sta se že prej po
ravnala na sodišču zaradi lahke 
telesne poškodbe. N i redek pri
mer, da mladi iz same zlobe vza
me za družino pripravljeno hra
no in jo vrže v pomijek, tako je 
povedal tast in so potrdili sosedi, 
pa rudi mladi ni mogel tega za
nikati. 

Ker ni bilo dokazov, da hi š te
pic v resnici zeta poškodovati z 
vejevnikom, niti v silobranu ne, 
je bil Štepic oproščen krivde in 
kazini. Prav tako ie bilo doka
zano, da je sosed Jože Prime 
udaril Berusa v silobranu, da bi 
rezil soseda šc pred hujšimi po
škodbami, kar je po zakonu isto 
kot lastni silobran. Zato je bil 
tudi on oproščen. Nasprotno pa 
je bil Berus obsojen na 2 meseca 
zapora, plačilo stroškov in 300 
din povprečnine, prav tako pa 
plačilo tastu za zdravniško spri
čevalo 750 din in 4000 din za 
bolečine. 

VZGOJNA SVETOVALNICA 
V NOVEM MESTU 

i n pred-
e v No

čete starega ie*8 ^di novomeš 
šahisti niso mirovali. Tekmovanje 
za tekmovanje^, turnir z« tur
nirjem »o p r i p r l i in večina jih 
Je prav dobro u sP*la. 

Začelo se je za p & n Armije, ko 
1e bil tradiclo n a i »U dvoboj na 
30 deskah (letos 1« n a 23) med 

Dolenjski obveščevalec 

KINO 
Kino KRKA Novo mesto 

Od 7. do 10. januarja: Jugoslo
vanski fi lm A n k i n i časi. 

Od i i . do 13. Januarja: i tali jan-
fck' ULm MoJ sin profesor. 

Od u. do 17. januarja: ameriSkl 
i i l m Kapetan K l d . 

Kino Dolenjske Toplice 
8. in 9. januarja: Japonski fi lm 

V go«du. 
15. in 16. Januarja: nemšk i f i lm 

Tromba, 

Dežurna zdravniška služba 

Gibanje prebivalstva 
v Novem mestu 

Pretekli teden 1* bilo rojenih 
« deklic in 16 de* "C. _ Poročila 
sta se: Simonic * r J n C , delavec 
iz Radovljice, l* 1 Kos Antonija, 
delavka iz N ° v e § 4 mesta. — 
Umrl i so: RogU 1 9 p r t i n a , otrok 
Iz Novega mesta. Hrovat Alojz, 
zasebnik, 54 let « ponikev pri 
Dobrepolju. AVg u S t>H Florjan, 32 
let lz Podturna. 

Gibanje prebivalstva 
V KOČEVju 

Od 25 do 31. d e c ^ b r a 1 9 w s o 

bi l i roleni 3 dečki w j deklica. 
• Poročili so se: H » N Kazimir , 

Do 15. Januarja tir SpUer Adolf, | s t r o 1 n l kl jučavničar , Rudnika, 
^ » ? . L l a n " ^ , ^ - . V ^ Jagodic Marija. Ilvnja , , K O Miro . Dežurna zdravniška služba 

se začne ob 7. uri zjutraj in se 
zaključi zadnji dan dežurs tva ob 
7. uri zjutraj. 

Zahvala 
Ob nenadni smrti naSega ljub

ljenega i lna , brata l n strica 

MAJERLE DRAGA, 
železničarja, 

•e iskreno zahvaljujemo železni
čar jem, gasilcem. IV. terenu 
S Z D L , aeroklubu Novo mesto, 
godbi, pevcem, prijateljem -n 
znancem za Številne vence in 
cvetje, za poslovilne besede ln 
veliko udeležbo na njegovi zad
nji poti. 

Družina Majerle In sorodstvo, 
Novo mesto. 

MALI O G L A S I 
BLTZTT F F E C N E p r i Novem me-

•tiu prodam hifto z vinogradom 
i n gozdom. Naslov pr i upravi 
Usta. 4-50 

Preklic 
Podpisani StJmec Pavel lz Gor. 

Lofctne 8, p Stara cerkev prt K o 
čevju, prekllcujem neresn ična be
sede, k< sem JU govoril proti urar-
Ju Sttmcu Stanku lz Kočevja. — 
Bttmec Pavel. 

Preklic 
PoOpt*an» Morje Amalij«, Poro* 

•t- 13, prekl icu Jem kot neresnUto* 
gVor lc i? glede predčasne nrw«č-
nostl Kra*i>voc Milene lz P r i p r e * gelea lz Novega mesta 
•t. l l . Mote Amal i j a — Ce*tdtamol 

Šah v starem in novem letu 
Začnimo po vrs t i t e m redu, tako 1 mestno reprezentanco 

kot so potek* 1 3 tekmovanja v [ stavnikl J L A . Težko J 
starem in novem letu Za z&kiju- i vem mestu zbrati 30 najboljših, 

atarpffH let« tu<ji novomeški zato Je bila tudi tokrat mestna 
reprezentanca zelo oslabljena. 
Podlegla je boljšim tovar i šem iz 
vojske z rezultatom 21 in pol : 

m pol, seveda v korist J L A . 
Tudi letos so pltomci Sole za 

rezervne oficirje nastopili v naj
močnejš i postavi i n gladko pre
magali domačine . Slabost mestne 
reprezentance Je bi la vel ika ne-
Izenačenost, saj so na prv ih 10 
deskah le tesno izgubil i z 4;(i, če
prav tudi tu nI bila najboljša za
sedba. Omeniti moramo požr tvo
valna dr. Goleža i n Picka, k i sta 
na prvi oziroma tretji deski re
mizi rala proti zelo močn im na
sprotnikom. Cele točke pa so do
b i l i Kastellc, Zupančič , l i c in 
Budna, na 16. deski pa je remlzl-
ral Se Hrovat ič , član oživl jenega 
S K »Stojan Puc«, k i Je dal za 
dvoboj kar 12 ude ležencev . 

Ce govorimo o gimnazijskem 
šahovskem klubu »Stojan Puc«, 
k i Je tudi prispeval k dvoboju z 
J L A , moramo omeniti njihov obč
ni zbor l n prvo tekmovanje po 
dolgem času. V nedeljo, 26. de
cembra, Je bil obcui zbor, na ka
terem Je bilo sklenjeno, da ta 
klub razširi svojo dejavnost na 
vse novomeške Sole, kjer bodo 
ustanovljene samostojne sekcije 
Izvoljen Je b i l tudi nov odbor, k i 
bo verjetno delavneJSl od p re j š 
njih ln upamo, da ne bo dopustil, 
da bi šah na gimnaziji spet za 
spal. Za predsednika so izvol i l i 
sedmoSolca Hrovat iča , tajnik Je 
tudi sedmosolec Picek Jure, go
spodar ln blagajnik pa Je Stru 
belj. V odboru bodo tudi pred
stavniki posameznih sekcij na 
učitelj išču in obrtni Soli. P r i de
lu kluba Jim bodo pomagali pro
fesorji: Mari jan DobovSek, Stane 
Fink ln Mar t in Fujs, upamo da 
uspešno Krožki za začetnike, 
teoretski tečaji ln tekmovanja — 
to so naloge novega odbora. 

