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CENA 10 DIN 

d o l e n j s k i l i s 
T e d n i k o k r a j e v Črnomelj , Kočevje i n N o v 

JIŽNICA 

O D T E D N A 
D O T E D N A 

Ne bomo razpravljali o 
vzrokih in pobudah ofoteka 
predsednika skupnega odlbora 
a m e r i š k i h general š t a b o v a d 
mirala Radiorda na Japon-
ekem, niti ne o njegovi izjavi, 
da bi bilo dobro v r e č i na K o 
rejo atomsko bombo. Tokrat 
se'bomo pisali o p o l i t i č n i h vi
harj ih v Srednji Amer ik i . Ne 
utegnemo se za zdaj ukvarjati 
5 potjo t u r š k e g a ministrskega 
predsednika Menderesa v Irak 
m Sirijo, ln ker bomo š e l e na 
koncu obiska predsednika T i 
ta v Burmi obravnavali pomen 
le-tega, se bomo tokrat ustavi
l i pr i Zahodmi Evropi , njenih 
tegobah, t e ž a v a h , bojaznih in 
preglavicah. 

Ko se je minulo leto b l i ž a l o 
koncu, so francoski poslanci 
na ponovnem glasovanju o pa
r i š k i h in londonskih sporazu
mih odobrili, da lahko Nemci 
nosijo č e l a d o in p u š k o . » B a 
letka je v drugem dejanju po
pravila n a p a č e n korak, ki ga 
je storila v p r v e m . « Tako je z 
d o b r š n o mero duhovitosti za
pisal neki zahodni komentator. 
Toda komur izid glasovanja 
niso le p u š č o b n e š t e v i l k e , se je 
zamislil nad sodbo francoskih 
poslancev: izmed 627 č l a n o v 
parlamenta j ih je 287 reklo 
>da, Nemci kar naj dobe voj-
6ko<, 340 pa se j ih je v z d r ž a l o 
ali pa jasno reklo »ne«. 

Francozi so torej nehaili na
sprotovati, toda gornje š t e v i l 
ke p r i č a j o dovolj zgovorno, 
da bojazen iz njihovih src š e 
ni izginila. 

Francozi se n a m r e č š e ved
no v p r a š u j e j o : A l i je miro
ljubna demokracija onkraj 
Rena res tako d e m o k r a t i č n a 
in tako miroljubna, kot pripo
vedujeta Adenauer in Dulles? 
T e in t a k š n e pomisleke je bilo 
s l i š a t i tudi med debato v Boair-
bonski p a l a č i . Poslanci so na
vedli, da je Adenauerjev mi 
nister trdil , da je treba dati 
N e m č i j i tiste meje, k i j ih je 
imela 1918 in da drugi omenja
jo Alzacijo kot n e m š k o po
krajino. Hitler je na z a č e t k u 
svoje poti zahteval 360.000 vo
jakov, sedanja Zahodna Nem
č i j a pa je z a č e l a s pol milijo
na, 1326 letali in n a j b r ž tudi 
z atomskimi t o p o v i . . . 

M i Jugoslovani ne moremo 
r e č i Francozom, da mlatijo 
prazno slamo, č e tako govore. 
Ne moremo p a č prezreti in za-
m c l č a t i pmtijugoslovanske 
gonje, ki so jo v zadnjem č a 
su z a č e l i nekateri zahononem-
Bki krogi. Č e s i g . Erhard, Ade
nauerjev minister za gospo
darstvo upa kritizirati n a š e 

gospodarstvo, č e p r a v je bil v 
eogradu le p i č l e št ir i dni, 

potlej to p a č ne p r i č a o dobri 
volj i do n a š e d r ž a v e . Pristavi
mo k temu š e trdovratno od
klanjanje, da b i Jugoslaviji 
p o p l a č a l i dolgove, da bi vrni l i 
denar, k i so ga dolžni Jugo
slovanom, karteri so bi l i med 
minulo vojno odgnani n a p r i -
siilno delo v N e m č i j o , dodaj
mo Še protijugoslovansko sod
no obravnavo proti n e m š k i m 
vojnim ujetnikom, k i so se vr
ni l i iz n a š e d r ž a v e ter pomisli
mo na propagando v zvezi s 
tem, pa nam bo jasno.da nekn-
teri n e m š k i krogi Jugoslavijo 
ne gledajo s prijaznimi o č m i . 

No, -vrnimo se k Francozom! 
Le-t i se boje tudi nevarne 
n e m š k e konkurence na fran
coskem trgu. Zato niso ravno 
pripravljeni u s t r e č i glasnim 
neonskim zahtevam, naj bi 
odstranili cairinske in druge 
ovire v izmenjavi med N e m č i 
jo in Francijo. Razen tega je 
s l i š a t i tudi druge predloge. 
Č e S k a i ko bi skupaj delali na 
grjspodarekem p o d r o č j u v A f 
riki?! B , 

Te dni sta se v Boden Rado
nu sestala Mendes-Franre in 
Adenauer Njuni razgovori so 
nemara zgladili nekatera ne
soglasja, niso i MI seveco mogli 
»(podrezati korenin nasprotij 
med tema dvema d r ž a v a m a 
obalkrnj Rena. , 

D a bi to dosegli, je potreb
no: t, postopno in naravno 
r b l i ž a n j e med Froncod i " 
Nemci; naglica pr i tem vzbu
ja samo š e h u j š a s u m n i č c i i j i i 
2. izogniti s r je i roba vseiuu, 
kar vzpodbuja v N e m č i j i tiste 
reakcionarne kroge, katerim 
kljukasti kr iž še vedno veliko 
pomeni. Tri tem je jasno kot 
na dlani, da je razkosana 
N e m č i j a topla greda za rasi 
š o v i n i s t i č n i h l i - ž r n j : 3. Kranci-

(o je treba pospodflTsko in po-
i t i č n o utrdili kaj l i samo lako 

bo lahko z N e m č i j o enako
pravno sodelovala; 4. zlasti si 
je treba nenehno prizude\ ali, 
da bi dosegli čira š i r šo eVTOp-
sko sodelovanje na vseh po
d r o č j i h , kujii te v urejeni 
fivropi bo moč razreš i l i fran-
Oos&o DemlkO \ | > i a š m i | < \ 

V novomeškem okraju bo nemara 5 komun 
Ob koncu lanskega leta so se 

sestali v Novem mestu ljudski 
poslanci okrajev Kočevje, Črno
melj, Novo mesto in Krško. N a 
men sestanka je bil razgovor in 
izmenjava misli o.formiranju ko
mun na Dolenjskem. Širši posvet 
o tem vprašanju je bil tudi na 
Izvršnem svetu LRS, kjer so za
stopniki okrajev z vodilnimi ljud
mi v republiki prav tako izme" 
njali mnenja o tem važnem vpra
šanju. 

Na podlagi teh razgovorov in 
proučevanja razmer ter pogojev 
kaže, da bo treba v novomeškem 
okraju formirati vsaj pet komun, 
če ne morda šest. Največja komu
na bi bila po dosedanjih predlo
gih novomeška s sedežem v No
vem mestu, ki bi obsegala poleg 
mestne občine še celotno občino 
Gotna vas, del občine Brusnice, 
dalje občine Trško goro, Prečno, 
Mirno peč, Stražo in Dolenjske 
Toplice. Ta komuna bi štela oko
li 26.000 prebivalcev. Edini po
mislek je v tem, ker bi bila sko
raj prevelika, čeprav prometne 
in druge prilike narekujejo ko
muno takega obsega. Možno bi 
bilo, da bi bila za Stražo in To
plice posebna komuna. T u bi na
stalo vprašanje sedeža. Prav go
tovo ima Straža kot gospodarsko 
središče večje pogoje za sedež ko
mune, ne bi bil pa ta sedež v 
primernem teritorialnem , središču. 
O tem se bodo morali pogovoriti 
volivci teh občin in se tudi odlo
čiti ali za posebno komuno ali za 
priključitev v novomeško. 

Suhokranjska komuna s sede
žem v Žužemberku bi obsegala 
sedanje občine Žužemberk, Dvor, 
Hinje in Zagradec. Vsekakor bi 
bili o najbolj prav, da bi ceilot.no 
področje Suhe krajine spadalo v 
eno komuno, ker bi bilo tako 
laže reševati gospodarski problem 
tega predela v okviru ene same 
komune. Naslednja komuna bi 
bila s sedežem v Trebnjem in bi 
obsegala poleg trebanjske obč:ne 
še občine Mirno, Veliko Loko, 
Veliki Gaber in Dobrnič. Dose
danja razprava tudi kaže, da bo 

potrebna komuna s sedežem v 
Mokronogu, ki bi obsegala ob
močje Mokronog, Trebelno in 
Rakovnik. Peta komuna s sede
žem v Šentjerneju naj bi obsega
la občine Škocjan, Šmarjeta, Šent
jernej in večji del občine Brus
nice. Potemtakem bi bilo na ob
močju novomeškega okraja pet 
komun, če bi se volivci občin 
Straža in Dolenjske Toplice od
ločili za svojo komuno pa šest. 

To so po dosedanjih razpravah 
najbolj verjetne oblike bodočih 
komun v novomeškem okraju, na 
temelju teh razprav se bodo raz
vijale nadaljne priprave. Vseka
kor bo treba z razpravo in pri
pravami pohiteti. Poseben pri
pravljalni odbor pri O L O Novo 
mesto je na prvi seji imenoval 
komisije za posamezne naloge pri 
pripravah. Prav tako so pričele 
politične organizacije z razpravo 
o gornjih predlogih, končno be
sedo pa bodo imeli zbori voliv

cev. Če so se dosedaj pokazali 
pogoji za prej navedenih pet ko
mun (aH šest) z navedbo občin, 
ki naj bi tvorile posamezno ko
muno, ni še s tem rečeno, da ne 
bodo možne manjše teritorialne 
spremembe. Tako bo možno, da 
se bodo deli posameznih občin 
(po možnosti cele katastralne ob

čine, ki jih ne bi kazalo cepiti) 
zaradi prometnih in drugih upra
vičenih razlogov priključile dru
gi komuni kot ve*ji del občine. 
Na primer nekatere katastralne 
občine sedanjega otČinskega ljud
skega odbora Šma eta in Škoc
jan ki bolj težijo ' v Mokronog, 
se bodo lahko, če bodo tako odlo
čili volivci, priključile mokrono-
ški komuni. Podobno bo tudi 
drugod. 

Razprave o formiranju posa
meznih komun se *je treba lotiti 
z vso resnostjo. V naprej je tre
ba odločno zavrni.i vsako raz
pravo, ki bi onemogočala ali 

oteškoČala formiranje komune iz 
čisto gospodarskih, političnih in 
kulturno prosvetnih razlogov. Po
litične organizacije in volivci mo
rajo pobiti vsako reakcionarno 
parolo, kot se že pojavljajo, češ 
mi ne gremo v komuno s to in 
to vasjo zaradi tega in tega, naj
večkrat iz neke stare mržnje med 
posameznimi veljaki iz te ali one 
vasi. Široko demokracijo v raz
pravi in odločanju pri formira
nju komun bodo skušali razni 
stari politični špekulanti izkori
stiti v svojo korist in vplivati na 
volivce. To jim je treba v na
prej onemogočiti. Prav tako je 
povsem odveč začeti razipravo o 
priključitvi sem ali tam zaradi 
tega, ker je narodni dohodek 
morda v eni komuni veSji kot v 
dru<d, ker bo potrebno še naprej 
razdeljevanje viškov dohodka na 
posamezne komune. To nalogo 
bo imela zveza komun, ali bo
doči okraj. ' 

Plodno delo organizacije ZB 
v Novem mestu 

28. decembra 1954 je b i l v 
Novem mestu redni letni obč
ni zbor Zveze borcev. Ze sama 
udeležba je bila nekaj izred
nega za Novo mesto,, saj je 
bila sindikalna dvorana pre
majhna za vse, k i so prišl i . To 
je dokaz, da člani pravilno ce
nijo delo svoje organizacije in 
da se zavedajo njenega pome
na-

Tudi tisti, k i skozi leto niso 
spremljali dela svoje organi
zacije, so lahko iz izčrpnega 
poročila predsednika Janeza 
Zupančiča spoznali veliko in 
uspešno delo, k i je bilo oprav
ljeno v preteklem letu- To de
lo je bilo posvečeno zlasti skr
bi za partizanske otroke, k a 
terih je v mestu pod 18 let sta
rosti 57, dalje odkrivanju spo
minskih plošč i n spomenikov 
ter urejevanju partizanskih 
grobov, zbiranju zgodovin-

Pred v e l i k o manifestacijo tabornikov 
Taborniška organizacija v 

Sloveniji stopa v peto leto svo
jega delovanja med mladino. 
Ce pogledamo nazaj v leto 1950, 
lahko ugotovimo, da smo za
čeli z bore malo sredstvi, toda 
z obilo dobre volje ln z veliko 
ljubeznijo do življenja v nara
vi- Iz majhnih pripravljalnih 

tudi navezujejo stike s Stare
šinsko upravo ZTS in imajo 2 
voda. 

Pojutrišnjem se bodo sestali 
v Ljubljani predstavniki vseh 
slovenskih enot in opazovalci 
iz drugih republik na 4. redno 
letno skupščino Združenja ta
bornikov Slovenije. Pregledali 

Taborniki v svojem taborišču 

vodov so zrasle močne enote, 
k i j ih je danes nad 40. V vseh 
koncih Slovenije, celo v Trstu, 
ima taborništvo svoje člane. Za 
Dolenjsko je za sedaj edini 
predstavnik res samo Rod gor-
janskih tabornikov iz Novega 
mesta, taborniki pa so že tudi 
v Črnomlju ln Kočevju. Crno-
maljčani so lani taborili z in
štruktorjem gorjanskih tabor
nikov ob morju, Kočevci pa že 

bodo delo organizacije v minu
lem letu." se pomenili o napa-
pak in izvolili izkušene tabor
nike v Starešinski svet. 

Taborništvo si pridobiva v 
svetu in pri nas čedalje več 
prijateljev, zveza jugoslovan
skih izvidniških organizacij 
(SIOJ) pa raste v močno arma
do borcev za mir in dobrih, 
vnetih Članov socialistične do
movine. 

Trgovinski sporazum s SZ 
V Moskvi Je bi l 5. januarja 

podpisan trgovinski in plačilni 
sporazum med Sovjetsko zvezo 
ln Jugoslavijo. Sporazum določa 
Izmenjavo blaga v vrednosti 20 
milijonov dolarjev. Jugoslavija 

MARTIN KRPAN 
N A Š PODLISTEK 

D a ugodimo že l ji nekaterih 
1 1 , 1 1 '"'kov in da damo n a š i m 

bralcem eno najlepših sloven
skih povesti, bomo p r i o b č i l i v 
podlistku na zadnji sir..ni 
M.irnn;. Krpana. T a nesmrtna 
LevitiiCOV« umetnina je po 
svoji vzorni sesluvi in U r n e m 
dolenjskem jeziku r e s n i č n o 
vredna, da jo vsak pozna. Na
menjena je /|;,s(i h iahcm v 
oddaljenih krajih, ki bajko 
Martin Krpan t<v.k<> dobijo' v 
roko. Sporočiti« ruviii, če ste s 
tem podlistkom zadovoljni in 
kaj bi l i že l e l i vnaprej. C i m 
v , . r svojih ielja in pripomb 
bralci dajo, tem lažje jim 
u»t r e ž e m o . 

bo izvažala, v SZ meso, mesne 
konzerve, tekstilne Izdelke in 
drugo, SZ pa bo dobavljala Ju
goslaviji bombaž, surovo nafto, 
bencin, časopisni papir in drugo 
blago. 

Sredi januarja bo prispela v 
našo državo tudi gospodarska 
delegacija Češkoslovaške, ki se 
bo razgovarjala s predstavniki 
naše države o možnosti sklenit-

skega gradiva i n utrjevanju 
organizacije. V vsem tem je 
organizacija dosegla velike 
uspehe. Manj uspešna je bila 
skrb za odrasle člane organi
zacije, pa tudi sodelovanje pri 
izvenarmadni vzgoji i n ideolo
škem izobraževanju članov. 
Tud i p r i zbiranju zgodovin
skega gradiva za izdajo knjige 
o doprinosiu Novega mesta v 
času N O B , b i moral i napraviti 
več. Zelo aktivno pa je orga
nizacija sodelovala p r i vseh 
proslavah, tako v Črnomlju, 
na Osirožnem in pr i priredit
vah v mestu. Za 40 partizan
skih otrok izplačuje organiza
cija š t ipendi je v skupnem me
sečnem znesku 92.G00 din-
Prav tako je bilo 49 otrok de
ležnih socialne pomoči- Orga
nizacija ima sedaj 802 člana. 

V razpravi o poročilih so 
člani obravnava 1; dosedanje 
delo in nalogr tt^nizncije za 
bodoče, v čemer so člani poka
z a l i , enoten pogled na naloge 
organizacije kot celote in še 
posebej upravnega odbora. 
Predvsem je treba nadaljevati 
z začetimi napori p r i skrbi za 
partizanske otroke, katerim 
mora organizacija v celoti na
domestiti starše. Pospešit i je 
treba zbiranje zgodovinskega 
gradiva in obeleževanje zgo
dovinskih krajev. Ker se je 
dogodilo, da so pri pobiranju 
č lanar ine posamezniki odklo
n i l i plačilo, češ kaj pa imam 
od te organizacije, je bilo skle
njeno, da se je treba s takimi 
člani pogovoriti i n ugotoviti, 
zakaj imajo tako mnenje o 
svoji borbeni organizaciji. 

Živa je bila razprava o 
predlogu, da bi morala orga
nizacija posvečati več skrbi 
tudi odraslim članom- Gre za 
njihovo pravilno zaposlitev, za 
dodelitev stanovanj in tudi za 
strokovno izobraževanje. Re
čeno je bilo, da posamezna 
podjetja nimajo pravilnega 
odnosa do borcev pr i zaposle-
vanju- Žalostna je ugotovitev, 
da so borci v posameznih pod
jetjih največkrat samo k u 
r i r j i a l i vratarji, pod kr inko 
strokovne sposobnosti pa se 
velikokrat zaposlujejo na naj
bolj odgovorna mesta ljudje, 
k i nimajo prav nobene polit ič
ne kvalifikacije al i pa so celo 
nasprotniki naši družbeni ure
di tvi . Prot i takim pojavom se 
mora organizacija boriti z vso 
doslednostjo. Prav tako so tu
di primeri , da borci težko do
bijo stanovanje. Popolnoma 
razumejo težke stanovanjske 
razmere v Novem mestu, zah
tevajo pa, da so prošnje rešu
jejo po vrstnem redu, upoš te
vajoč pr i tem najbolj kričeče 
primere socialnih in zdrav
stvenih razmer prosilcev. Dan 
je b i l predlog, naj se pri od
boru Z B osnuje posebna ko
misija, k i bo sodelovala pr i 
reševanju prošenj za stanova
nja. 

Član okrajnega odbora Z B 
Mart in Pav l in je v razpravi 
načel tudi vprašan je dopolnil
nih šol za borce in aktiviste, 
k i med vojno niso imeli niti 

m i šolami i n tečaji, da bodo 
lahko zavzeli odgovorna me
sta v vseh panogah družbene 
dejavnosti, kar vsekakor za
služijo. 

Potrebno je tudi, so ugotvo-
v i l i v razpravi, več množič
nih sestankov vseh članov, na 
katerih bi se seznanili s sploš
n im položajem i n nalogami 
organizacije ter se tako ideo
loško izobraževali . Po tehtni 
analizi dosedanjega dela in po 
plodni razpravi so b i l i sprejeti 
ustrezni sklepi za bodoče delo. 
Izvoljen je b i l nov upravni 
odbor, k i bo nadaljeval delo 
prejšnjega i n ga skušal še po
večati, kar pa je v vel ik i meri 
odvisno od sodelovanja vseh 
članov. Več kot doslej, tako je 
bilo sklenjeno, bo organizaci
ja sodelovala tudi p r i izven
armadni vzgoji prebivalstva. 

VREME 
za Jas cd IZ. d v 22. jaaurr j« 

Do konca tedna pogoste pada
vine, deloma snežne. Prve dni 
prihodnjega tedna suho z mra
zom ponoči, od srede tedna dalje 
spet nestalno s padavinami in 
ohladitvijo oziroma nastopom 
mraza. Konec tedna razjasnitev 
in močnejši mraz. 

Z obiska tovariša Tita prijatelj ski Burmi 
Spomenik neodvisnosti Burmanske unije v Rangunu 

Z a k l j u č e k gospodinjskega tečaja 
v Ambrusu 

Za zaključek trimesečnega go
spodinjskega tečaja v Ambrusu 

tečajnice pod strokovnim 
vodstvom priredile gospodinjsko 
razstavo. Razstava ni bila le 
lepa za oči, ampak je pokazala 
tudi uspeh pouka v tečaju. Šte
vilni oibskovalci so si razstavo 
nadrobno ogledali in se ob do
bri razlagi tečajnic tudi mar
sičesa naučili. 

Razstava je imela več oddel
kov. Tako smo videli razstav
ljena živila, od katerih bi mo
ralo biti vsaj eno v vseh glav-
•n:h obrok'h naše hrane. K*.' '*se 
lahko pripravi gospodinja in 
kako Izdelke okusno opremi, je 
pokazal drugi oddelek. Tretji je 
nosil naslov^: -»Naši otroci — 
naša bodočnost«. Tu smo videli 
navodila za pravilno opremo 
dojenčka, igrače, s katerimi naj 
se otrok igra, pa tudi tiste, s 

Aktivnost sindikalne 
podružnice kurilnice 

Na nedavnem sindikalnem 
sestanku, k i ga je imel kolektiv 
kurilnice Novo mesto, so 
obravnavali razna po l i t i čn a lin 
giospdiarska vprašan ja . N o 
tranje in zunanje poliltični 
pregled je podal tov. Bambič, 
k i je podčrtal predvsem pomen 
obiska marša la Tita v Indiji« 

Predstavnik Zavoda za soci
alno zavarovanje tov, Colarič 
je nato tolmačil nove predpise 
o socialnem zavarovanju, za 
kar so člani pokazali veliko 
zanimanja. V razpravi so po
stavljali razna vprašan ja glede 
upokojitve železničarjev ditd. 

Vodja kurilnice tov. Pretnar 
je podal izčrpno poročilo o 
samoupravljanju na železnici 
govoril o objektivnih težavah, 

k i so se p r i železnici pokazale 
v prvem letu samoupravljanja. 
V lanskem letu so bi l i p r i raz
nih železniških kolektivih do
seženi prav lepi uspehi, kar je 
rezultat prizadevanj poedinih 
kolektivov. V ž ivahni razpravi. 
k,i je sledila, so člani obdelali 
vsa važna vprašanja , ki. zade
vajo celotni kolektiv. Poleg 
tega so se tudi pogovorili o 
delu občnega zbora sindikalne 
podružnice, k i bo v januarju. 

Kolek t iv kurilnice moramo 
posebno pohvaliti, ker je poka
zal veliko zanimanje za D P D 
Svobodo v Bršlj tnu. V druš tvo 
so se vključil i vs i č lani kolekt i 
va bodisi kot ak t ivni a l i pa kot 
Dodporni člani. V s i so tudi ta

koj poravnali č lanarino. Želi
mo, da b i j im sledile tudi dru
ge sindikalne podružnice v B r -
šl j inu in se vključile v Svobo
do. Kolekt iv je tudi ponovno 
podaril knjižnici Svobode 30 
knjig in b rošur , za kar se j im 
uprava knjižnice prav lepo za
hvaljuje. 

Uspeh siindikalne podružnice 
je tudi v tem. da tesno sodelu
je z vodstvom kurilnice in zato 
verj. memo, da j i m n e bo težko 
dati obračun svojega dela na 
letnem občnem zboru- J . U . 

katerimi se zaradi higienskih in 
zdravstvenih razlogov ne sme« 
Razstavljena je bila tudi hrana>, 
ki jo mora uživatii otrok, da bo 
zdrav, in razni sokovi. 

Poseben oddelek je bi l : Alko
holizem — družbeno zlo. Z na
pisano besedo je bila izražena 
škodljivost alkohola. Marsikdo 
se je ustavil in. zamislil ob 
tehle številkah: namesto 1 litra 
vina dobiš 9 lkrov mleka a l i 
5 kg jabolk iM 6 pomaranč itd. 
B i l i so razstavljeni sadni soko
vi , marmelade, kompoti, kajti 
sadne pijače so uspešna borba 
proti alkoholizmu. 

Lep je bil oddelek za ročna 
dela — perilo, obleke, bluze in 
še mnogo vrednih drobnarij, k i 
naredijo dom prijeten. Nadalje, 
kako iz starega naredimo novo, 
potem pranje in snaženje ma
dežev, pripravljanje pralnih po
trebščin: mila, žolča, pralnih 
koreninic itd. Razstava je po
učila obiskovalce tuda o pravil
ni ureditvi stanovanjskih pro
storov, razmestitvi pohištva, po
sode, orodja in drugo. 

Za zaključek tečaja pa so te
čajnice pripravile tudi kulturni 
program. Recitirale so vezano 
in nevezano besedo klasikov 
našega jezika, zapele nekaj pe
smi in izvedle tudi prizor »Iz 
trpljenja v svobodo«. 

Ambrušani se toplo zahvalju
jemo OLO Novo mesto za iz 
kazano pozornost, da je dal 
prvi okrajni gospodinjski tečaj 
pri nas, zahvaljujemo se pa tudi 
vsem, k i so pripomogli, da je 
ta tečaj tako lepo uspel. 

A . J . 

Za zakonito poslovanje 

ve trgovinskega in plačilnega I ™ o ž " o s t i ^r'Mke da bi se 
, , I strokovno usposobili, ker so 

se takrat bor i l i za skupno sporazuma med obema država 
ma. Predvidevajo, da se bodo 
podobni razgovori pričeli še te
kom januarja tudi z Romunijo, 
Poljsko in Bolgarijo. Trgovinska 
zamenjava blaga je v korist 
vsake države, zato skuša Jugo
slavija urediti trgovinsko zame
njavo z H vsako državo, ki je 
pripravljena trgovati na enako
pravni podlagi. 

stvar, dočim so vsi taki, k i se 
danes radi proglašajo za ne
pogrešljive strokovnjake, ta
krat upognili hrbet pred oku
patorjem in se izobraževali 
Vsem tistim, k i j im zaradi so
delovanja v N O B ni bilo mo
goče nadaljevati strokovne al i 
šolske izobrazbe, je treba to 
omogočiti sedaj z dopolnilni 

Člani SZDL - v januarju, MESECU DOLENJSKEGA LISTA, 
poskrbimo, da pride v sleherno hišo naSe g l a s i l o : 
DOLENJSKI LIST! S tem bomo počasti 1 ! tudi jubilejno 

leto — lO-leinico našega osvobojenja! 

P r e j š n j i teden je 
ljudski odbor Novo mesto 
gainiiziral dvodnevni t e č a j , na 
katerega je povabil tajnike in 
administratorje o b č i n s k i h 
ljudskih odborov ter š e f e in 
administratorje okrajnih usta
nov. Namen t e č a j a je bil. da 
bi se povabljeni seznanili s 
predpisi, odloki in zakoni, k i 
urejajo poslovanje tako v ad
ministraciji ljudskih odborov 
kot v poslovanju ustanov. 

Kot prvo so na t e č a j u obrav
navali nastavitve, napredova
nja, prevedbe in nagrajeva
nje u s l u ž b e n c e v v d r ž a v n i 
s lužb i . Čeprav imamo pravno 
urejen sistem, k i t o č n o ureja 
vsa u s l u ž b e n s k a v p r a š a n j a , se 
prav v tem velikokrat n a j v e č 
g r e š i . Pravni referent O L O 

Za domačo obrt v Beli krajini 
Belokranjska železolivarna v I javnost dobro in pravilno orga-

Črnomlju je prva od vseh belo
kranjskih podjetij dala svojim 
doba vitel jem in odjemalcem za 
novoletno darilo prav lepe blo
ke, ki so opremljeni z belokranj
skimi motivi tkanja in vezenja. 
T o je bila prav posrečena zami
sel, ne samo glede na okusno Wtr 
naajoat, ampak tudi zato, ker se 
s tem podpira razvijajoča se do
mača obrt v Beli krajini. 

Z uvedbo ročnih del na belo
kranjskih šolah bo smisel za do
mačo obrt še bolj zaživela in sc 
razširila. Po ocenitvi strokovnja
kov bo domača obrt v Beli kra
jini lahko dajala 25,000.000 din 
zaslužka na leto, če bi bila ta de-

nizirana. Potrebno je ,da se bo 
začdla O Z Z v Črnomlju resneje 
zanimati za domače obrti, zlasti 
sedaj, ko ima ta pano za gospo
darstva ze dobro vzgojen kader 
in ko bodo pri tem delu sodelo
vale še belokranjske Šole. 