Po občnem zboru je bi la ii-
multanka mladinskega prvaka 
Dolenjske prvokategornlka To
neta Skerlja. Po skoraj t r iurni 
borbi Je moral petkrat pr ivol i t i 
v delitev točke, ostale pa Je pre
magal, nihče mu nI uspel od-
vzjati cele točke, čep rav Je b i l te
mu zelo blizu Plcek. Remlzira l l 
so: Strubelj, Markel j , Plcek, M l -
kec in PodgorSek. Začetek Je b i l 
zadovoljiv tako za Skerlja kot za 
nasprotnike. Skerlj Je na s lmul-
tankl prv ič nastopil in oddal le 
5 »polovlčk«. Tud i za gimnazijce 
in uči tel j iščnlke, k i BO igrah na 
slmultankl, Je rezultat zado
voljiv. 

Šahovsko druRtvo Novo mesto 
Je za odhod starega leta priredilo 
redni mesečni brzoturnlr za 
prvenstvo druStva. Udeležba nI 
bila ravno najbolJSa. Od 10 ude
ležencev Je dosegel prvo mesto 
major POJMJVIČ Z 8 ln pol točke. 
Izgubil Je le z Brk lčem ln Vodo-
plvcem, remlzlral pa z Mlhe l i -
nom, Drugo mesto Je zasedel 
»novinec« Vuletlč, k i Je Izgubil 
t r i partlde z Mlhel inom, Popovl-

Cevja. Grahelj i z l d 0 » , krojač, in 
Lavrič Leopoldi"*, ftivilja, oba 
lz Kočevja. Umr l nj n i n c e . 

lz novomeške porodnišnice 
Pretekl i teden s ° ^ l l e : Žagar 

Mari ja iz UrSnth SM _ D E C K A , 
Pavček Ida iz D o L »traže — de
klico, Celesnlk D a m ^ 5 / UrSnih 
sel — deklico, Teksfo r Anica lz 
N o v e « mesta — ^Hčka, Trp in 
Alojzi ja lz Kočevjj _ dečka, 
Gnidovec Marija lz t-»sč pri Dvo
ru — dve deklici . B l » Z n i k Anica 
lz starega trga Pr> Trebnjem — 
dečka, Sepec Justina 1 z Mačjega 
dola pri Ve l Lok i —deklico, Go-
vednlk Jožica lz B u S lhJe vasi pr i 
Met l ik i — dečka, B»rlan Betka 
iz Novega mesta — dečka. Saje 
.ToSefa lz Karteljev» p r ) M i r n i 
peči - dečka, Fl l lpo^g j o ž e t a lz 
Podturna prt T o p l ' c % — dečka, 
Kure Anica Iz Raden c »v prt Pred
građu — deek;i. 

V novem letu »n rvj]]e: p e č a -
r lč Anica lz Nove^ mesta — 
deklico, VukoSa A n l U j z Loke 
pri Črnomlju — deklfc 0 ( j e r l č e k 
Anica Iz Broda pri N W e m mestu 
— dečka, Rok Stana i 7 m-šljlna 
— dečka, Mestnik O L a l z i ) r a . 
Ič« vasi pri Zagradcf _ dečka, 
Hočevar Mari ja iz Kočevja — 
deklico. Smrdu Nusa i z njove«a 
mesta — deklico. K^tit Jožefa 
lz Dvojčkov pri KrSke^ _ dekl i 
co, Gorenc Mari ja lz >odl1pe pri 
Krškem — deklico. R > m Milena 
Iz DobllČke gore p n (Vnomlju — 
deklico, ftkarje Anica j z Novega 
mesta — dečka. Rozmtf, M i l k a iz 
PodborSta — dedka, S ^ n ^ i j A n -

dekllco. 

čem ln Kozakom. Dosegel Je le 
pol t očke manj kot zmago
valec. Mihe l ln je s pol točke 
manj od Vulet iča na tretjem me
stu, Brk ič Mi lan in Vitanc sta s 
5 točkami na če t r t em in petem 
mestu. Slede Jim še Skok, Vodo-
pivec, major Jovovič, Sifrer in 
Kozak, 

Za 'novo leto Je SD Novo mesto 
pripravilo »Novoletni nagradni 
brzoturnl r« . k i naj bi b i l odslej 
naprej tradicionalna novoletna 
šahovska prireditev. Zasedba le
tošnjega brzoturnlrja Je bila zelo 
močna . Poleg prvokategorivka 
Skerlja Je sodelovalo še 5 drugo-
kategornikov in sicer: Sila, F ink , 
dr. Golež l n drugi. 

Borba za prva t r i nagrajena 
mesta Je bila srdita. Skerlj Je po 
nes rečno izgubljeni partij i z Me-
dicem močno popustil in se plasi
ral komaj na peto mesto. Prvo 
mesto in nagrado knjigo vele
mojstra Pl rca »Turnir v Amster
damu« Je dobi l Si la , k i je izgubil 
le pol točke . Deset i n pol točk 
od enajstih možnih je za tako 
močan brzoturnlr redek uspeh. 
Po medsebojnem s rečan ju sta vo
dila Sila in Fink. oba z remijem 
z dr. Goležem. F ink se Je z 9 
ln pol točkami moral zadovoljiti 
z drugo nagrado — knjigo vele
mojstra P l rca »Stantanov turni r« . 
Tudi dr. Golež je z osvojitvijo 
tretjega mesta dobil enako na
grado. 

Druš tven i prvak za december 
major Popovič se Je tudi tu 
dobro odrezal. Plasiral se Je na 
če t r to mesto. Brk lč M i l a n in Me
dic sta osvojila 6. in 7. mesto z 
razliko ene točke . Slede j i m še 
Zupančič , major Kačunič , Vodo-
plvec, Te5lč in Tomlč . Brzoturnlr 
je b i l končan v dobrih dveh 
urah. 

črnomaljski rokometašl 
gredo v Zahodno Nemčijo 
Te dni Je v č rnomal j sk i telo

vadnici precej ž ivahno. Č r n o m a l j 
ski rokometaš l se pripravljajo za 
udliod v Zahodno Nemčijo, kjer 
bodo 20. Januarja odigrali dve 
tekmi v malem rokometu v Pfarz-
heimu ln MUnchenu s srednješol
skimi ekipami t amka j šn j ih gim
nazij. Obisk bodo Nemci v rn i l i v 
maju, ko bodo prišli z atletslto in 
rokometno ekipo. Ju l i ja pa gredo 
zopet Crnomaljcl na turnejo po 
Zahodni Nemčij i . 

Šahovska slmultanka 
v Semiču 

Šahovsko d ruš tvo Je organizi
ralo v Semiču simultanko. Kakor 
kaže, niso lmeh prave agitatorje 
in se Je slmultanke udeležilo le 
l l igralcev. Toda kljub temu so 
imeli dobro misel , k i Jim Je tudi 
deloma uspela ln je upanje, da 
se t o tudi v Semiču ustanovilo 
šahovsko druš tvo . Član SD Čr
nomlja Melerlč je dobro zaigral 
in zmagal v devetih Igrah, eno 
partijo Je Izgubil in eno remizi-
ral. Premagal ga Je Magister, re-
mlzlral pu Je s č lanom Ljudske 
milice. Upajmo, da bo Šahovska 
Igra našla tudi med Semičanl p r i 
staša. 