Nujno je, da se čimorej pripra
vi zbirka vseh belokranjskih iz 
delkov — od najnavadnejših bre
zovih metel vseh vrst do umetno, 
obrtnih izdelkov in spominskih 
predmetov, ki bo stalno pr*jd 
očmi in pokazala marsikomu 
možnost zas>luzka. Menda m bo 
rezko najti borih . 10.000 din za 
izdelavo zbirke izdelkov belo
kranjske domače obrti. R. 

okrajni I dr. Žn idar in tajnik O L O Z v o -
sio or- ne Pere sta podrobno r a z l o ž i l a 

ves zatkouiiti postopek pr i 
sprejemanju, prevedbi, napre
dovanju in nagrajevanju u-
služl>enea. Prav v personalni 
s l u ž b i bi morali š e posebno 
u p o š t e v a t i zakonite predpise. 
Navedeni so bili primeri, ko 
ljudski odbori ali ustanove 
zaposlijo u s l u ž b e n c a brez po
p r e j š n j e p r o š n j e s potrebnimi 
dokumenti in ga p l a č u j e j o 
brez potrditve i n š p e k c i j e za 
p l a č e pri Sekretariatu za go
spodarstvo in p r o r a č u n L R S 
in okrajne komisije za u s l u ž -
benska v p r a š a n j a . V b o d o č e bo 
treba vsako nezakonitost v 
personalni s l u ž b i odpraviti. 

V drugem delu t e č a j a so ob
ravnavali pobiranje in p l a č e 
vanje taks ter pravilno teksi-
ranje raznih vlog, p r o š e n j ioi 
r e š i t e v . Tudi tu je š e dokaj 
zmede in nejasnosti, oziroma 
nepoznavanja predpisov. Č e 
prav je na s p l o š n o n a š a admi
nistracija v zadnji letih vidno 
napredovala, a je š e vendar 
dokaj slabega vmes, kar pa je 
treba odpraviti. Administra
tivno poslovanje ljudskih o d 
borov ter ustanov mora bit i 
urejeno. To velja posebno se
daj, ko prehajamo na formira
nje komun. Komune bodo 
mogle takoj ob nastanku tudi 
v administraciji pravilno po
slovati le, č e bo v redu zaklju
č e n a in predana adminnsl ra 
cija sedanjih o b č i n s k i h l jud
skih odborov. V p r a š n j u ureje* 
ne administracije so na t e č a 
ju posvetili znaten del č a s a , , 

http://ceilot.no


Kaj so ugotovili kmetiiski 
strokovnjaki v Adlešičih 

Kot vefrino krajev v Bel i 
k ra j in i , so kmetijski strokov
njaki v Kmetijskem tednu obi
skali tudi vasi v občini Adle-
šiči. 

Ugotovitve strokovnjakov so 
v bistvu potrdile, kar trdi 
znani napredni kmetovalec na 
Ve l ik ih Selih Mati ja Peteh, 
da je to predel, kjer je vsako 
leto manj plodne zemlje. Na
l i v i neprestano odnašajo plod
no zemljo s pobočij v doline 
in se površ ine orne zemlje 
vedno boli krči jo. Tako nasta
ja iz leta v leto bolj izrazita 
kamenitost in s tem slabša do
nosnost tal. Res se plodna 
zemlia. k i jo voda odnaša v 
doline, nekje ustavi, vendar 
račun strokovnjakov kaže, d:i 
se zemlja s površ ine enega 
hektarja ustavlja na površini 
komaj 14 do 20 arov. Ta pro
ces drsenja plodne zemlje z že 
tako revnih tal v nižje predele 
so strokovnjaki ugotovili v 
vseh vaseh, k i so j ih obiskali, 
to je v Marindolu, Vrhovcih, 
Gorenjcih, Selih, Adlešičih in 
drugod. 

Strokovnjaki pa so predla
gali tudi ukrep, k i bi vsaj del

alo zavrl odnašanje plodne 
zemlje v dolino- P r v i tak 
ukrep, k i bi ga bilo treba pod-
vzeti takoj, bi bilo pobočno 
oranje- To bi zavrlo odplav-
Hanje zemlje. Težava za ta 
ukrep pa je, ker so to razdrob
ljene parcele in bi bilo po
trebno najprej zemljišča zao
krožit i (arondirati), kar bi bilo 
tudi iz drugih ozirov nad vse 
potrebno. 

Naše travnike bi niti ne 
smeli imenovati travnike, kar 
so potrdili strokovnjaki. Do
nos krme je izredno majhen. 
Na površ inah , k i j ih imenuje
mo travnike, bujno raste mah 
in ovira rast trave. Povsem 
razumljivo, primanjkuje gno
ja. Z gnojenjem travnikov bi 
se donosnost dvignila, prav 
tako tudi kvaliteta krme- To 

je spet osnova za boljšo živi
norejo. Toda, kako pri t i do 
gnoja? Za take razmere ni k r i 
va samo zemlja, del krivde 
nosi tudi pretekla vojna. Do 
50% vasi v občini je bilo po-
žganih, živina je bila skoraj 
popolnoma uničena. Marsikje 
ni ostal p r i hiši niti en rep 
Razumljivo je, da je bilo treba 
po vojni vložiti vse napore in 
sredstva za obnovo, k i še ni 
povsem zaključena. Tojne po
sledice se na tako pasivnem 
predelu še prav posebno po
znajo, prav tako, kot so tudi 
sušna leta povprečno bolj p r i 
zadela J e kraje kot ravninske 

Veseli nas, da se enkrat ta

ko temeljito postavlja vpraša
nje dviga kmetijstva. S skup
nimi napori bomo prav goto
vo našli pot za napredne j še 
kmetijstvo- Pozdravljamo vse 
napredne ukrepe in pobude v 
zvezi s tem- Posebno toplo se 
zahvaljujemo strokovnjakom 
za njihov trud in dragocene 
nasvete, tako ing. Ločnikar ju 
Šilcu in Novaku. Želimo še več 
takih nasvetov in pobud. Po
zdravljamo napore ljudske 
oblasti, k i se trudi dvignit i 
tudi naše zaostalo kmetijstvo 
in prosimo tudi pomoč, da 
č impre j pridemo na zeleno 
vejo. 

Ivan Gabrijan 

0 premestitvi delavcev se ne morejo 
sporazumeti 

Na-špediciji obrata Kmetijsko 
gozdnega posestva Kočevje v Rib
nici, je bilo treba nekaj delavcev, 
osem po številu, premestiti na 
obrat istega posestva v Grčarice. 

se s predlogom sindikalne podruž
nice, ki je v tem, da se premesti 
ekonomsko najmanj ogrožene de
lavce, strinja. Jasno pa je, da 
sindikalna podružnica nima pra-

Ker se izmed članov kolektiva ni j vice o tem odločati, ker ni uprav
ni organ, lahko pa stavi svoje hče javil prostovoljno za delo 

v Grčaricah, je na sestanku ko
lektiva sindikalna podružnica 
predlagala 8 tovarišev, to je pred
vsem takih, ki bi bili z preme
stitvijo ekonomsko na'manj pri
zadeti. Ta predlog sindikalne po
družnice, ki bi %a. morala potr
diti še uprava posestva v Kočev-
ru, oa je bil drugačen, kot ie bil 
oredlog uprave obrata v Ribnici, 
ki ie predvidevala premestitev 
drugih članov kolektiva. Zaradi 
tega je prisilo do nesporazuma. 

Okrajni sindikalni svet je sku
šal posredovati v tej zadevi, da 
bi se našla sporazumna rešitev, 
vendar kot kaže, brez uspeha. 
Ker nj bil predlog sindikalne po
družnice v celoti upoštevan, se 
je ta obrnila še na republiški sin
dikat kmetijskih in gozdnih de
lavcev. Odgovor tega je bil, da 

Gospodinjski tečaj na Gor. Sušicah 
K l j u b začetnim težavam se 

je 3. januarja začel kuharski 
tečaj v prostorih zadružnega 
doma. Tečaj je v okviru K U D 
Janko Jože in ga obiskuje 13 
deklet iz Sušic, Dobindola in 
Vrduna. Dekleta tvorijo res 
vzorno družino, da j ih je ve
selje gledati pr i delu. Vsaka je 
dala 200 din za nakup š p e c e n -
je in pripeljala voziček drv 
štedilnik je pa dala na razpo
lago Rihar Pavla. Upravnik 
doma Janko Ivan je rad odsto
p i l primerno sobo za kuhinjo 
pa tudi druge pro-store za ta 
koristni tečaj. 

Tečaj bo trajal 14 dni a l i pa 
še dalj, vsak dan od devetih 

dopoldne do št ir ih popoldne, 
od št ir ih do petih bodo pa te
čajnice poslušale predavanja 
iz zdravstva, zgodovine (NOB), 
zemljepisa, kmetijstva, d ruž 
bene moralne vzgoje in go
spodarske politike- Vrhu tega 
bodo obnovile na jpot rebnejše 
stvari iz slovenskega jezika i n 
računs tva , tako do bo čas res 
temeljito izrabljen za splošno 
izobrazbo. Našmdi ra le bodo 
tudi igro »Našli so se«. 

Tečajnice izjavljajo, da bi 
tečaj rade nadaljevale v polet
nih mesecih, da bi se izuvile v 
vkuhavanju sadja in v p r i 
pravljanju bolj zdrave rastlin
ske hrane. R. 

predloge in pripombe. 
Navzlic ponovnemu sestanku 

zastopnikov uprave posestva v 
Kočevju, Republiškega sindikata 
kmetijskih in gozdnih delavcev 
rer okrajnega sindikalnega sveta 
s prizadetimi delavci ni prišlo 
Jo rešitve tega vprašania. Delav
ci, kj jih je za premestitev pred
videla uprava obrata v Ribnici, 
se premestitvi upirajo, češ da so 
na novem delovnem mestu težji 
delovni po^oii ter da bi bil eko
nomski položaj njih in njihovih 
družin s premestitvijo prizadet. 
Nasprotno pa ta premestitev za 
ekonomsko dobro stoječe člane 
ne bi bila tako težka. Stališče 
teh delavcev podpira njihova 
sindikalna podružnica. 

Za kolektiv, ki šteje 25 članov, 
premestitev pa predvideva kot 
rečeno 8 članov, je sedaj vsa 
stvar dokaj zapletena. Upamo pa, 
da se bo vendar na koncu konca 
našla pametna sporazumna reši
tev v obojestransko zadovoljstvo, 
ki bo celothemy kolektivu samo 
koristila. -em-

NA VINICI SE JE P R I Č E L 
T E Č A J PLZ 

Občinski odbor Protiletalske 
zaščite na Vinici je organiziral 
tečaj PZ. Tečaj obiskuje 32 te
čajnikov, za učno snov pa imajo 
predavanja iz sanitetne, požarno
varnostne, tehnične ter kemične 
službe. Tečaj je vsak torek in 
petek od 18. do 20. ure v pro
storih šole. Ob koncu tečaja, v 
marcu, bodo tečajniki opravili 
izpite. J . 

i že poznate 
Dolenisni list? 

€ i n l < a r n a _ _ _ _ | 
METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA C E L J E 

T E L E F O N I : 20-41, 20-42, 20-81, 20-82 
B R Z O J A V N I N A S L O V : C I N K A R N A C E L J E 

ŽELEZNIŠKA P O S T A J A : Celje — industrijski t ir i Cinkarne 

P R O I Z V O D I 
- min 97.80»/» Zn 

N A S I 
Surovi cink -
Cinkov prah — 97.0 «/o Zn total 
Rafinirani cink — min 98,70 °/o Zn 
Fini cink — min 99,75 °/o Zn 
Cinkova pločevina raznih dimenzij in formatov 
Cinkovi protektorji za kotle 
Cinkove pralnice valovite 
Avtotipijske plošče 
Offset plošče 
Zveplena kislina 60" Be 
Cinkovo belilo — zlati pečat 

— beli pečat 
— zeleni pecat 
— rdeči pečat 

V valjarni uslužnostno valjamo tudi svinec, kositer 

Kromov galun 
Natrijev hidrosulfit 
Natrijev sulfid - surovi 
Natrijev sulfid - čisti 
Cinksulfat 
Natrijev silikolfuorid 
Barijev sulfid 
Zelena galica 
Litopon 
Lltramarin 
Svinčeni minij 30°/o 
Svinčeni minij 32°/o 
Svinčena glajenka čista 
Superfosfat 
Modra galica 
MetaHt 

i srebro. 

B i 

m m m 

Leta hitro teko, kar prehitro. 
Pred sabo imam Dolenjski list, o 
katerem lahko rečem, da sem* ga 
prebral do zadnje črke. Veliko 
mi je povedal, kaj se je zgodilo 
po Dolenjski, pa tudi drugod. 
Njegov prijatelj sem že od začet
ka. Bilo je leta 1950, ko me je 
takratni urednik naprosil, naj, 
ker sem že dopisnik (bi! sem pri 
Radiu Ljubljana), pri vsakoteden-
9kem obisku kočevskih krajev 
agitiram tudi za nove naročnike 
Dol. lista*. Takrat je bil Dolenj
ski list na Kočevskem skoraj še 
neznan. Ne bom pretiraval, če 
rečem, da si ga je takrat marsi
kdo naročil iz gole radovednosti, 
i.ed je bil prebit in Dolenjski iist 
si je začel počasi, vendar vztraj
no pridobivati naročnikov. Mno
gim je postal nenadomestljiv, po
učeval jih je, jim širil obzorje. 
Iz teh bralcev so zrasli tudi prvi 
dopisniki lista na Kočevskem. 

V petih letih obstoja se je Do
lenjski list krepko zasidral tudi 
med prebivalci Kočevske. Toda 
za njegovo nadaljnje razširjanje 
v teh krajih je b:!o vse premalo 
storjenega. Še vedno imamo šte
vilne družine, ki so brez našega 
tednika, glasila Dolenjske, kamor 
spada tudi Kočevsko. Eden vzro
kov, da list ne prihaja v večjem 
Številu v naŠe kraje, je ta, da 
se premalo poroča o delu in živ
ljenju ljudi na tem področju. Tu
di množične organizacije, zlasti 
Socialistična zveza, katere glasilo 
je Dolenjski list, bi morale med 
5vo]imi člani več storiti za nje
govo razširitev. 

Vsebina Dolenjskega lista se 
boljša iz leta v leto. Pestri član
ki z vseh področij gospodarstva, 
politike, kulture, razne zanimi
vosti z doma in sveta, vmes pa 
še humoristični prispevki (naj 
omenim le Popotnega Janeza), 
športne novice, kotiček za gospo
dinje, gasilce in tako dalje, vse 
to priča, da je Dolenjski list res 
tak, da je za vsakega nekaj. 

Naj zaključim z željo, da bi se 
v mesecu Dolenjskega lista naro
čilo na naše glasilo čimveč pre
bivalcev s Kočevske, obenem pa 
naj bi se razširila tudi mreža do
pisnikov v Dolenjski list. Naj 
pride v letu 1955 res v sleherno 
kočevsko hišo! O. K . 

Gozdni posestnihi 
seznanite se z zakonitimi predpisi o gospodarjenju z / f t z d o v i 

(Nadaljevanje) zavezanec da komu drugemu v 
Zakon o skadih za obnovo, ta namen. Isto velja tudi za 

gojitev in varstvo gozdov (Ur. 1. les, oddan za neposredno upo-
LRS št. 13-39/54) določa, da so j r a b o pri raznih komunalnih 
sredstva gozdnih skladov name- j gradnjah. Tak les mora bili 
njena za obnovo, nego, varstvo .uporabljen za določene namene 
in ureditev gozdov, za gradnjo v roku enega meseca po opro-
in vzdrževanje gozdnih cest in jstitvi plačila, sicer oprostitev 
ppti, poslopij in naprav, ki so 
potrebne za pospeševanje gozd
ne proizvodnje, za strokovno 
vzgajanje in izpopolnjevanje 
gozdarskih kadrov in za stroške 
javne gozdarske službe. V ta 
sklad se stekajo predpisani pri
spevki od cene lesa na panju, 
ki jih je dolžan plačati lastnik 
(posestnik, upravitelj) gozda, v 
katerem je bil posekan les. Za 
plačilo tega prispevka je neraz
delno z zavezancem (lastnikom) 
odgovoren tudi kupec lesa. Na 
podlagi tega zakona je izdana 

Uredba o skladih za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov (Ur . l . 
LRS št. 26-100/54), katere 1. člen 
predpisuje, da se prispevki v 
gozdni sklad plačajo od vsega 
lesa, ki se poseka ali kako dru
gače podre v gozdovih, dreves
nih pasovih, k i varujejo tla 
preć vetrom, peskom aH vodo 
in na gozdnatih pašnikih. Ob
veznost plačila gozdnega skla
da nastane z dnem, ko je les 
izmerjen in žigosan pri panju, 
predpiše pa ga z odločbo (pla
čilnim nalogom) tista okrajna 
uprava za gozdarstvo, na ka
tere območju je bil les posekan. 
Zoper odločbo o odmeri pri
spevka v gozdni sklad Je do
pustna pritožba, ki jo je treba 
v roku 15 dni po prejemu od
ločbe vložiti na Upravo za go
zdarstvo LRS. Prispevek v 
gozdni sklad mora biti plačan 
v roku 15 dni po prejemu od
ločbe, sicer se zaračunajo de-
vetodstotne obresti. 

V posameznih primerih lahko 
Uprava za gozdarsvo LRS za
vezanca deloma ali v celoti 
oprosti plačila prispevka v 
gozdni sklad in to predvsem od 
lesa, ki ga zavezanec neposred
no uporabi za popravilo aH ob
novo svojega stanovanjskega ali 
gospodarskega poslopja, k i je 
bilo uničeno po kakršnikoli na
ravni nezgodi ali vojnih dogod
kih, kakor tudi od lesa, k i ga 

Lovska družina Loški potok ima precej sreče. Na enem zadnjih 
pogonov so lovci uplenili dve košuti. 

Sentruperske novice 
26. december je na š obč in - ' Dedek M r a z n i razočaral 

izgubi veljavo. 
Kot priloga k tej uredbi je 

navedena tudi »Tarifa prispev
kov za gozdne sklade«, k i do
loča na podlagi orientacijskih 
prodajnih cen za posamezne 
sortimente in vrednostne razre
de višino prispevka v gozdni 
sklad. V kolikor pa so stvarne 
prodajne (tržne) cene lesa za 
več kot 10 odstotkov višje od 
orientacijskih, se po posebej 
predpisani lestvici z.a presežek 
nad 10 odstotkov plača še do
datni prispevek. 

Točka 4. navedene priloge do
loča, da se od lesa, ki ga za
sebni lastniki ali posestniki 
gozdov porabijo za lastne po
trebe, plača le 25 odstotkov 
prispevka, določenega po tarifi. 

Za prekrške po tej uredbi je 
predvidena denarna kazen do 
10.000 din ali kazen z zaporom 
do 30 dni. 

Zakon o omejitvi predelave 
lesa iglavcev (Uradni list LRS 
št. 26-96/54), po katerem je pre
povedano žagati hlodovino iglav
cev izpod 22 cm srednjega pre
mera, lahko pa se za posamez
ne okraje določi tudi večji aH 
manjši srednji premer. Po tem 
zakonu je prepovedano tesanje 
tramov i z okroglega les a iglav
cev alt predelava istega v drva 
in je za prekrške predvidena 
denarna kazen do 10.000 din aH 
do 30 dni zapora. Poleg tega pa 
se lahko izreče tudi kazen od
vzema lesa, k i je predmet pre
krška, ali njegove vrednosti (če 
je n. pr. že vgrajen ali prodan). 
V zvezi s tem zakonom je izšla 

Uredba izvrševanju zakona 
o omejitvi predelave -*sa iglav
cev (Ur. 1. LRS št. 30-115/54), 
glasom katere je na območju 
okrajev Črnomelj, Kočevje, No
vo mesto in drugih prepoveda
no žagati hlodovino iglavcev 
izpod 24 cm srednjega premera, 
a tesanje tramov iz okroglega 
lesa iglavcev je dovoljeno le v 
hribovitih krajih, kjer bi bilo 
drugačno predelovanje nesoraz
merno dražje. V vsakem prime
ru pa je za tesanje tramov po
trebno posebno dovoljenje, k i 

sk i praznik. To je v spomin na 
partizanski napad na utrjeno 
fašistično postojanko Dob leta 
1942, p r i katerem je bila po
stojanka l ikvidirana. 26. de
cembra 1954 smo občinski 
praznik prav lepo proslavili. 
Dopoldne je bilu svečana sevja 
občinskega ljudskega odbora, 
popoldne pa v domu ljudske 
prosvete svečana akademija, O 
pomenu praznika je govoril 
Jože Bizjak. Nato je predsed
nik občinskega ljudskega od
bora odlikoval t r i najboljše 
obveznike pred vojaške vzgoje 
Temu je sledil obši ren in iz
bran kul turni spored z razni
mi točkami. 

malm častilcev. Sicer je p r i -
mahal peš, ker za sanke ni 
bilo-snega, pr išel pa je le- T u 
di sanke, katere je podani 
najboljšim pionirjem, je mora'; 
prinesti na rami- V svoji do
broti ni prezrl nobenega cici -
bančka ali pionirja, vsak je 
dobil nekaj, zalo je bilo zado
voljstvo splošno. Ze sedaj so 
se mu priporočil i za prihodnje 
leto. 

Nova pridobitev zaL Sentru-
pert je ozvočenje, k i smo ga 
dobili v zadnjem času. M i s l i 
mo, da bo sedaj s tem odpadlo 
klicanje pred cerkvijo in drugi 
n«etai razglaševanja. S. 

ga izd^ -.trajna uprava za go-
zdar»ama v sečnem dovoljenju, 
v kdSiP-or j e prosilec to navedel 
v prošnji za izdajo sečnega do
voljenja, ali pa se izda posebna 
odločba. Tudi predelava z a teh
nične namene sposobnega .lesa 
iglavcev v drva je dovoljena1* le 
v primerih, kjer ni n ikakršra 
možnosti za zamenjavo tegV 
lesa za drugo vrsto kuriva. Tudil" 
za tako predelavo iizdfc dovolje«--
nje Okrajna uprava za gozdar
stvo, z navedbo količine. 

Uredba o sečnjah gozdnega 
drevja (Ur . l . LRS št.30-116/54), 
katere določbe so za gozdne po
sestnike še posebno važne. Ze 
1. člen dolooa, da je v gozdovih 
dovoljeno sekati samo na pod
lagi sečnega dovoljenja ali seč
nega naloga, in to šele potem, ko 
je stoječe drevje odkazano za 
posek (po pristojnem gozdar
skem organu). Za izdajo sečnega 
dovoljenja do 10 prm drv za 
lasno porabo lastnika je pristo
jen občinski ljudski odbor (v 
okviru določenega letnega eta-
ta), za količine do lOOkubikov 
stoječega lesa je pristojna 
Okrajna uprava za gozdarstvo, 
za količine preko 100 kublkov 
pa republiška Uprava za go-
zdarsvo. Sečni nalog ^ gozdno-
vzgojnih, gozdnovarstvenih ali 
drugih razlogov pa izda Okraj
na uprava za gozdarstvo. 

Sečno dovoljenje se izda na 
prošnjo lastnika, odnosno po
sestnika ali upravitelja gozda. 
Prošnja mora vsebovati določe
ne podatke, kakor jih zahteva 
obrazec tiskovine, ki j 0 prosi
lec dobi na Občinskem ljudskem 
odboru. Prošnja za sečno dovo
ljenje se vloži na tisti občini, 
na kaitere področju se nahaja 
gozd, v katerem proshiec name
rava sekati. 

Člen 8. določa, da sme p r i 
stojni organ izdati sečno dovo
ljenje samo, če nameravana 
sečnja ne nasprotuje določbam-
zakona o gozdovih in sam 0 v 
mejah družbenega plana. Sečno 
dovoljenje se izda z odločbo, k i 
vsebuje določene podaitke in 
eventualne gojitvene in gozdno-
varstvene predpise. Zoper od
ločbo je dopustna pritožba v 
roku 8 dni po prejemu na Upra
vo za gozdarstvo LRS. Ce se 
sečnja ne izvrši v določenem 
roku, je sečno dovoljenje neve
ljavno in se ne more podaljšati. 

(Se nadaljuje) 

O d l o k 
Na osnovi 5. točke 64. *lena Zakona o okrajnih Hadskih od

borih (Uradni list LRS št. 19-89(52), izdaja Okrajni ljudski odbor 
v Novem mestu na H skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 
1951 naslednji 

O D L O K 
o popisu živine na področju okraja Novo mesto. 

1. Odreja se popis živine na področju okraja Novo mesto v času 
od 16. do 20. januarja 1955 s stanjem na dan 15. januarja 1955. Ta 
popis vsebuje popis živine, perutnine in Cebelnih panjev, 

2. Popisana bodo: 
a) vsa splošno družbena, zadružna in privatna kmetijska po

sestva. 
b) Samo one državne, zadružne in družbene ustanove podjetja 

in organizacije, ki niso organizirane kot kmetijski proizvajalci, pa 
Imajo živino, perutnino ali cebelne panje. 

c) Vsa gospodinjstva nekmetovalcev, ki imajo živino, perutnino 
ali čebelne panje. . ., . . • 

3. Popis bo vodila okrajna popisna komisija, ki1 ;o imenuje 
Okrajni ljudski odbor. Prav tako naj vsak občinski ljudski odbor 
Imenuje občinsko popisno komlsi jo, ki bo vodila popis na podroCju 
občim-, . . , ». , . 

4. Občinski ljudski odbori morajo dati občanskim popisnim 
komisijam na razpolago potrebno število popisovalcev in kontro-

fJTVflfffa se izvede po obrazcih in navodilih, ki jih Je predpisal 
Zvezni zavod za statistiko ln evidenco. 

8. Popisovalci, inštruktorji in popisne komisije se morajo strogo 
držali navodil za izvedbo tega popisa. ' 

7. Odgovorni voditelii splošno družbenih in zadružnih posestev, 
gospodarji kmetijskih gospodarstev, kakor tudi vsi drugi lastniki 
llvlne, perutnine ln Cebelnih panjev, morajo dati popisovalcem 
totne odgovore na vsa vprašanja, ki Jih vsebuje popisnica. 

8. Kdor namerno onemogoča izvedbo tega popisa ali ne da 
zahtevanih podatkov, ali ne da točnih podatkov, kakor tudi popi
sovalci, ki ne bodo vršili svoje naloge vestno, bodo kaznovani po 
Zakonu o prekrških. • 

9. Ta odlok stopi takoj v veljavo ln se objavi v Uradnem listu 
LRS ln Dolenjskem listu. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Novo mesto, dne 20. decembra 1954, 
Stev. 1—10.869/1-54 

Predsednik OLO: 
Zupančič Viktor 

Opozarjamo, da je naročilnica za » D o l e n j s k i 
iist« , k i je tiskana v l i s t u , namenjena NOVIM NA
R O Č N I K O M . Starim je ni treba odpošiljati , ker jih 
ž e imamo v seznamu. 

Uprava 

RUDI PILETEC: 

Agrarno-socialna analiza 
vasi na Dolenjskem RegerČa vas pri Novem mestu 

Novo mesto, dolenjska me
tropola, kakor ga nekateri la
skavo imenujejo, n i imelo in
dustrije, k i b i mogla zaposliti 
odvisno delovno silo s pode
želja. Mesto je imelo zgolj 
administrativno funkcijo. Bilo 
je upravno središče široke 
docela agrarne okolice, Novo 
meška »purgarija«. kakor M 
okoliški kmetje v nekoliko 
žal j ivem tonu imenovali me
ščane, je do zadnje vojne do 
bro živela, ker so bile uradni 
Ške plače razmeroma visoke, 
svobodni poklici p a seveda še 
bolj donosni. Gospodujoči po
ložaj v mestu so Imeli trgovci, 
mesarji, advokati, pa morda 
že nekateri gostilničarji ir. 
močnejši rJ>rtnilri, ki so bil i 
toliko spretni, da so se finan
čno okrepiti. Ta drobna buržo
azija jo seveda enotno ln do
sledno zastopala le svoje ko 
rteiti Vs i tj so kar .tekmovali 
med seboj v izkoriščanju kme 
tov. Trgovci so znali po dogo
voru dvigniti cene, če je le z>\ 
to bila Ugodna pr i l ika- Mesar 

je znal izrabit i nevednost in 
denarno stisko kmeta ter za 
majhen denar izvabiti od nje
ga živinče. Še več uspeh a so 
imeli spretni lesni t igovci, kei 
•JO se cene lesu hitro spremin 
jale in je kmet običajno z 1* 
w m k r i l deficit svojega gospo
darstva ter ga je moral zand-
denarne stiske večkra t prodati 
po smešno nizki ceni. »Hiša 
pravice«, t.j. sodnija, kamor je 
kmet žal pogosto zahajal, je 
bila zanj mnogokrat »hiša kr i 
vice.« K o se je kmetu zgodila 
krivica, je zavil v gostilno in 
tijko rad opraviči l s pregovo-
om: »Kamor je šla krava, na i 

gre še tele!« Tudi zdravnikov 
n ž iv inozdravnikov so se U u -
Ue bali. ker so se ti znali tudi 
za majhne usluge napraviti 
velik račun. Skratka — mesto 
ie vasi le malo dajalo, pač p;> 
veliko lemalo. Kmetje so Imeti 
mehčane za gospodo, k! dobro 
1̂ vi na račun njihovih žuljev 
ti jih zato niso mamil . Mehčani 

pa do kmetov tudi niso skrivati 
prezira- Jul i ja meseca t.l. ie 

Dolenjski list objavil članek, 
v katerem hval i pokojnega 
gosti lničarja Stemburja kot 
»odličnega humor is ta« pre jš 
njega stoletja, ker je znal zbi-
lati krepke šale na r čun kmeč
ke zaostalosti in nevednosti. 
Pisec tega ne obsotja kot 
socialni problem tedanjega ča . 
ui. pač pa izgleda, da je po
nosen na starega Stemburja 
na stare meščane, k i so si na 
račun kmetov znali krajšat! 
Jas. Razumljivo, da v takih 
okoliščinah ni moglo biti so
žitja med mestom in vasjo. 
Kmetje so b i l i sicer do mešča
nov prijazni, toda dejansko 
jim niso b i l i posebno pr i srcu. 
kar se je pokazalo tudi ob 
razpadu bivše Jugoslavije, ko 
so kmetje s Podgorja narav
nost pr idrvel i v mesto z vozo
vi H košarami , da bi razbil 
'n izpraznil i trgovine. 