črnomaljski stadion gradijo 

K a r dolga doba Je bi la , ko so 
začeli buldožerj i »riti«, pa do no
vega organiziranega dela na ve
l ikem stadionu. Kredi t , k i ga je 
dobilo T V D Partizan, bo menda 
zadoščal, da se igrišče splanlra in 
omeji. Potrebno bo še mnogo de
narja, preden bo dograjen nov 
moderen stadion, k i bo imel po
leg nogometnega igrišča tudi Igri
šče za košarko , odbojko, rokomet 
In atletiko (olimpijske mere). De
lo gre počasi zaradi blatnega te
rena. Črnomal jski špor tn ik i se 
bodo s tem stadionom rešili več
nih gostovanj, k i so včasih kar 
neprijetna. 

Brzopotezno prvenstvo 
Dolenjske 

Dolgo p r i čakovano brzopotezno 
prvenstvo Dolenjske za moštva 
in posameznike bo vendar pri 
rej eno. Prvenstvo bo v Novem 
mestu 16. januarja. Začetek bo 
ob 8. ur l , ko bo plenum pred
stavnikov dolenjskih šahovskih 
enot, ob 9. u r i pa se bo začelo 
moš tveno prvenstvo (ekipa 5 61» 
nov) za prehodni pokal Šahovske 
zveze Slovenije. Popoldne bo 
prvenstvo posameznikov, od ka 
terih bodo najboljši prejeli lepe 
nagrade. Šahovsko druš tvo No 
vo mesto prosi vsa novomeška 
podjetja in ustanove, da podpro 
to vel iko Šahovsko prireditev 
Prijave za brzopotezno prvenstvo 
bo sprejemal do vk l jučno 13. ja
nuarja SD NOVO mesto (Kavarna 
Glavni trg). Vabljene so vse Sa 
hovske enote Dolenjske, enako 
tudi ekipe posameznikov podje 
tij a l i ustanov. 

SD Novo mesto 

Mlada mali: Zanima vas li
teratura o otroških boleznih, 
o katerih ste malo slišali. 

Nisem zdravnik, da bi vaon 
kaj več povedal, vendar vam 
toplo priporočam, da prebe
rete knjigo >Mali bolnik I.<, 
ki jo je napisal univ. doc. dr. 
Marij Avčin (Ljubljana 1952, 
založil Centralni higienski 
zavod). Namen te knjige je, 
da seznani preproste ljudi z 
zdravstvenimi vprašanji mla
dega rodu. Knjiga je pisana 
poljndno. Obravnava otroške 
bolezni (davico, škrlatinko, 
oslovski kašelj, ošpice, mumps; 
influenco, otroško ohromelost, 
črevesne nalezljive bolezni, 
tifus, grižo, tuberkulozo, rev-
matizem. sifilis pri otroku), o 
cepljenju itd. Mislim, da je 
knjiga prepotrebna vsaki 
družini, saj s pravilnim rav
nanjem z otrokom lahko pre
prečimo marsikatero otroško 
bolezen. 

Ivica, M . 2e marsiikaj ste 
slišali o kaznovanju otrok, 
vendar vam iproblem kazni< 
ni jasen. 

Kaznovanja ne smatramo 
za »nujno zlo<, ampak za nor
malno sredstvo moralne vzgo
je, skaterjim dosežema pozitiv
ne rezultate, če ga uporablja
mo pravilno. Telesno kazen, 
sramotenje in strahovanje 
odklanjamo v celoti. Zu teles
no kaznovanje svojih otrok 
odgovarjajo starši in tudi 
učitelji pred sodiščem- V šoli 
imamo precejšnjo lestvico 
kazni s katerimi vzgajamo 
(pohgled, premeščanje v drugo 
klop, izključitev od igre; 
ukori itd.). Ko otrok napravi 
neko dejanje, moramo najprej 
presoditi, ali zahteva to de 

kušnja. Če otroka kaznujemo, 
TIP da bi ga zaslišali in ?e z 
njim pogovorili o dejanju, bo 
občutil tako kazen kot na
vadno krivico. Otrok namreč 
ne dojame svoje krivde ta
ko kot dorasli, če mu točno 
ne povemo, v čem je krivda. 
Poiskati je treba vse okoli
ščine izven otroka in v otro
ku samem, ki so ga doredle 
do dejanja. Če je med vama 
iskren odnos, bo otrok to po
vedal; izjavi naj se sam, da 
ni ravnal pravilno in da sam 
občuti, da ni delal prav. Če 
pokaže, da se bo poboljšal in 
je to priznanje iskreno, mu 
moramo dati vso podporo in 
mu tako rekoč >vzeti« obču
tek krivde. Vzbuditi moramo 
v njem sklep, da takega de
janja ne bo več napravil. To 
vprašanje je sicer silno deli
katno. Če namreč nepravilno 
ravnamo z otrokom, če se ne 
poglobimo v njegovo dušev-
nest, in če ostane v otroku 
zaradi našega nepravilnega 
ravnanja občutek krivde, ob
staja nevarnost, da ga popol
noma iztirimo, posebno če se 
dejanje ponavlja in občutek 
krivde raste ali pa celo za
mre. Kot vidite, se pri teh de
likatnih vzgojnih vprašanjih 
poudarjajo duševno-higienski 
momenti. Tudi pri vašem 
otroku morate začeti z nje
govim sodelovanjem odstra
njevati vse škodljivosti, ki 
kvarijo njegovo duševno 
zdravje pa čeprav izgledajo 
te škodljivosti še tako^ malen
kostne- Prostor ne dopušča, da 
bi o tem povedal kaj več. 

J -an. 

P A SE E N A SLIČICA 
IZ G O S T I L N E janje kazen. To nam pove iz- _ 

Nekega večera sem z d ruž
bo prišel v hotel Kandija ob 
23. ur i . Lokal je bit. prazen z 
izjemo enega omizja, katerega 
so sestavljali sami mladoletni 
rajenci. In kaj so pili? Žganje. 
Kozarec za kozarcem so naro~ 
čali in natakarica jim je 
pridno stregla. Sele na opozo
rilo us lužbenca okrajnega 
avto-podjetja in njegovega 
tovariša, če ona ve, da se mla
doletnikom ne sme dajati a l 
koholnih pijač, zlasti v tako 
pozni uri, je natakarica pre
nehala s streženjem in ni vei 

I dala mladoletnikom zahteva-
nega žganja. Takrat pa so se 

• začeli nad njo silno razburjati 
rer jo zmerjati z najgršimi 

* '• ' pr i imki . Najbolj surou je b i l 
- : : najmanjši med njimi, suh bled 

Umte, ki je med dnigrim kri-
*** •ttflttti '• r / . ^ w ' i a h da oni lahko pi jančujejo 

. đo štirih zjutraj in komu kaj 
" , < r t i i i i C T i i i i . . . - j ^ B B i to mar. Zvedel sem, da je ia 

, vajenec doma iz Birf,ne wwi 
Končno bo šla ta prometna ovira pred Kandijskim mostom . ter da se uči pri Mestnem ko
le ctran. — Tako je sklenil na ovoji «ejl LO MO Novo mesto [ vinarskem podjetju v Kandiji. 
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Pomorska bitka sredi džungle 
Iz telefonske slušalke Je bilo slišati razburjen glas 

človeka na drugi strani žice: »Pravkar je izplovil iz 
svoje baze »Kingani«. Vozi skozi ožino zaliva Kigoma 
ob vzhodni obali, naravnost proti vam.« Komandantu 
Sp*cer-Sirnsonu se je rahlo zatresla roka, od veselja in 
strahu hkratL Odložil je slušalko ln stopil pred kolibo. 
Tam na drugi strani jezera so imeli Nemci štiri vojne 
ladje: ^Kingani« in »Pangani« sta bila najmanjša, »Hedwig 
von VV issman« je b i l že malo nevarnejši, medlem ko je 
imel »Graf von Gotsen« celin 800 ton in je bi l pravi 
orjak. 

To je bilo proti koncu leta 1915 na jezeru Taganjika 
v osrčju ekvatorialne Afrike. Nemška baza v zalivu K i 
goma je imela v rokah celo jezero in s tem tudi vso 
okolico: velik del Belgijskega Konga in britanske Rode
zije. Nemci so imeli v rokah železnico, zaveznik; pa 
ničesar, da bi dovažali material v svoje malo pristanišče 
— zaliv Kalamie. Edino zavezniško brodovje na jezeru 
je bilo nekaj malih motornšh čolnov, k i pa skoraj niso 
toridi oboroženi. 

•KINGANI« V P L A M E N I H 
Spicer-Simson je imel na 

lazpola-go dva jurišna motorna 
čolna, ki ju je privlekel preko 
gorskih vrhov in skozi džunglo 
Ba obalo jezera iz Capetowna, 
angleškega oporišča na jugu 
Afrike. Koliko naporov je zah
tevala ta razdalja, si je težko 
predstaviljatii, toda Spicer-Sim
son se je zaklel, da bo Nemce 
za vedno pregnal z jezera in 
»avzlic vsem težavam pripeljal 
oba čolna in svojih 27 mož na 
Taganjiko. 

Ob 11.10 je Spicer ž e divjal 
ttem&ki bojni ladji nasproti s 
svojim čolnom, na katerem je 
i»i montiran majhen top tipa 
»Hotchi«s«, ki je imel kilogram 
An j?ol težke gramvte. V drugem 
čolnu je bi l poročnik VVain-
w i g h t prav tako oborožen. Na 
odprti gladini je nestabilne čol
ne zajel moćan veter, tako da 
sta se poveljnika skoraj bolj 
bala neurja, kot sovražnika. 

Nekako ob 11.30 sta se na
sprotnika srečaila. Komandant 
na nemški bojni ladji je pre
pozno spoznal, da ima topove 
s premajhnim dometom. Ko se 
je »Kingani« pognal v beg, je 
vakliknil Sinison na »Mary« 
svojemu topnicarju: 

»Lahko streljate, VVaterhouse!« 
Čoln se je skoraj ustavil, ko 

j« bruhnil plamen iz c e v i . . . 
na palub* »Kinganijac se je 
raziletel topniški stolpič. VVater-
hcuse je kr ikni l . Zdaj so leteli 
projektšli na Nemce kot strašni 
meteorji. Na »Kinganiju« je bdi 
pravi pekel, pravkar se je po
drl komandni mostič, kapitan 
in prvi poročnik sta bila mrtva, 
posadka pa je pričela skakati 
v jezero. Vodja strojnice je ves 
oljnat pritekel na palubo in 
spustil zastavo — »Kingani« se 
je p reda l . . , Vsa paluba je bila 
razbita in plameni so lizali le
seni del ladje. Angleški mor
narji so pogasili požar in od
peljali ladjo v svojo bazo. Do
bila je novo ime »Fifi« in plu
la pod britansko zastavo. 

D R U G A L I K V I D A C I J A 
Angleži se niso še dobro osve

stili, ko je izvidnik sporočil, da 
se bliža »Pangani«. Spicer-Sim
son je takoj odradil potrebno 
za ponoven spopad. Medtem pa 
se je z nemško la<Uo nekaj zgo
dilo: nasedla je podvodni gre
ben in krmilo je brez moči pla
hutalo po zraku. Angleži so se 
prlb! žali s svojo »eskadro« in 
pričeli streljati. Nemci 10 be
gali po krovu na vse strani. Pa 
ni vse skupaj nič pomagalo. 
»Toutou« je zapeljal v mrtvi 
kot njihovih topov In zlahka 
sistematično razbijal palubo in 
trup na kosce. »Pangani« se je 
pričel nagibati, izgledalo je, da 
je voda vdrla v skladišče mu-
n'.c'je . . . 

Nemci pa se niso hoteli pre
dati. Zdajci je Wainwright za
gledal mornarja, kako pleza na 
jambor, kjer je visela nemška 
aastava. Mornar je pograbil za

stavo in jo hotel sne t i . . . Na 
palubi je počil strel in upor
nik je padel s polovico odtrga
ne zastave v temnozeleno vodo. 
Kapitan očitno ni trpel nedisci
pline . . . Toda položaj je bil 
prekočljiv. Mornarji na »Panga-
niju« so zgrabili svojega povelj
nika in ga vrgl i v morje. Osta
nek zastave so spustili. Tako se 
je predal »Pangan i« . . . Britanci 
so prav zadnji trenutek reštli 
ujetnike, kajti takoj nato je 
ladja zdrknila po grebenu v 
globino. 

SOVRAŽNIK BE2I 

Nemcem sta ostali samo še 
dve ladji, toda ti dve sta b i l i 
orjaikinji v primeru z angle
škimi ladjicami. Za borbo je 
bi l pripravljen tudi »Fifi«, k i 
so ga bil i Angleži za silo po
pravili . Nemci se navzlic pre
moči niso upali izpuliti iz svoje 
baze. Celi tedni so mini l i , ne 
da bi se kaj zgodilo. 

Končno je zopet zazvonil te
lefon v kolibi-štabu. Izvidnik 
je sporočil, da se je »Hedwig 
von VVissman« podal iz svoje 
baze proti jugu tik obale. »Tou-
tou« je b i l ravnokar v popra
vilu, tako d a sta vozila v bor
bo smo »Fifi« in »Mary«. Ne
kaj čez osmo uro je mornar na 
jamboru opazil nemško ladjo, 
k i je plula proti njim. Nemški 
kapitan je zapovedal umik, 
»Hedwig« se je obrnila proti 
svoji bazi. »Fifi« je že dohaja
la Nemce, ko so t i nenadoma 
povečali brzino, da se je raz
dalja med Angleži in »Hedvig« 
hitro v e č a l a . . . 