Po vojni so se razmere bi
stveno spremenile. Mnofli 
kmetje in meščani sr šlj skozi 
NOB i n se naučil i drug druge
ga spoStovatl VladaIncV me

ščansko jedro je bilo do kraja 
razbito. % novo zakonodajo so 
b i l i dani pogoji za enakoprav
no i n uspešno sodelovanje med 
mestom in vasjo. Novo mesto 
je po vojni razširi lo kapacitete 
svoje industrije in obrti ter 
dalo zaposlitev mnogim ljudem 
s podeželja! Tako se počasi 
brišejo razlike med mestom in 
vasjo, vendar čakajo družbo v 
tem pogledu še velike naloge-

Odsotnost industrije na Do
lenjskem je bil tort'j eden glav
nih vzrokov, ki so ščitili zaosta
lost podeželja. Prebivalstvo se 
ie v toku stoletja naglo mno
žilo ln že tako majhne posesti 
so se še dalje drobile. I/, leta 
v leto Je bila občutnojša agrar
na prenaseljenost dežel«. Mno-
qe družine niso mople živeti od 
svojih majhnih posesti. Ljudje 
so iskali zaslužka drugod. V ko
likor so si našli začasno zapo
slitev doma kot poljski ali gozd
ni delavci, Je bilo to delo slabo 
plačano. Mnogi so odhajali na 
zimo v Slavonske hrastove go
zdove. Stari Mihelčič Iz RegerČe 
vasi mi je pravil, da so tam 
sicer dobro zaslužiti, so pa zato 
morali trdo delati po 10 ur 
dnevno. Toda že pred prvo sve
tovno vojno v Slavonskih go
zdovih niso več snrejamali se
zonskih delavcev. Koncem prejš-
niefT jtrili-.tl;i ip odšlo f̂>11k<i 

ljudi čez morje. V Regerčl vasi 
sem naštel 75 ljudi, k i so se te
daj izselili v Ameriko. Toliko 
jih imajo starejši vaščani v spo
minu. Ce vzamemo za merilo 
število prebivalstva vasi po po
datkih ljudskega štetja iz leta 
1900, takrat, je živelo v vasi 189 
ljudi, je 39°/o vaščanov odšlo v 
Ameriko". Povprečno sta skoraj 
2 človeka od vsake hiše onstran 
morja našla novo domovino, Če 
upoštevamo, da je leta 1900 šte
la vas 41 hišnih številk. Zaradi 
močnega izseljevanja se je v teh 
letih zelo zmanjšal prirastek 
prebivalstva, oz. je število pre
bivalstva celo nazadovalo. V 
prvem desetletju tega stoletja 
se je zmanjšalo Število prebi
valstva vasi za 13 ljudi, čeprav 
se Je v istem desetletju rodilo 
v vasi 67 otrok. V tem desetlet
ju je torej izseljevanje, vsaj iz 
Reg«rč« vasi, zavzelo največji 
obseg. 

Izseljevanje Je bilo usmerjeno 
i/.ključno samo v Severno Ame
riko. V druge dežele se Reger-
čani niso izseljevali. Tik pred 
zadnjo vojno Je odšlo nekaj 
ljudi s PodRorja na se-zonsko 
delo v Nemčijo, toda RegerČa-
nov ni bilo med njimi. I/.seljen-
cl so odpomogll agrarni prena
gljenosti in tudi s poSiljkami 
i/boljšali življenjske razmere v 
Pod gori u. 

Pred vojno so bi l i podgorski 
kmetje močno zadolženi, čeprav 
so Izseljenci saj za kratek čas 
ublažili prenaseljenost in svojce 
tudi gmotno podpirali. Izseljenci 
nikakor niso mogli rešiti kmeta 
iz krize, ker je le ta koreninila 
v takratnih družbenih razmerah. 
Oni so lahko rešili le sebe. 

Stare dolgove Iz avstrijske 
dobe so kmetje poravnali med 
prvo svetovno vojno in po njej, 
ko je vrednost krone močno 
padla. Prvo desetletje po vojni 
je kmet nekako živel brez up
nikov. Leto 1925. so bili v vasi 
od 21 kmetov samo 3 zadolženi 
in Se ti so imeli skupno le 474 
din dolga. Toda od 1930 leta da
lje so dolgovi naglo naraščali, 
izgleda, da je zadolževanje do
seglo višek v lotu 193«. ko j« 
od 21 kmetov v vasi bilo 12 za
dolženih za skupni znesek 231.132 
din. Povprečno na vsakega za
dolženega kmeta je odpadlo 
19261 din dolga. Za majhne re-
^eršike posesti so bile te številke 
izredno visoke, posebno Se zato, 
ker kmetje posojila niso Inve
stirali v svoje obrate, kar bi se 
iini končno morda le povrnilo, 
pač pa so ga porabili za naj
nujnejše življenl.ske potrebščine 
Poleg tega so bile obrestne me
re Izredno visoke. Dolgov je 
kmete »rešJa« vojna. Tik prod 
vojno je Imelo 11 regeršklh 

kmetov 182.211 din dolga. Od 
tega so 31.750 din povrnili med 
vojno v lirah, 36.016 din so vr
nili po vojni, preostali dolgovi, 
lei so znašali 114.445 din pa so 
bili-po vojni brisani na osnovi 
uredbe v Uradnem listu F L R J 
št. 33/270 od 15. IV. 1947 in ured
be v Uradnem listu LRS St. 2-5-
1952. 

Nič manj, oz. relativno še bolj 
kakor kmetje, so bili zadolženi 
bajtarji. 9 regerštkih »bajtarjev« 
je imelo tik pred vojno na svoje 
majhne kose zemljišča vknjiže-
nega skupno 107.685 din dolga, 
kar znese povprečno na vsakega 
11-965 din. 

Po Franciscejskem katastru Iz 
leta 1826 je bilo v vasi 17 kme
tij in 3 bajtarji. Skupno je ime
la vas 182 ha kmetijske površi
ne. To je veliko v primeri z 
današnjim stanjem, ko šteje vas 
58 hišnih številk ln ima le okrog 
148 ha kmetijske površine. Se
veda Je treba pri tem upošte
vati, da so leta 1826 vsi vaSčanl 
živeli samo od zemlje, dočlmse 
danes večina ljudi bavi z ne
kmetijskimi poklici. Nekdaj Iz
razito kmečka vas je dobila do 
danes delavsko obeležje, saj sa
mo 80°/« ljudi živi od kmetij
stva. Podatki ljudskega Štetja 
iz leta 1953 Izkazujejo ->.\o sa
mo 2J'»/n ljudi ki ž ' v' j * i od 
kmetijstva. LSe nadaljuje.) 
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i Š l k I: 

k o v i c e i z D o b r n i č a 
Kukurnoumetnisko društvo »Jo 

ie Slak« ie imelo nedavno svoj 
letni občni zbor. Društvo je bilo 
v pretekli sezoni dokaj delavno. 
Najboljše uspehe beleži dramat
ska skupina, ki ima največ čla
nov in je najbolj delavna. Igrali 
so Babilon, Miklovo Zalo, Ugasle 
luči ter več eno in dvodejank. 
Skupaj so uprizorili 6 del. Naše 
društvo ni gostovalo, ker so bile 
tehnične ovire. Vsekakor beleži 
društvo v pretekli sezoni lep 
uspeh, ki je plod mnogih težav, 
za katere vedo le požrtvovalni 
igralci. 

Slaba stran našega društva je 
ta, da v pretekli sezoni ni našlo 
zadovoljive oblike izobraževanja, 
•pogrešamo dobrih strokovno-po-
•čnih predavanj. V zimskem ča" 
su in zgodnjii pomladi je sicer 
delovala ljudska univerza, ki pa 
ni bila najbolje obiskana. Preda
vanja so bila splošno gospodar
skega značaja, pogrezali pa smo 
vzgojnih in poučnih predavani, 
ki spadajo k splošni izobrazbi. 

Društvena knjižnica svoje na-
nica je sicer po številu knjig bo
gata, vendar zaradi nestalnega 
dela knjige niso našle poti do 

bralcev. Občni zbor društva po- nega mladinca Franca Kovačiča. 
meni pravo prelomnico v knjiž- č lan i zadruge so na izrednem 
ničnem poslovanju. Določena je občnem zboru obravnavali irl ob-

dni neDOstenn deianie zad stalna knjižničarka, ki bo od do 
ločenih dnevih izdajala in spre 

jemala knjige. Določena je bila 
komisija, ki je že razdelila knji
ge po kakovosti. Stare knjige, ki 
Po vsebini ne sodijo v današnji 
Čas, je izločila. Kmetijska zadru
ga pa je knjižnici podarila zbir
ko »Kmečka knjiga« v vrednosti 
15.000 dinarjev. Zaradi velikega 
zanimanja za šah je bil na obč
nem zboru sprejet sklep o usta
novitvi šahovskega krožka. Da se 
bo dejavnost krožka razširila, bo
mo nabavili veš šahovnic. Do
slej je bila na razpolago le ena, 
a še ta je bila delo požrtvoval-

sodili nepošteno dejanje zadruž
nika Šterbenka Alojzija iz Korit. 
Zadrugi je namreč prodal želez
niške prage. Les bi moral Izvo
ziti na postajo, a tega ni storil, 
ampak si je 10 že plačanih pra
gov prisvojil. Ko je najel tesar
ja, da bi mu delal svinjak, je 
prage privlekel na dan. Tesarju 
je naročil, naj oznake prevzemal-
ca takoj požaga, da ne bi pri
šli na oči logarju ali manipulan
tu zadruge. 

Člani zadruge so se zgražali 
nad nepoštenostjo sočlana ter ga 
izključili iz članstva zadruge. 

/. K. 

NOVOLETNA JELKA 
V Š E N T J E R N E J U 

Poleg obdaritve otrok, k i so 
jo omogočili O L O , občinski 
ljudski odbor i n domača po
djetja, je otrokom prinesla 
veliko veselja uprizoritev treh 
igric, k i j ih je skrbno na-
š tudira la šker le Tončka. Ob 
tej p r i l ik i se je uveljavio 
Društvo prijateljev mladine, 
k i je tudi prispevalo precej
šen znesek. Otroški vrtec je 
imel še svojo posebno prosla
vo- Vsem, k i so kakor kol i p r i 
spevali, pr i s rčna hvala! 

Uspelo silvestrovanje gasil
skega druš tva je privabilo ve
l iko ljudi- Z zanimanjem so 
sledili ' izbranemu programu, 
k i ga je pripravilo K U D Brata 
Pirkovič č-

V Hruškah bodo zgradili gasilski dom 
Deset let je minilo, odkar so 

divjali V Prašičih Nemci in 
Vlasovci ter p o č e n j a l i svoja 
r a z b o j n i š t v a . Vidna sled je 
ostala za nj imi: oropana vas, 
požgana poslopja in mnoge 
ž r t v e so p r i č a l e o krutosti 

loge ni vestno opravljala. Knjiž- f a š i s t i č n i h razbojnikov 

Dopis iz Dola p r * 
verzu Rl<e 

Ze ves č a s od osvoboditve 
smo tudi mi ž e l e l i e l e k t r i č n o 
l u č . R e š e t a l i smo to v p r a š a 
nje na m n o ž i č n i h sestankih in 
na zboru volivcev, a ostalo je 
vse le na papirju, dokler ni
smo izvolili elektrifikacijske-
ga odbora za b i v š i krajevni 
odbor Zbure, ki je takoj ž i v o 
zgrabil za gradnjo transfor-
niatLrja in dalljnovoda do 
Š m a r j e t e . K o je okrajni l jud
ski odbor Novo mesto videl, 
kako smo se izkazali bodisi z 
nabavo e l e k t r i č n i h drogov ali 
z u d a r n i š k i m delom, je tudi 
on p r i s k o č i l na p o m o č , za kar 
se anu zahvaljujemo. Sedaj ž e 

Novoletna jelka 
v Ž u ž e m b e r k u 

Tudi pri nas so se otroci že 
dolgo veselili Dedka Mraza. 
Sredstva za njegove dobrote pa 
so bila bolj skromna. Prispevala 
so krajevna podjetja, trgovina, 
kmetijska zadruga in okrajni 
ljudski odbor. Dedek Mraz je 
letos obdaril pionirje a skupnimi 
darili, med katerimi je lepa 
zračna puška, žoge, šahi, razne 
tekmovalne in miselne igre, 
tombola itd. To bodo mogli upo
rabljati posamezni razredi in ce
lotna šola. Sola je bila za spre
jem Dedka Mraza pravljično 
okrašena. Dedek Mraz je raz
delil darila, stavljal uganke, na
to pa so nastopile s šaljivim in 
zabavnim sporedom skupine po 
razredih. Nazadnje so bili učen
ci osnovne šole in dijaki nižje 
gimnazije še pogoščeni. 

sveti elektrika v Zalogu in 
Zburah, v Dolu in Č e l e v c u pa 
so si z lastnimi sredstvi posta
vili drogove in uredili h i š n o 
i n š t a l a c i j o — napravili so 
2.200 u d a r n i š k i h ur in posta
vil i 175 drogov. V nedeljo 28. 
XI. 1954 so napravili 300 udar
n i š k i h ur na č a s t 11-obletnici 
ustanovitve nove Jugoslavije. 
Ponosni smo, ker po n a š i h 
vaseh ž e stojijo e l e k t r i č n i 
drogovi, t ež i nas le skrb, ker 
so drogovi osamljeni in nima
jo medsebojne povezave. Mi 
sami ne moremo elektrifici
rati. Upamo, da bedo mero-
dajni forumi uvideli n a š o 

D r a š i č a n i so morali dobro 
prijeti za delo in ob pomo
či ljudske oblasti so se p o ž g a -
ni domovi kmalu dvignili iz 
r u š e v i n . Vas se je obnovila, 
toda še veduo je ostal D r a š i -
(•anoin velik problem, ki ga 
pa niso mogli kar tako reš i t i . 
Ostal je p o ž g a n i gasilski dom, 
za katerega so potrebne v e č j e 
vsote in tudi dobra volja. » S e 
daj ko imamo, elektriko, se 
bomo lotili gasilskega d o m a ! « 
so dejali v a š č a n i , ko je pred
lanskim zasvetila pr i njih 
e l e k t r i č n a luč . Tega so se tu
di d r ž a l i in oblast j ih ni pu
stila na cedilu. Prostor, kjer 
bo zrasel novi dom, je ž e oko-
l i č e n in načrt izdelan. V dor 
mu bo poleg gasilskih prosto
rov tudi v e č j a dvorana za k u l 
turne prireditve in razna pre
davanja, kajti vse prireditve 
so sedaj v šo l i , k i pa j? za 
v e č j e prireditve premajhna-
To bo ugodno za n a v d u š e n e 
d r a š i č k e igralce, ki so ž e kar 
dobro zaigrali nekaj iger. Ne 

stisko in nam p r i s k o č i l i na i bo v e č treba gasilcem s hran je 
p o m o č . M . J. j vati svoje p o t r e b š č i n e po raz-

IZ Č A T E Ž A 
2. januarja je vaški odbor R K 'tako pa tudi predstavnik SZDL. 

navzočim srečno priredil praznovanie novoletne 
jelke združeno z obdarovanjem 
najbolj potrebnih članov. S pri
spevkom okrajnega odbora R K 
je prireditev zadovoljila posebno 
otroke, ki so jih člani pripeljali 
s seboj. Na prireditvi so bili na
vzoči tudi predstavniki vaškega 
odbora SZDL in veliko ostalih 
vaščanov. O pomenu in vlogi 
organizacije R K je na prireditvi 
govorila predsednica odbora, prav 

Oba sta želel; 
novo leto. 

Delaven je tudi na? vaški od
bor SZDL. Novi odbor, izvoljen 
na občnem zboru, se je že sestal 
in pričel z nabiranjem novih 
članov. 

Ča teško kulturno - umetniško 
društvo Kajuh je za novoletno 
jelko igralo otroško igro Mačeha 
in pastorka, ki ie prav dobro 
uspela. M . M . 

P02AR V STRUGAH IN GASILCI 
Na novega leta dan v zgod

njih jutranjih urah je nenado
ma nastal požar v kozolcu po
sestnika Janeza Kljuna v Rap-
Ijevem št. 31. Kozolec z vso 
krmo ter gospodarskim orodjem 
je postal žrtev požara. 

đsKpred sodišču 
ZA PRIB0LJSEK STA KRADLA KOLESA 

26 letni Jerko Cosič, gradbeni 
delavec pri »Trudbeniku« v 
Bršljinu, je. že enkrat sedel dve 
leti in pol zaradi tatvine, pa ga 
ta kazen ni spametovala. Lani, 
30. novembra je iz hodnika za
družnega bifeja v Novem mestu 
suni'1 kolo, last M . T., 23. de
cembra pa iz veže Metropola 
kolo last M . K. Ze naslednji dan 
je s pomočjo Vladimirja Cika, 
brezposelnega elektromonterja, 
ukradel iz veže gradbenega pod-
jejta Krka moško kolo. 

Oba nevarna ljubitelja tujih 
koles so varnostni organi že 25. 
decembra prijeli in spravili na 
varno. Prav tako so dobili pri 

njima vsa tri kolesa in jih vr
nili lastnikom. Na razpravi pred 
senatom okrajnega sodišča v 
Novem mestu je Cosič kot raz
log za tatvino navajal, da mu 
je primanjkovalo denarja za pi
jačo in cigarete, pa si je skušal 
pomagati s tatvino koles. Ukra
dena kolesa sta nameravala 
spraviti v Karlovac, kjer bi j ih 
verjetno »pretopila« za pribolj-
Ške, kar pa so jima varnostni 
organi preprečili. 

Cosič je bil obsojen zaradi ta
tvine koles na eno leto in pet 
mesecev zapora, Cik pa na 8 
mesecev zapora. Plačati morata 
tudi stroške postopka. 

SEKAL JE LES BREZ 0DKAZILA 
Ivan Globevnik Iz Skocjana 

je bil obtožen, da je sekal les 
v gozdu splošnega ljudskega 
premoženja, k i je pod upravo 
Gozdnega gospodarstva, in da 
je sekal več kot bi smel na pod
lagi odkazlla. Na razpravi se 
je pokazalo, da je res že vsa le
ta po vojni uživa' navedeno 
gozdno parcelo, da pa je to de
lal v prepričanju, da je parcela 
njegova last. Vse do lani nam

reč Gozdno gospodarstvo nI ve
delo, da le ta gozdna parcela 
last ljudske Imovine. 

Ker na podlagi te ugotovitve 
ni bilo dokazov za namerno 
kaznivo dejanje sekanja lesa v 
tujem gozdu, je bil Globevnik 
tega dela obtožnice oproščen. 
Nasprotno pa je bil zaradi po
seka lesa brez nakazila, odnosno 
odkaza po logarju, obsojen na 
B000 din kazni. 

Kako je ogenj nastal, ni zna
no. Ugibanj je veliko. Cisto 
možno je, da je bil podtaknjen. 
Skoda je velika in bo samo 
delno krita z zavarovalnino. 
Ogenj, ki so ga domači opazili 
ob 5. uri zjutraj, je s tako 
naglico zajel ves kozolec* da ni 
gospoda* utegnil rešiti niti vo
za. Opečen po rokah ga je mo
ral prepustiti ognjenemu ele
mentu. Navedenega gospodarja 
je požar hudo prizadel, saj je 
ostal sredi zime brez vsake 
krme za živino, brez orodja in 
brez opreme. Se sreča, da je 
bilo vreme mirno, sicer bi biila 
škoda zaradi bližnjih stavb, ki 
so povečini še krfte s slamo, 
lahko še veliko večja. 

Ob tej p r i l i k i moramo zapi
sati odkrito besedo tudi na ra
čun domačih gasilcev. T i so 
pričeli gasiti šele potem, ko je 
že vse zgorelo. Njihov nastop 
nI b i l organiziran In enoten, 
ampak brez vsake komande. Ne 
vemo, kje so b i l i ta čas razni 
funkcionarji društva. A l i misli
jo, da so samo za parado, da 
njihovo naloga ni predvsem v 
tem, da vodijo In usmerjajo 
gasilce tam, kjer je potrebna 
pomoč?! Ročne brizgalne sploh 
niso pripeljali s seboj ln tako 
so zaceli gasiti šele po dolgem 
času, ker motorke niso mogli 
užgatl. Gasilsko društvo bi mo
ralo poskrbeti, da bi čim več 
članov obvladalo motorno brl-
zgalno In ne samo eden, ker je 
v primeru njegove odsotnosti 
motor k H brez pomena. Lahko 
trdimo, da je Raplje tokrat re
šilo hude katastrofe samo ugod
no vreme. D. K . 

Želite zastonj RADIJSKI APARAT (vreden 40.000 din)? DIVAN? 3 M KAMGARNA? 
Ž E N S K E IN M O Š K E G0JZARJE? SRAJCE? 3 M DRV? 500 KOSOV ZIDNE OPEKE? 

VSE TO LAHKO DOBITE NA VELIKEM NAGRADNEM Ž R E B A N J U 

» D O L E N J S K E G A L I S T A « 
Razen naštetih je Se polno drugih dobitkov. Pogoj, da boste upoštevani pri 
ž r e b a n j u , je plačana celoletna (480 din) ali polletna (240 din) naročnina za 

»Dolenjski list« 

Naročnina mora biti plačana DO 31. JANUARJA! Žrebanje bo februarja. 
Poslužite se naročilnice, k i je tiskana v listu! 

nih kleteh, kakor So jih hra
nili do sedaj, dobili b<xlo dom, 
ki j im je tako potreben. Pa 
saj je d r a š i č k o gasilsko dru
š t v o r e s n i č n o aktivno. Ze na 
mnogih tekmah je odneslo 
zmage. To je priznala tudi 
komisija iz Ijubljlane, k i je 
konec decembra obiskala 
d r a š i č k e gasilce in prisostvo
vala njihovim tekmam. ^Do-
bjli boste dom, l judska oblast 
vam bo p o m a g a l a ! « je pouda
rila ob koncu tekem-

Upajmo, da bo gasilski dom, 
ki je D r a š i č a n o m tako potre
ben č i m p r e j zgrajen. 

K. I. 

Velika akcija za 
ljudske knjižnice 

Novica o knjižni akciji, v ča* 
su katere bodo ljudske knjižnice 
lahko nakupovale knjige s popu
stom, je vzbudila mnogo zanima
nja v slovenski javnosti. Na 
Ljudsko prosveto Slovenije pri" 
hajajo vprašanja, kako bo pote
kala ta akcija. Na ta vprašanja 
rta j odgovori to obvestilo. 

Prvo vprašanje, na katero žele 
ljudje odgovor je: Kdo ima pra
vico do nakupa kn]lg s popu
stom? To pravico imajo vse jav
ne ljudske knjižnice — mestne, 
občinske, društvene, knjižnice po 
podjetjih in sindikatih ter mla
dinske, pionirske, dijaške in šo-
larske knjižnice. Akcija naj omo
goči ljudskim knjižnicam priti 
do knjig po znižanih cenah, za~ 
sebnikom popust ni namenjen. 
Popust je enkraten in časovno 
omejene. Traja od 1. januarja do 
31. marca 1955. 

Nadalje ljudje vprašujejo, ka
tere knjige se prodajajo s popu
stom in kolikšen je ta popust. 
Popust velja za knjige vseh slo
venskih založb (Cankarjeve za
ložbe, Državne založbe Sloveni
je, Mladinske knjige, Kmečke 
knjige, Slovenske Matice, Sloven
skega knjižnega zavoda, Našega 
tiska, Novih obzorij, Primorske 
založbe), ki so izšle od 1. 1945 
do konca 1954, v kolikor so še 
na knjižnem trgu. Pri tem popu
stu knjige niso združene v zbir
ke, kakor je to običajno pri no
voletnih popustih nekaterih za
ložb, marveč je popust določen 
za vsako knjigo posebej. Popust 
znaša od 20 do 50 'A Vsaka 
knjižnica lahko kupi katerokoli 
knjigo v toliko izvodih, kolikor 
jih potrebuje. Seznam vseh teh 
knjig bo izšel te dni v štirinajst
dnevniku »Ljudska prosveta«, ki 

K O T I Č E K ZA DOLENJSKE GASILCE 
Kakor vsako leto, morajo biti 

tudi letos v mesecih Januarju ln 
februarju občni zbori vseh dru
štev. V sektorju Novo mesto !n 
Dolenjske Toplice so priprave v 
polnem teku in je že določen da
tum za vsako posamezno društvo, 
kdaj bo imelo občni zbor. V ko
likor po ostalih sektorjih in po
sameznih društvih o tem še niso 
razpravljati, naj takoj začno s 
pripravami. Vsako društvo je 
dolžno poslati pismeno prijavo 
za svoj občni zbor na zvezo čim
prej, najpozneje pa 8 dni pred 
dnevom, ki ste ga določili za 
občni zbor, katerega se bo po 
možnosti udeležil tudi član OGZ. 

* 

Društva Dol. Stara vas, Grmov-
1.1 e. Ambrus, Vavta vas, Zbure, 
Čatež in Trebelno obveščamo, da 
lahko dvignejo v naši pisarni 
tlačne cevi C, katere so jim bile 
dodeljene na zadnji seji. Tlačne 
cevi B pa prejmejo društva Ve
lika Loka in Stopice. Prejeli smo 

ZAHVALA 
Za lepo in bogato praznovanje Novoletne jelke so 

prispevali občinski ljudski odbor v Dol. Toplicah 5000 
dinarjev, okrajni ljudski odbor 3000 din, trgovska pod
jetja v Dol. Toplicah 3000 din in darilni zavoj 5 kg. 

Vsem skupaj p r i s r i i a hvala! 
Cicibani in pionirji Sušic, Vrduna in Dobindola. 

Ik (nI 

PCKALN0 BRZOPOTEZNO PRVENSTVO DOLENJSKE 
V nedeljo, 16. januarja, bo v 

Novem mestu pokalno brzopotez
no prvenstvo Dolenjske. »Ubrza
ni« šali je na Dolenjskem že pre
cej priljubljen, zato se je SD No
vo mesto odločilo, da prične s 
pokalnim prvenstvom za moštva 
in posameznike. Za najboljšo do
lenjsko ekipo je pripravljen lep 
pokal Šahovske zve?* Slovenije, 
ostale boljše ekipe pa bočo na
grajene. Prvak Dolenjske med 
posamezniki bo prejel pokal LO 

ERIK H0F — PRVAK 
NOVEGA MESTA 1954 

Peto povojno prvenstvo Novega 
mesta .je pravkar bilo zaključeno. 
Dosedanjim štirim prvakom (vsa
ko leto je bil drugi) se je pri
družil Hof, ki je šele lani stopil 

pmetmi^"»..*-.—»».—>t)n»mm«mi »••••••• 

v vrste novomeških šahistov. Na 
turnirju za prvenstvo Novega me
sta za 1954 je dosegel 87.5°/« točk. 
Podrobnejše poročilo s turnirja 
prinesemo drugič. 

P O P R A V E K 

V 52. Stev. Dolenjskega lista se 
je tiskarski škrat zmotil in prt 
čestitki Industrije obutve Novo 
mesto napisal naipačno Industrija 
usnja, zato to sedaj popra vljatrio. 

mestne občine Novo mesto, pa 
tudi ostali na bodo brez nagrad, 
ki jih bodo darovala novomeška 
podjetja, Šahovsko društvo in 
Šahovska zveza Slovenije. 