Zdaj je prišla na vrsto »Ma-
ry«. Poveljeval j i je Wain-
wright. Ko je prišel Nemcem 

tako blizu, da j ih je dosegel s 
svojim topom, so se pričeli dvi
gati na palubi nemške ladje 
oblaki dima ln poveljnik je 
uvidel, da mora sprejeti borbo. 
Toda ko je obračal svojo ladjo 
v napad, je odkril bok topni
carju na čolnu, ta pa, seveda 
nI zamudil prilike in je razbi
jal nasprotnika, da so posamez
ni kosi opreme leteli daleč 
okrog. »Hedwig« je tudi stre
ljala, toda kako naj zadene maj
hen patrolni čoln? Bitke je bilo 
konec, ko je zadetek z »Maxy« 
razbil kotle na »Hedwig«, ki ' se 
je takoj nato potopila, vsa v 
plamenih, ker se je vžgala tudi 
rezerva go r iva . . . 

L E T A L C I POSEŽEJO V M E S 

Od vse mogočne eskadre je 
torej ostal samo še »Graf von 
Gotsen«. Poleg tega pa je Nem
ce obšel tak strah, da si niso 
upali z ladjo iz pristanišča, 
čeprav je bila dosti večja in moč
neje oborožena, kot vse angle
ške ladje skupaj. Zopet so mi
n i l i tedni, pa se ni nič zgo
d i l o . . . 

Takrat pa sta se Simsonu po
nudila dva belgijska letalca, k i 
sta trdila, da si upata preleteti 
bazo nemške ladje. Ko sta se 
vrnila, sta povedala, da je 
»Graf« še vedno na starem me

stu, obenem pa sta obljubila, 
da bosta drugi dan zopet po
letela na zračno poizvedovanje. 
Nasmejala sta se: 

»O, če bi midva imela nekaj 
močnih bomb.. . ! Ze zdavnaj bi 
uredila to staro kopalno kad!« 

»Hm, če je pa tako,« reče 
Simson, k i se mu oči veselo za
svetijo, »vam lahko zaupam, da 
imamo nekaj zabojev dinamita 
tukaj, pa ne vemo, kaj bi z 
njim. Ce sta za to, l jubčka . . .« 

Naslednje t r i dni sta pilota 
preletavala sovražno postojan
ko in metala na ladjo ročne 
bombe z zaboji dinamita, na 
katere so bili privezani detona-
torji. Ko sta četrtega dne zopet 
prišla, o »Graf von Gotsenu« 
ni bilo nit i sledu. Izginil je, ka
kor da ga je zemlja požrla! 

T r i mesece potem je Spicer-
Simson preiskoval jzero, da bi 
našel vsaj najmanjši ostanek 
ogromne 800-tonske ladje. Pa 
vse zastonj. Zagonetka je ostala 
nerešena, dokler je nI razjasnil 
domačin, k i je zbežal z nemške
ga prisilnega dela: neke noči 
so morali napolniti vso notra
njost »Graf von Gotsena« z 
zdrobljenim- cementom, potem 
pa so ladjo v najglobljem delu 
jezera potopili, ne da bi se spu
stili v bitko, za katero so bili 
prepričani, da bi jo izgubili. 

Nabiranje češmina v starih 
časih iu Možetova pesem 

Dolenjci! Vaše glasilo je »Dolenjski list«! - Ne pozabite 
na veliko novoletno n a g r a d n o ž r e b a n j e ! 

Strašna smrt mladih 
lahkomišljencev 

Prometne nesreče niso T 
Ameriki nobena posebnost, saj 
se jib dogodi vsak dan i.a 
stotine. V Clevelandu pa so 
pred kratkim imeli posebno 
hudo prometno nesrečo, ki je 

Svojce v tujini razveselite 
z »Dolenjskim listom«! 

Naročite »Dolenjski list«! 

zahtevala troje mladih ž iv
ljenj. Skupina mladih ljudi v 
starosti od 15 do 18 let, doma 
iz predmestja Lakevvood, ai 
je izposodila star avtomobil. 
Petorica mladih je najprej 
obiskala gostilno, potem pa se 
brez cilja vozila okrog z do-

kajšnjo hitrostjo. Bilo je poz
no zvečer, ko se je avto na 
ostrem ovinku prevrnil in za
čel goreti. Posledice so bile 
strašne- frije iz petorice, od 
tega dvfe deklici, ena stara 
15, druga 18 let ter en fant 
star 17 let so živi zgoreli, osta
la dva moška, eden od njiju 
voznik, sta ušla z manjšimi 
poškodbami. Policisti, ki so pri
hiteli na kraj nesreče, so na
šli pri avtomobilu več razbi
tih pivskih steklenic. Mladi 
vozači bodo obsojeni zaradi 
prometnega uboja. 

Oče: »Janezek, aH si moj?« 
Janezek: »Ne vem, vpraša j 

mamico.« 

Sedemdeseta leta pretekle« 
ga stoletja so bila za slovem 
skega delovnega človeka še 
posebno huda. Teple so ga 
slabe letine, toča mu je uni
čevala poljski pridelek, mu-< 
čili so ga visoki davki, povrh 
pa je še bolezen uničevala 
ljudi in živino. Stisko revnih 
ljudi so seveda brž izkoristili 
domači in tuji oderuhi: za 

posojeni denar so zahtevali 
pretirano velike obresti, po
nekod celo do 200 odstotkov. 
Marsikje je dolžnik moral 
poleg denarnih obresti dajati 
oderuhu še obresti v poljskih 
pridelkih. Oblast v to brez
obzirno izkoriščanje ni pose
gla in tako so bili reveži pre
puščeni oderuhom na milost 
in nemilost. Pa tudi država 

JANEZ RUPJIK - MOZE: 

CešnnnKu 
Peidmo vpraset Ago&tlna, 
če kupi še kej česmina. 
AgošCin jenu Kastelc 
kupijo kože od teh palc 

Bomo pa predali trne 
pa bočno kupili zrne. 
Al ga more bit en ko5 
pa kumej dobiš en groš. 

Ga natlaci velke mrelže, 
de kumej pod nimi leize, 
pa še tulku na dobi, 
de bi kupila funt soli. 

Ga Je videt veliko maže (?)• 
pa na vago tnalu kaže. 
Kumej ga uleiče na ram, 
pa ga nej en kilogram. 

Pravi: »So me Že ti uragl 
ogolfali spet na vagl. 
Kumej sem nesla na glav, 
pa mi je en š os tak dau.« 

Ze dobi en zgovor gvišen: 
»Je presuh al pa prefrišen.« 
Kader nelma dinarje več, 
pa nas lz žakleon spodi preč. 

Pač se muje na po v crne, 
poseikali smo tulku terne, 
da že u «eli Kačji riđ, 
češmina naj več dobit. 

Preit so se bude teme bali, Ta kupčija na bo gvlfina, 
de bi se i nimi u roke zboli. Češminka bo zrastla frtšna, 
Zdej na vej »beden ve*, teme bo zmetem praveč, 
če Je tem še bodeč. al kupcvaucu na bo več. 

Ke b peršu en tak tergovic, 
nej bi kupil še blagovic, 
reblno jen češmin, 
samu de bi Mu terne min. 

Cešmin bo namelst žifrana. 
de bo župa bol rumena; 
ta bo dobra za u post. 
ker žifran nam raste u bost. 