Spored tekmovanj bo takle: 
ob 8 v Mestni kavarni plenum 

delegatov dolenjskih šahovskih 
enot. Vsako društvo ali sekcija 
mora poslati svojega zastopnika; 

ob 9 v Domu J L. A tekmovanje 
5-članskih ekip; 

ob 13.30 prav tam tekmovanje 
posameznikov. 

Vsako društvo lahko sodeluje z 
več ekipami. Kosilo preskrbi SD 
Novo mesto, ostale stroške nosi 
vsako društvo, oziroma sekcija 
sama. 

Nastopili bodo najboljši Šahisti 
Dolenjske in Novomeščane opo
zarjamo na to zanimivo šahovsko 
prireditev. 

tudi material za nagrade, katere
ga so naročila društva J2 Novo 
mesto, PGD Novo mesto, Oreho-
vica in Dvor. Na zalogi so tudi 
gasilski koledarji 1955 ter gasil
ske knjižice, v kolikor jih še 
društva niso dvignila, naj to sto
re takoj. 

OGZ Novo mesto. 

ga dobivajo vse slovenske ljud
ske knjižnice, ljudskoprosvetna 
društva in mnoge šo'le. Da bi bili 
prav v vsakem kraju obveščeni 
o knjižni akciji, bodo to Številko 
»Ljudske prosvete« prejele prav 
vse šole v Sloveniji. Številka bo 
v celoti posvečena knjižni akciji 
in bo vsebovala nadrobna tehnič
na navodila za naročanje knjig 
in seznam vseh knjig, za katere 
velja popust. Pri vsaki knjigi bo 
razen popusta v odstotkih nave
dena cene s popustom in redna 
knjigotržna cena. 

Kako bodo knjižnice naročale 
knjige? Vsa naročila bodo šla 
preko Izvršnega odbora Ljudske 
prosvete v Ljubljani. Kn"ge bo
do naročale knjižnice same ali za 
njih mestni, občinski in okrajni 
sveti za prosveto in kulturo, 
okrajni odbori Ljudske prosvete, 
zadruge itd. Vsi ti bodo naročali 
po posebnih naročilnicah, katerih 
obrazec bo objavljen v listu 
»Ljudska prosveta«. 

Če kateri od interesentov za 
naku.p knjiig morda ne bi dobil 
v roke posebne številke »Ljudske 
prosvete«, naj se obrne po infor 
maclje na Izvršni odbor Ljudske 
prosvete Slovenije v Ljubljani. 

O b v e s t i l o 

ObveSčamo gospodarske organizacije in ustanove ter nrađe, da 
Je s 1. januarjem 1955 stopil v veljavo novi zakon o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in uslužbencev (Ur. list FLRJ št. 51/54). Po 
novem zakonu se po 23. čl. obračunavajo plače ob in po porodu 
(nadomestilo za plačo-oskrbnino) na podlagi povprečja plač s stal
nimi dodatki za delo v r e d n e m delovnem času, ki so bile Iz
plačane v zadnjih treh mesecih pred tistim mesecem, ko je nastalo 
obolenje ali nezgoda, ki daje pravico do nadomestila. Za čas, ko 
je zavarovanec v Zdravstvenem domu — zavodu, kjer ima polno 
oskrbo, zavisi višina nadomestila za plačo od števila družinskih 
članov, ki jih zavarovanec preživlja (glej 29. člen cit. zakona!) 

Dokler ne bodo tiskani novi obrazci (bolniški listi) naj vse gospo
darske organizacije, uradi in ustanove, ki izdajajo bolniške liste 
zavarovancem — upokojencem, vnašajo v dosedanje obrazce na
mesto zaslužka po tarifni postavki, oziroma plače po uredbi ter 
stalnega dodatka po pravilniku oziroma uredbi naslednje podatke: 

1. Znesek plače s stalnimi dodatki, ki jo je za\'arovanec prejel 
za redni delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem obo
lenja, oclnosno v katerem je nastopila nespodobnost za delo — plačo 
je vpisati posebej za vsak mesec v tri vrste, ki so na sedanjem 
bolniškem listu predviđene za »Podatke o družinskem članu«. 

Katera plača in stalni dodatki bodo upoštevani, je podrobneje 
določeno z uredbo o izvajanju zakona. 

2. Koliko delovnih dni je zavarovanec delal za plačo, ki Je 
navedena pod (l) — število delovnih dni vpisati v rubriko »sorod
stveno razmerje do zavarovanca«. 

3. Število nezaposlenih družinskih članov, ki jih zavarovanec 
preživlja — število vpisati spodaj v prostor pod besedilom potrdila 
o preživljanju družinskega člana, upoštevajo se družinski člani, za 
katere ima zavarovanec pravico do zdravstvenega varstva (glej 
13 člen) Zakona o zdravstvenem zavarovanju delavcev in usluž
bencev. 

Podatke pođ 1, 2 ln 3 Je treba vpisati samo, kadar se Izdaja 
bolniški list za zavarovanca. Ce se izdaja bolniški list za družin
skega člana, se vpišejo podatki o družinskem članu v rubriko kot 
doslej. 

Gospodarske organizacije, urade in ustanove prosimo, da do 
nađalinega navodila o Izvajanju navedenega zakona izpolnjujejo 
bolniške liste kakor Je zgoraj navedeno, da se izognemo eventual
nemu prikrajšanju pravic, ki jih imajo zavarovanci, ali pa preplačil. 

Zavod za socialno zavarovnje v Novem mestu. 

' » » » » » • • • » » • • • • » • » • » • » » • • • » • » • • » < » • » • • • • • • • • • • • • • • • » » » » » » • • • • 

Naročite se na tednik 
» D O L E N J S K I U S T « 

Naročnina za CELO LETO Din 480, za inozemstvo 
din 900. Lahko jo plačujete četrtletno. - N o v i 
n a r o č n i k i : izpolnite spodnjo naročilnico in 
jo dajte na pošto! 

-Tuka] odrežite" 

D O P I S N I C A 

Znamka 
za 

10 din 

JJPRIV1 

» D O L E N J S K E G A USTS*« 

N o v o m e s t o 
poštni predel 33 

K I N O 

Kino KRKA Novo mesto 
Od 14. do 17 Januarja: ameriški 

fllni Kapetan Kid. 
Od 18. do 20. Januarja: avstrij

ski film Luč ljubezni. 

Kino Dolenjske toplice 
15. in 16. januarja: nemški film 

Tromba. 
22. ln 23. Januarja: angleški 

barvni film Hofmanovc pripo
vedke. 

Kino Črnomelj 
Od 13. do 18. januarja: V vr

tincu. 
l.">. ln 18. Januarja: Pepelka 

(predvsem za mladino). 

D e ž u r n a z d r a v n i š k a s l u ž b a 
Do 15. januarja Ima dežurno 

zdravniško službo dr. Spiler 
Adolf, od 15. do 31. Januarja — 
dr. Vodnik Miro. 

Dežurna zdravniški* služba 6e 
začne ob 7. url zjutraj tn se za
ključi zadnji đan dežurstva ob 
7- uri zjutraj. 

M A L I O G L A S I 
PliODAM dobro obranjen Čev

ljarski Šivalni stroj znamke 
»Adler«. N.v;l<>v pil upravi. (8-55) 

GOSPODINJSKO POMOČNICO -
pninost srednjih lit — k šti
ričlanski družini npre.jir.rm ta
koj. VpraSaU po 12. uri. — Ko-

melj Marina, Novo mesto. Ki
dričev trg 4. 

Vsem cenjenim strankam se pri
poroča PUCELJ CIRIL, brivec 
in frizer, Novo mesto. 

Tovariš, ki nam je pisal gleđ* 
naročnine ln je na dopisnici 
napisal, naj popravimo naslov 
namesto SAVINAC na LAVI-
NAC, naj nam, prosimo, spo
roči, kako se piše, ker tega na 
dopisnici nt navedel. — Uprava 
Dolenjskega lista. 

PRODAM nerabljen Jedilni servis, 
prvovrstni porcelan in kreden
co. Naslov prt upravi lista. (10) 

P R O D A M HiSO z nekaj zem
ljišča ob glavni cesti v vnsl 
P L U S K A pri Trebnjem. Infor
macije daje Bortol Marija, 
Kamnje, pošta St. Rupert pr! 
Mokronogu. 

POSESTVO Z Z E M L J O v Dre-
nju nad Sotesko prodam skup
no ali posamezno. Informacije 
s ceno dobite pri Zanida Jo
žetu, Dolenjske Toplice 8. 

Gtban|c prebivalstvo 
v Novem mestu 

Pretekli teden Je bilo rojenih 
18 deklic ln 14 dečkov. — Poro
čila sta se: Silan Dušan, oficir 
JLA Iz Ilirsku Bistrice, In Hrovat 
Emilija, uslužbenka lz Uroda pri 
Novem mestu. — Umrli so: Smer-
du Nuška, otrok, lz Novega me

sta. Mikllč Drago, sin kmeta, i 
leto, iz Lukovca pri Trebnjem. 
Majerle Drago, delavec, 23 let, 
lz Novega mesta. Sibic Alojzija, 
užitkarica, 78 let, iz Irce vasi. 
Baje Martin, kmet, 53 let, Iz To-
mažje vasi pri Skocjanu. 

v ćrnomlju 
Do 8. Januarja so bili rojeni tri

je dečki in tri deklice. — Poro
čili so se: Malerič Anton, žeiezo-
livar lz Vojne vasi, in Panjan 
Kristina, gof.p. pomočnica iz Br-
davcev pri Črnomlju. Flcko Alojz, 
sodar, ln Sabotin Marija, delav
ka, oba iz Planine. Galija Peter, 
podoficir JLA, in Milivojevič Du-
Šanka, delavka, oba lz Črnomlja 
Knafeljc Mirko, uslužbenec iz 
Žabje vasi pri Novem mestu, in 
Draglnc Zalka, uslužbenka iz Bn-
šinje vasi pri Črnomlju. 

Umrli so: Banovec Anton, otrok, 
lz Dobllč. Gešelj Matija, kmet, 
50 let, iz Doblič. Porcber JciXe, 
kmet, 52 let, iz Doblič. SercelJ 
Alojz, upok.. 74 let, lz Sel pri 
Otavcu. 

Vinica 
V mesecu decembru sta bila ro

jena dva dečka ln pet deklic. — 
Umrli sta: Zunič Barbara, gospo
dinja, 67 let, iz Novih sel Roz
man Marija, gospodinja, 60 let, 
iz Gor. Suhorja. 

V Gradacu 
V decembru sta bila rojena en 

deček In ena deklica. — Poročila 
sta se:: Križman Anton ln Huslč 
Jožefa, oba lz Grlbelj. 

Gibanje prebivalstva 
V K O Č E V J U 

Do 8. januarja so bili rojeni 
trije dečki. — Poročila sta se: 
Lindenbah Jože, traktorist iz 
Cvišleijev in Oberstar Zlata, de
lavka iz Koprivnika. — Umria je 
Mejak Jelka, gospodinja, 31 let. 

Ribnica na Dolenjskem 
V decembru je bilo rojenih 5 

deklic in 4 dečki. — Umrli so: 
Dejak Neža, gospodinja, 68 let iz 
Ribnice, Dimnik Marija, užitka
rica, 9i let, iz Hrovačc. Hamber-
ger Alojzija, užitkarica, 81 let iz 
Gcriče vasi. Mitrovlč Mirjana, 
otrok, 2 meseca iz Bukovice. Paj-
nič Ivana, gospodinja, 64 let iz 
Jurjevice. 

Iz n o v o m e š k e porodnišnice 
Pretekli teden so rodile: Jenič 

Marija iz Rosalnic — dečka. Je-
reie Anica iz Bele cerkve — deč
ka. Urbanč Jožefa Iz Vel. Loke 
— deklico. Kresal Kristina iz Za-
meškega — dečka. Tori Marija iz 
Malega Cirnika — dečka. PeroŠa 
Marija iz Smolenje vasi — dečka. 
Peškur Zinka iz Dol Straže — 
dečka. Sobar Anica iz Uršnih sel 
— deklico. Golobic Frančiška iz 
Strekljevca — deklico. BeČirovič 
Dušanka iz Novega mesta — deč
ka. Flajnik Ivanka iz Metlike — 
deklico. Krese Anica iz Podste-
nic — dečka.. Bohte Alojzija iz 
Novega mesta — deklico. Strahan 
Marija iz Gabrja — dečka. Kralj 
Alojzija Iz Gor. Težke vode — de
klico. Senica Marija lz Podtur-
na — dečka. Novine Ivanka iz 
Praproč prt Zbk. — dečka. Tlnl-
kar Marija lz Luže pri Dobrniču 
— deklico, Krhln Ana iz Gor. 
Gradišča — dečka. Jakše FrM-Hi
ška lz Gradaca — dečka. Bregar 
Pavla iz Čateža — dekiico. Ce-
stitarnol 
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E l e k t r i k a n a v a s i 

Izkoriščanje električne ener
gije je že učinkovito pobeglo v 
naše najstarejšo delovno proiz-
vajalnost — kmetijstvo ter po
kazala vidne uspehe. Ce pogle
damo nekaj desetletij nazaj, v i 
dimo, kako si je kmet pomagal 
Jkr: obdelovanju polja z enostav
nim primitivnim orodjem. Svoje 
delovno orodje je stalno izpo
polnjeval ter si tako olajševal 
poljsko delo. S pogonskimi stroji 
je začel izpodrivati vprežno salo 
— živino. Veliko večji razmah, 
mehanizacije kmetijstva nam 
da:'e električna energija. Elek
trično energijo lahko danes, ko 
je tehnika tako izredno razvita, 
izkoriščamo maksimalno. Po 
drugi svetovni vojni električna 
energija hitro prodira do odje
malcev ter v naše kmečke vasi. 
Statistični podatki nam povedo, 
da je v okraju Novo mesto po 
vojni elektrificirano 67.5 od
stotka kmečkih vasi. 

Električno energijo v kmetij
stvu sedaj že v polni meri upo
rabljamo tako za gospodinjstvo, 
kot za ogrevanje in pogon stro-

jev. Električno energijo uporab
ljamo predvsem za notranjo 
hišno in zunanjo razsvetljavo. 
Koristi električne razsvetljave 
eo izredne. Električna luč je 
močnejša od vsakega drugega 
svetila, ne povzroča dima in 
smradu, ni nevarna za požar 
ter jo lahko montiramo kjer 
koli . Paziti pa moramo, da je 
električna instalacija pravilno 
nameščena, ker le tako odstra
nimo razne neprilike. Kako do
ločimo pravilno osvetljenost v 
svojih prostorih? Za spalnice in 
delovne prostore potrebujemo 
na kvadratni meter okrog 8 
watov, za shrambe, stranišča ter 
ostale prostore okrog 3 watov 
na kvadratni meter. Primer: Za 
dnevno sobo, ki je dolga 4 metre 
i n široka 3 metre (to je: 4X3 je 
12 kvadratnih metrov) potrebu
jemo žarnico za 100 watov. To
varne žarmc izdelujejo žarnice 
za 10, 15, 25, 40, 60, 85, 100, 150, 
200, 500 in 1000 watov. Obratne 
stroške za enourno porabo elek
trične tarnice izračunamo tako, 
da njelK) moč, na pr. 100 vzatov 
delimo s lOflt in pomnožimo s 
ceno zi. kilovatno uro — 15 din. 
Primer — 100 : 1000X15 = 1.50 
dinarja. 