Sej toku nej druziga posta. 
Ne imaj o r.ikerl masla. 
Baba na utegne pcmleist, 
ie leti z mleikaan u meist. 

Post s« več ne oznanuje, 
sej se nam po sil pomije. 
Nej ga treiba oznanuvat, 
ker posili priđe rat. 

Nej bo ipetlk al nedelle, 
radu zmanka nam zabeli«, 
Ce u nedeile Jej mesu, 
neima čez keiđen za su. 

Kar rtahomo ođ češmina, 
nej moč piti glaska vina, 
posebnu pa če nej suh, 
Se nej kralcerje za kruh. 

Poseikeite terne naglu, 
dokler se bo predat moglo, 
znabit se bodo kmal 
ti kupčvavci u roke zbol. 

Use idej le n teme sili, 
Roka se mu nič na smili, 
skođa reis. de le-ta urak, 
nej Še neikej ven bol drag. 

De bi ži tu vince rodilu! 
Bres teme so bo prebllu. 
Bog daj vinčik. mM kruh, 
Eešnim je pa žiher suh t 

Amen. 

Ameriški delavec o plačah pri njih in pri nas 

V M e t l i k i pred zadnjo poštno vožnjo čez Gorjance 27. maja 1914. —- Slaka k č l anku : 
K c je čez Gorjance še voz i l l n t robi l postriljon, objavljen v zadnji štev. Dol . l ista. 

V ameriški »Prosveti« je Matt 
Petrovich iz Clevelanda objavil 
zanimivo razpravo o plačah v 
Ameriki in pri nas. Članek je v 
marsičem zelo poučen, ker Pe
trovich v njem na stvarnih pri
merih pojasnuje razliko, v pre
jemkih. Med drugim prava: 

»Ko pride? v stari kraj na 
obisk, se pogovor obrne navadno 
tudi na plače. Razumljivo je, da 
So tam razmere drugačne in prav 
tako tudi plače, kot pri nas T 
Ameriki. Nek rojak mi je pove
dal, da zasluži 9000 din na me
sec in vprašal, koliko zasluži de
lavec v Ameriki. Ko je dobil od
govor, da zasluzi dnevno povpreč
no 15 dolarjev, je takoj zračunal 
in ugotovil: »Glej, ti zaslužiš v 
dveh dneh toliko, kot jaz ves 
mesec«. 

Navidez je res velika razlika v 
plača, toda samo ta primerjava 
nam ne pokaže prave slike. Tre
ba je upoštevati se druge stvari. 
To » davki in stroški socialnega 
zavarovanja, k i jih je treba od
šteti od zaslužka ameriškega de
lavca. Ameriški delavec mora 
plačati od svojega zaslužka da
vek, č e zasluži letno 3000 dolar
jev, mora od tega zaslužka pla
čati 466 dolarjev davka. Potem 
je socialno zavarovanje. Ameri
škemu delavcu so od zaslužka 
odšteti vsi stroški za starostno 
pokojnino in podporo za časa 
brezposelnosti. Ravno tako mora 
ameriški delavec sam plačati vse 
stroške za zdravljenje, zdravnika, 
zdravila in bolnišnico. Delavci v 
starem kraju nimajo teh stro
škov. Tam delavec v času bolez
ni poleg vse oskrbe • bo1n:šn:ci, 
dobi še redno plačo, prav tako 
ne plačuje posebej za starostno 
pokojnino in za primer brezposel
nosti]'. Vse to gre iz skupne bla
gajne. 

Tretjič je razlika v cenah. 
Obleka je tudi v starem kraju 
dokaj draga, hrana pa je veliko 
cenejša kot pri nas • Ameriki. 
Za 75 cento* dobite v najboljši 
ljubljanski restavraciji! tako kosi
lo, ki bi tukai stalo več kot dva
krat toliko. Kaj p a stanovanja? 
Navadno, preprosto stanovanje 
ameriškega delavca stane od 35 
do 75 dolarjev mesečno. V Slo
veniji bi za ta denar plačali sta
novanje za vse leto. Vse te stvari 
moramo upoštevati, kadar pri
merjamo iplâ c* tam In tu.« 

Ko nato Petrovich navaja Se, 
kako «o v Amerik.; rasle cene in 
«o «e morale dvigniti tudi plače, 
oboje za trikrat, pravd še: 

»Tudi v J«W>slaviji bodo spo
znali, da je življenjski standard 
mogoče dv ign i samo na en na
čin. Izrabijafll.e naravnega boga
stva s pomoto modernejše pro
dukcije. Seveda niso vsi narodi 
tako bogati k°t ie Amerika, ven
dar ima tuJi Jugoslavija precej 
naravnega bogastva. Potrebuje pa 
tovarn, modcjnih strojev in do
volj tehnično '^vežbanih delavcev. 
Tudi 'ugoslo^nskii kmet bo mo
ral opustiti t l s t i stari način ob
delovanja zemlje, ki je bil mor
da dober za njegove prednike 
pred J00 leti, a danes ni več. 
Res je, da ]t tam mnogo zemlje, 
kn ni primer11* za uporabo trak
torjev in modernih strojev, ven
dar pa bi se Uporabljali lahko v 
mnogih krajih- j boljšim uspehom. 

Ameriki j« Vzelo sto let, da si 
je razvila industrijo, tudi Jugo
slaviji bo vzelo več desetletij, da 
se spremeni agrikulturne v in
dustrijsko državo. A eno je go
tovo, blagim* naroda je odvisna 
od zvijanja Produkcije in ne od 
denarnih retorm«. 

sama je pomagala uničevati 
kmeta. Primerilo se je, da ne
kaj let zaradi slabe letine in 
naravnih nezgod niso pobira
li davkov. Naenkrat pa je bilo 
treba plačati tudi zaostanke« 
Od kod vzeti denar? Zato je 
na deželi čedalje pogosteje 
pel boben. Samo leta 1876 je 
bilo na Kranjskem prodanih 
na dražbi nad 500 kmetij. 

Ljudje so bili prisiljeni od
hajati v tujino. V nekaj de
setletjih je izginilo v VVestfa-
lijo, Francijo in Ameriko 
okoli 100.000 naših ljudi. Iz 
ljudske revščine pa se je raz
vijal domači kapital, bogati
lo domače meščanstvo — >ja-
ra gospoda«. 

V našem listu smo že dva
krat mimogrede orisali te ža
lostne primere, v katerih se 
je znašel v sedemdesetih letih 
tudi dolenjski človek. Priliko 
za to nam je dal ljudski pe
vec Može-Rupmk, v katerega 
delu se, čeprav je okorno in 
preprosto, zelo jasno zrcalijo 
skoraj vsli važnejš i sodobni 
dogodki. Ker so njegove pe
smi zanimiv dokument našega 
družbenega življenja, si o-
glejmo v tem članku še nje
gove pesmi o nabiranju češ
mina in težavah, ki so bile s 
tem poslom v zvezi 1 

Revšč ina- je , kakor smo o-
menili, silila ljudi, da so si 
pomagali na razne'načine- V 
okolici Novega mesta in se
veda najbrž tudi drugod je 
bil en način ta, da so nabirali 
češminovo skorjo in korenine 
in jih prodajali trgovcema 
Guštinu in Kastelcu. Stari 
Novomeščani se še spominjajo 
vreče pred vrati Kastelčeve 
trgovine na Glavnem trgu, 
kamor _ so tlačili kupljeno 
česminje. Sodobno poročilo v 
Novicah sicer trdi, da so 
ljudje z nabiranjem zaslužili 
kar lepe denarce, Možetova 
pesem pa, ki ji gre večja ve
ra, nasprotno pove, da je bil 
tudi ta kruh precej grenak: 
češminovo trnje je zbadalo v 
roke, trgovci so slepar ili pri 
tehtanju, ceno pa so skušali 
znižati zdaj pod pretvezo, da 
da je češmin preveč svež, zdaj 
da je presuh. Po Možetovih 
besedah je nabiralka nesla k 
trgovcu tak kup posušenega 
češminja, da je skoraj ni bilo 
videti izpod njega, skupila pa 
ni zanj niti toliko, da bi si 
kupila funt soli. Najbrž je 
marsikdo pri nabiranju vzdih-
nil, zakaj ni takega trgovca, 
ki bi kupoval tudi trnje, kaj
ti tega je bilo pri nabirariju 
še preveč. 

Po svoji navadi je Može 
tudi v to pesem vpletel vse 
polno domislekov, ki s samim 
česminom niso v pravi zvezi, 
ki pa jasno prikazujejo go
spodarsko stanje na Dolenj
skem, ko marsikje ni bilo pri 
hiši niti za sol in je kmef 
moral sproti dajali iz hiše vse 
pridelke. Z grenkim posme
hom omenja avtor post, češ 
da ga ni treba oznanjevati, 
»sej se sam po siil' ponuja . 
kajti ljudje so bili zaradi 
revščine prisiljeni postiti se. 
Sicer pa je pesem v nadalj
njem menda razumljiva tudi 
brez razlage, saj je ljudsko 
trpljenje v njej prikazano 
jasneje, resničneje in pre-
tresljiveje kot v marsikaterem 
delu sodobnih književnikov, 
Umljivo: Može je bil v res
nici ljudski peftttlk, zato ži
vi njegovo delo v ljudski :a 
izročilu tudi še dam s-

B-r 

Ne pozabite: vsak naročnik 
»Dolenjskega lista« 
je z a v a r o v a n i 

i / . G. Wels: ( K o n e c ) 

la^dad s i a otoku 
»Bilo bi bolje, veslati na

okrog,« J* p r i p o i T i r i i l Hooker. 
Spet sta zavijala po ustju in 

vnovič odveslala do morja, do 
mesta, od koder sta bi la opa
zila rjolrne, in se izkrcala. Po 
tegnila sta lahki čoln daleč na 
obalo, nato pa šla do roba go-
ada, dokler nista imela gr
movja in zavinka lagune v 
ravni črti. Evans je vzel iz čol
na neko orodje domačinov . 
Imelo je obliko č r k e L in bilo 
na vrhu iz kamna. Hooker' je 
nesel vesla. »Kraj je na t ančno 
v tejle smeri.« je rekel. »Mo
rava prodreti tule skozi, do 
drugega potočka. Tam se bo
va razgledala.« 

Prodirala sta skozi gosto 
trsje, š i roko grmovje in p r i 
t l ikavo drevje. Sprva je bila 
pot s t rašno mučna , kmalu pa 
so drevesa postala višja in tla 
vse manj zaraščena. Soričini 
ža rk i so Že prosevali skozi v i 
soke veje. Evans je drgetal. 
»Po prejšnj i pasji vročini je 
tu malone mraz,« je dejal. 

»Upam, da dobro slediva 
smeri,« je pr ipomnil Hooker. 

Na lepem sta daleč spredaj 
opazila v mraku goste sence 
vel iko planoto. 

»Tam ie potok, zdaj sva go
tovo blizu,« je rekel Hooker. 

Rastlinstvo ob potoku je 
spet bi lo gosto. Orjaške biJks, 
k i j i m gotovo še nihče ne ve 
ifiraa. to & kamnin v i -
tfdkflh di'wqrin vsepovsod raz

grinjale svojo razkošno zele
nje. Malo dalje, kjer je potok 
naredil vel ik ovinek, je tok 
nenadoma postal brz in tekel 
z glasnim žuborenjem. 

»No?« je dejal Evans. 
»Zavila sva malce vstran,« 

i« odgovoril Hooker. »Saj n i 
čudno.« 

Obrn i l se je i n pogledal v 
goste sence tihega pragozda 
za njima. »Ce stopiva malo ob 
potoku pa spet nazaj, bova go
tovo kaj našla.« 

»Ti si r e k e l . . . « 1e začel 
Evans. 

»On je rekel, da je tam kup 
kamenja,« je dejal Hooker. 

Za trenutek sta se spogle
dala. »Poskušajva najprej 
vzdolž potoka,« je svetoval 
Evans. 

Napredovala sta počasi in 
radovedno gledala krog sebe. 
Evans je nenadoma obstal. 
»Hudiča, kaj je pa to?« je re
kel. 

Hooker je pogledal v smer, 
kamor je kazal Evansov prst. 
>Nekaj modrega«, je dejal. To 
sta opazila, ko sta stopila na 
nizko vzpetino. Ho;>ker je na
pel oči, tla b i videl, kaj prav
zaprav je-

Z odločnim korakom ]c 
.stopil do mesta, kjer sta vide
la maloprej noge, in znjrled»] 
celo truplo. Močneje je stisnil 
vttdu V pesti. Pred njim je na 
trebuhu h^žai umum Kuajuc 

Prišel je še Evans in oba sta 
se zastrmela v mrtvo telo, ki 
je njima tako nenadno pre
križalo pot. Ležalo je na jasi 
med drevesi, Nedaleč sta opa
zila lopato, kitajski izdelek, 
nekoliko dalje pa razmetan 
kup kamenja tik ob novo iz
kopani jami. 

»Nekdo je bil tukaj že pred 
nama,< je dejal Hooker in 
votlo zakašljal. 

Evans je hipoma prebledel 
in obraz so mu pokrile srage; 
živčno je začel cepetali in gle
dati naokrog. 

Hooker je tudi prebledel, 
rekel pa ni nič. Odločno je 
stopil k truplu- Vrat mrtvega 
Kitajca je bil zabuhel in rdeč. 
roki; in zglobi otečeni. Hooker 
se je obrnil h kupu kamenja 
in presenečeno vzkliknil. 

»Vse je v redu!« je zaklieal 
Fvansu. »Zaklad je še tu.« Po
gledal je mrtvega Kitajca in 
se vnovič obrnil k jami-

Evans je pri hitel. Na tleh 
je ležalo nekaj zlatih palic, na 
pol zakritih s truplom nesreč
nega Kitajca. Evans se je 
sklonil nad jamo, od metal 
zemljo z golimi rokami in 
naglo potegnil na dan eno 
najtežjih palic zlata. Ko je to 
delal, se mu je pod kožo za
dri droben trn. Z drugo mko 
je trn i/drl in sj>et potežkal 
paliio. »Sauno /Jato je tako 
težko!* je navdušen viknil 
tuvirišu. 

Honker je še vedno opazor 
• val mrtvega Kitajca. Bil je 
l zjnodea. 

»Pobegnil je s svojim prija-
teljem«, je dejal nazadnje. 
»Prišel je sam in pičila ga je 
neka strupena kača • . . Čudim 
se lc t kako je odkril ta pro
stor . . . « 

Evans je stal z zlatom v ro
ki. Kaj mu zdaj mar mrtev 
Kitajec! /lato bova morala 
postopoma prenesti in zako
pati začasno na drugem mestu-
Le kako ga bova to prepelja
la z najinim majhnim Čol
nom ?* 

Slekel je površnik in ga 
razgrnil po tleh; vrgel je nanj 
še tri palice zlata. Zdaj šele 
je opazil, da se je vnovič zbo
del z majhnim trnom. 

»Več sploh ne moreva pre
peljali,« je rekel. Potem je hi
poma revsnil razdražen: » Pa 
kaj tako zijaš?« 

I li ' oker se je, obrnil proti 
njemu: »Ne morem ga trpeti, 
tegale,« in je pokazal z plavo 
p r o i i truplu. »Tako podoben 
je . . . « 

»Oslarija!« je rekel Evans. 
»Vsi Kitajci so si podobni.« 

Hooker ga je pozorno po-
fledad, »Jaz ga bom vsekakor 
zakopal preden položim roko 
na zlato.« 

»N« bodi nor, Hooker,« je 
dejal Evans. »Pusti ta kup gni
lobe črvom.« 

Hooker je Se vedno okleval 
in napeto motril rjava tla 
okrog njiju. »Čudno, kar strah 
se me loteva,« je dejaJ. 
^ »Zdaj je važno le,« je dejal 
K v a i i \ -kaj naj počneva s te
mi paJk-ami? A l i jih znova 

zakopljeva tule, ali jih prene_ 
seva v čolni'* 

Hooker je strmel zamišlje
no. Zmedene oči so mu begale 
med visokimi krošnjami ne
štetih dreves. Spet je vzdrhtel 
in vnovič pogledal mrtvega 
Kitajca. 

»Cemu vraga tako trapasto 
buljiš?» ga je vprašal Evans. 
»Se ti meša ali kaj?« 

»No pa odmsiva zlato od 
tod,« je rekel l lookor. 

Prijel je za ovratnik suk
njiča. Evans je zgrabil na dru
gem koncu in sta šla. 

»Po kateri poti?» je vpraša! 
Evans. »Proti čolnu? Čudno,« 
je nadaljeval, ko sta prešla 
nekaj korakov, »ampak tes 
je, da me roke še vedno boli
jo od tistega prekletega ve
slanja-« 

»Tri sto hudičev!« je zaro-
bamtil *pot čez nekaj trenut
kov. Čedalje huje me bolijo. 
Počivati moram.« 

Suknjič z zlatom sta položi
la na tla. Evans je bil bled in 
po čelu so mu curele drobne 
srage. »Zlodjevo soparno je v 
tej hosti, ali ne?« 

Takoj nato se je hipoma 
razjaril brez slehernega vzro
ka: »Menda ne bova ves dan 
čepela tule! Primi za suknjič; 
CgraM, če ti pravim! Se s pr
stom nisi mignil, od kar sva 
<:;>a/ila tega mrtvakal Samo 
zijaš, ko teliček!« 

Hooker je pozorno opazoval 
tovariševo obličje. Dvignila 
sta breme in šla kakih sto 
metrov po|K>lnoi»ft tiho. Evans 

je zač>l loviti sapo. Mar sploh 
ne znaš več govoriti?« je vpra
šal Hookerja, 

»Pa kaj je s teboj?» je dejal 
Hooker, 

Evans se j e spotaknil, zaklel 
in vrgel suknjič iz rok- Trenu
tek j e opazoval tovariša, po
tem pa z a o r a l in se z obe
ma rokama grabil z a V rat. 

»Ne bliž*j s e mjj« j ( . dejal 
in se nasl 0 nii n a najbližje 
drevo. Nato j 0 pripomnil po
mirljivo: >V petih minukihmi 
bo odleglo.« 

Toda roke s o m x } oslabele, ni 
se mogel ^oprijemati debla 
Telo mu j e začelo počasi dr
seti ob drfy e s I I j,„ s e 7 .g n idilo 
ob dreves'-ijra tla. Roke je imel 
krčevito stisnjene, obraz spa-
čen od bo<V.jrii Hooker je sto
pil k nj('"H]. 

> Ne d olik n i S e me!« je re
kel Evans z a m o l k l o . »Položi 
zlato nazaj n a suknjič.« 
, > Ti h'iko kaj pomagam?« 
je vprašal Hooker. 

»Ne; sa^o 7 \ a ( 0 p 0 , i o ž i na
zaj.« 

Ko J* tnoker zlagal pali
ce, je zač(jj| da se mu je v 
palec zalviel trn. Obrnil je 
dlan in 0 |a zil zelo tenko iver, 
dolgo nekaj centimetrov. 

Hookert,! j e zadrgetala če 
ljust. Nekaj trenutkov je spet 
ogledoval tm na palcu- Nato 
se je zazfl v Evansa, ki je le
žal iztegBjen na tleh. hrbet pa 
se mu Jti r i tmično dvigal in 
spuščal. Hooker «e j« obrnil 
proti delali,, , , | t , N r , . M i i r;i 
hrbtom, proti » i t i lenei, v 

kateri je bilo še vedno vidofl 
obris trupa tistega Kitajca. 
Spomnil se je majhnih črtic, 
zarisanih na oglu žolte mape 
in v hipu se mu je posvetilo. 

»Bože, na poinoČl« je zavpil. 
Kajti trni s<> bili povsem po
dobni trnom, ki jih je vdel 
pri Diaxih — oni namakajo 
trne v sirup in natikajo na 
svoje puščice- Zdaj je razu
mel, kaj je pomenilo Cang— 
11 i jevo prepričevanje, da je 
njegov /nkl;i'l povsem na var
nem. In doumel je tudi čudni 
nasmeh Cang—Hija. 

»Evans!f je kriknil. 
Ampak Evans je b;l tih in 

negiben, le udje so mu še po
drhtavali. Globoka tišina je 
napolnila pragozd-

Hooker je začel besno izse
savati kri iz majhne rdeče pi
ke na vrhu palca. Razburjeno 
je sesal — za rešitev svojega 
življenja. Nenadoma pa je za
čutil čudno boleči JI o v roki in 
rami, prste je komaj še zga
nil. Spoznal je, da izsesa-
vanje zdaj ne pomaga več. 

Naglo Je odnehal se usedel 
na zlate palice in oprl komol
ce na kolena. Z dlanmi si je 
objel lica in se zastrmel v 
spačeno, še vedno drgetajoče 
telo svojega tovariša. V mi
slih je spet videl Cang - Hijev 
nasmeh. Potuhnjena bolečina 
je sejrla že do jrrla in postala 
vse hujša. Visoko nad njim 
je rahla sapa znšumela v zele
nih krošnjah in beli listki 
neznanih cvetov so padali ia 
so bivuićali v globoko smio«, / 