Električno energijo tako v 

mestih kot na vasi uporabljamo 
za gospodinjske namene, saj je 
kuhanje z električnim tokom že 
nekaj navadnega, zato je brez-
smiselno opozarjati na velike 
prednosti električnih grelcev za 
gospodinjstvo. Električni grelci, 
odnosno kuhalniki, so eelo go
spodarni, kajti vsak štedilnik 
porabi mnogo več goriva kot 
ga moremo dejansko izkoristiti 
za kuhanje. Pr i električnem 
kuhanju je tudi hrana bolj kva
litetno pripravljena, zaradi tega, 
ker se v posodi ogreva enako
merno po vsej površini. Kuha
nje z elektriko je zelo prijetno 
ker ne povzroča dima in smra
du. Električni kuhalnik proiz
vaja samo toliko toplote, kol i 
kor je potrebno za kuhanje. 
Električna kuhinja je zelo pr i 
jetna poleti, ker je hladnejša. 
Električno moč kuhalnika lahko 
izračunamo, kadar sta nam zna
na napetost in tok kuhalnika. 
Moč dobimo, če napetost pomno
žimo s tokom. 

Primer: če porabi kuhalnik 
pri napetosti 220 woitov tok 2 
ampera, potem je njegova moč 
— 220 woltov X 2 ampera = 440 
woltov; če je kuhalnik priklju
čen 2 uri, porabi 440 watov X 2 
uri = 880 watnih ur (1 kw je 
1000 watov. Poleg električnih 
kuhalnikov olajšujemo delo so
dobnega gospodinjstva še l ika l -
niki, električni štedilniki, pralni 
stroji, pralni kotli, sesalci pra
hu, čistilci parketa itd. Vel iki 
pomen elektrike nam služi (če 
je napetost dobra) za radijske 
sprejemnike. Radijski aparat 
prav odlično služi kmetovalcu, 
saj je najhitrejši poročevalec o 
vseh gospodarskih in kulturno-
političnih dogodkih in drugo. 
Poleg teh dobrih lastnosti elek
trične energije, je glavna na
loga električnega toka še prav 
v kmetijske namene: za pogon 
raznovrstnih strojev. Na vsaki 
večji kmetiji potrebujemo za 
razna mehanizirana dela razno
vrstne stroje, predvsem elek
trične motorje. Zelo učinkovito 
uporabljamo te motorje za pri
ročne kmetijske delavnice, za 
razne vrtalne in brusilne stroje, 
stružnice, ventilatorje, dvigala, 
črpalke itd. Vsaka modernejša 
ter sodobna kmetija ima danes 
tudi že elektromotor za žaganje 
drv. Koliko si s tem prihranimo 
časa, ve vsak koristnik tega 
motorja. Električni pogon ven
tilatorjev je v zadnjem času že 
docela zamenjal naravno zrače
nje zraka, s čimer je mogoče 
uravnavati tudi temperaturo 
zraka. Zato je ventilator, od
nosno zračnik, bistveni del opre
me vsake sodobno urejene su
šilnice za sušenje kmečk'h pr i 
delkov (koruze, krompirja, sad
ja, krme itd.). Taka sušilnica 
ima to prednost, da nam omo
goča dobro sušenje brez ozira 
na vremenske prilike. V vseh 
prostorih, kjer se mora zrak 
pogosto izmenjavati, običajno 
uporabljamo večje industrijske 
zračnike s k r i l i . Motor večjih 
ventilatorjev je predviden za 
trofazni priključek ter mora 

imeti tudi tropolno zaščitno sti
kalo. V večjih prostorih, hlevih, 
kjer je mnogo glav živine je 
zrak nasičen z vlago, posebno v 
blagih zimskih mesecih. Zato je 
nujno potrebno urediti umetno 
zračenje z električnimi ventila
torji. Na ta način bomo dvig
ni l i na mnogo višjo stopnjo svo
jo živinorejo ter podaljšali tudi 
življenjsko starost živali. 

Važno za vsako kmetijo je, 
kako pridobiti dobro pitno vodo. 
Voda je enako potrebna ljudem 
kakor živalim. Vodo potrebuje 
kmetovalec tudi za namakanje 
polj. Z ozirom na osamljene 
vasd, k i so oddaljene od mest, 
je priključek vodovoda zaradi 
tehničnih ovir razmeroma drag 
in si je treba omisliti lastni 
vodovod. Vodo navadno črpamo 
iz zemlje (kjer je talna voda) z 
ročno črpalko. Za večjo porabo 
vode pa bomo vsekakor upora
bil i elektromotorne črpalke, ki 
bodo hitro izpodrinile zastarele 
načine črpanja vode. Vodne čr
palke bomo uporabljali tudi za 
škropljenje vrta in namakanje 
polj. Elektromotorne črpalke se 
uporabljajo še za razne druge 
tekočine (vino, mleko). 

V jesenskih dnevih moramo 
včasih na hitro spraviti poljske 
pridelke v podstrešja; uporabili 
bomo električna dvigala. Na ta 
način bomo prihranili mnogo 
nepotrebnega dviganja in pre
našanja. Breme lahko preva
žamo tudi z premično dvigalno 
napravo z brezkončnim trakom 
ter elektromotorskim pogonom 
(elevator). Vsaka večja kmetija 
mora imeti suha ter velika skla
dišča za žito, fižol itd. V mnogih 
vaseh so v zadnjih letih zgradili 
velike silose, k i lahko shranijo 
mnogo vagonov žita. Da pa oču
vamo te dragocene pridelke, 
mora biti silos opremljen z 
električnimi napravami. Vsak 
žitni silos ima dva glavna dela 

— silosne celice in transportne 
naprave; silosne celice so visoki, 
okrogli a l i štirioglati jaški, k i 
so na spodnjem delu ožji, da se 
žito laže steka. Te celice zavze
majo večji del zgradbe ter se
gajo od podstrešja do pritličja. 
Na podstrešju je razdelilec i n 
z njim dovajamo žito tisti ce
lici , katero nameravamo polniti. 
Razdelilec je tako mehaniziran, 
da se dotok žita avtomatsko 
ustavi, ko je celica polna. Trans
portna oprema silosa ima raz-
kladalne naprave za prenos žita, 
elevatorje za dviganje do pod
strešja ter že omenjene razde
lilne naprave. V modernih silo
sih je tudi poseben prostor tako 
imenovani »komandni prostor«, 
kjer so postavljeni vsi merilni 
in registrirani instrumenti. 

Danes uvajamo na kmetije 
tudi umetnega pastirja — elek
trično ograjo, k i je zelo prepro
sta. Je iz navadne železne žice, 
k i je pritrjena na porcelanastih 
izolatorjih in naelektrena. Ko se 
žival približa ograji, preskoči 
električna iskra, žival dobi elek
trični sunek. Ob trajnem doti-
kavanju se sunki ponavljajo 
približno vsako sekundo ter 
vsaka žival zbeži od ograje. Ta 
električna ograja je zelo eno
stavna, da jo lahko kmet pre
naša ter hitro postavi. S tem 
načinom ekonomično izkoristimo 
vso travo ne da bi jo žival po
hodila, ker lahko ogradimo po
ljubno količino pašnika. Ko pa 
zmanjka paše se premesti ograja 
na drugi prostor. Električno 
energijo uporabljamo v živino
reji še za gretje, pa tudi v pe-
rutninarstvu za valjenje piščan
cev. 

Tako se sodobna elektroteh
nika čedalje bolj uveljavlja v 
kmetijstvu, zvišuje produktiv
nost, kmetovalcu pa olajšuje 
delo in mu pomaga doseči čim 
večje uspehe. 

Ob polletnih počitnicah 
Prva polovica šolskega leta 

je minila hitro, da skoraj sami 
ne vemo kdaj. Saj smo šele za
pisali, da so se šolska vrata od
prla, pa je že zaključeno prvo 
polletje. 

Gotovo smo zadnje tedne po
uka z našim šolarjem in dija
kom predelovali snov, ki mu 
je delala težave, da si je po
pravil slab red. Vzpodbujali 
smo ga in ga hrabrili, da se mu 
je vrnila samozavest, ki mu jo 
je vzel neuspeh pri tem ali 
onem predmetu. Ce pa vendar
le ni šlo ln je prinesel slab red, 
bomo z njim v počitnicah rav
nali takole: 

Prve dni počitnic ga niti ne 
spominjajmo niti ne priganjaj-
mo k učenju, da se vsestran
sko sprosti in spočije. Po ne
kaj dneh pa naj vsak dan uro, 
dve — če gre zelo slabo, pa tu
di več — ponavlja snov, ki mu 
dela največ težav. Pri tem bo
dimo strogi In pravični, poskr-
bimoi da bo imel pri učenju 

>Tukaj odrežitei 

N A R O Č I L N I C A 
Naročam 1 Izvod tednika »DOLENJSKI LIST« na naslov: 

Ime ln priimek: 

Poklic: 

Kraj: 

PoŠta: 

Časopis pošljite na gornji naslov od dne 
naprej. —- Naročnino bom redno plačeval po položnici — osebno — četrtletno — polletno 
— celoletno vnaprej (nepotrebno prečrtajte). Naročilnica velja do moje pismene odpo
vedi lista. 

Dne 

lastnoročni podplf 

mir in nadzlrajmo, kaj in koli
ko se je naučil. 

Mnogo prostega časa pa naj 
otrok porabi za čitanje; izbira 
mladinskih knjig je tolikšna, 
da ne bomo v zadregi, kaj naj 
mu damo za branje. Mimogrede 
tu in tam ponavljajmo s šol a re
kom poštevanko in seštevanje, 
sprašujmo ga predelano snov iz 
prirodopisa, zemljepisa, nazor
nega pouka. Tako mu osvežu
jemo znanje, hkrati pa ga na
vajamo, da odgovarja v celih 
stavkih in lepi slovenščini. Kaj
ti učitelji najpogosteje tožijo 
prav zaradi teh dveh pomanj
kljivosti osnovnošolskih otrok. 
Da pa bomo temu kos, bo tre
ba pregledovati otrokove zvez
ke in šolske knjige — skratka, 
z njim se učiti. 

V počitnicah navajajmo otro
ka, da bo precej risal, kajti pri 
risanju je vaja velikega pome
na. Dosledno zahtevajmo, da 
bodo njegovi izdelki čisti, skrb
no izdelani in dogotovljeni. Ta
ko bo postopoma prestal biti 
površen, kar je več aH manj 
lastnost večine učencev. 

Pa še nečesa ne pozabimo! 
TTčlteljstvo pogosto toži, da na
ši otroci ne znajo peti. Zakaj 
ne bi v počitnicah zapeli z 
njim tu ln tam kakšno pesem, 
ga naučili narodne in partizan
ske pesmi, da ne bi šle v po-
zabljenje? Otroku pa bomo ta
ko pomagali, da mu ta predmet 
ne bo kvaril učnega uspeha. 

Ves čas počitnic pa Imejmo 
pred očmi pomen teh dni: na
menjeni so počitku. Po dveh 
tednih naj se otroci podajo 
zdravi, spočiti, polni lepih do
živetij spet v šolo, saj jih do 
konca šolskega leta čakajo mno
gi napori, zahtevni dnevi. 

s. g-

Ne pozabite: v s a k naročnik 

D o l e n j s k e g a l i s t a 

|e ZAVAROVANI 

Viktor Pirnat: 

Trubarjev pogled čez Gorjance 
Z deželo onstran Gorjancev 

je Trubar »a j brž navezal stike 
že T teku leta 1547, ko je kot 
zastopnik ljubljanskega kapitlja 
župnikoval v Šentjerneju na 
Dolenjskem. Poslan je bil tja, 
da uredi zavoženo župno gospo
darstvo. Sentjernejski župnik je 
v onih časih razpolagal s tla-
čani, župnišče je bilo bolj po
dobno utrjenemu gradu kot 'hiš i 
božjih služabnikov. Trubar, k i 
se ga'je Ljubljana na ta način 
vsaj za nekaj časa hotela zne
biti, pa se je doli bolj kot z 
vsem drugim pečal s svojimi 
reformacijskimi načrti . V Ljub
ljani je medtem počilo, pozaprli 
so vse vidnejše luterance in 
tudi Trubarju je grozilo isto. 
Pravočasno posvarjen se je 
umaknil v Nemčijo. Šentjerne
ju pa je potem za dolga deset
letja ostal pridevek Lutrska 
vas. Da nI ostal sam pri tem 
vzdevku, so pičli dve uri proč, 
nekako sredi med Strugo ln 
Otočcem, le na drugi strani 
Krke, nazvali skupino hiš L u -
trsko selo. To ime nosi še da
nes. Zgodovinski spomin na 
16. stoletje, ko je reformacija 
kumovala rojstvu slovenske na
rodne zavesti. 

Dolenjec je b i l , k i je zaniče
vano materino besedo dvignil 
na stopnjo ostalih kulturnih 
jezikov, dolenjsko narečje je 
doživelo čast postati osnova 
slovenskega knjižnega jezika. 

Trubar pa se ni ustavil na 
mejah slovenskih dežel. Njego
ve reformacijske namere so 
segale daleč čez Gorjance ln 
Kolpo. D 0 tega ga je ponajveč 
pripravil nekdanji koprski škof 
n kasnejši zagrizen luteran P. 

P. Vergerij. Moža sta se kasneje 
sicer razšla, velja pa Vergeriju 
priznanje, da je opogumil že 
oklevajočega Trubarja k nadalj
njemu književnemu delu ln k 
uvedbi pripravnejše latinice v 
slovenske knjige namesto prvot
ne nerodne gotice. Dogovorila 
sta se o prevodu sv. pisma, k i 
bi bil razumljiv vsem Jugoslova
nom. Manjkalo pa je potrebnih 
moči. Za delo sta se javila le 
dva duhovnika: Slovenec je 
umrl že na poti v Nemčijo, 
Hrvat pa se je z glagolsko b i 
blijo že čez nekaj dni vrn i l v 
Dalmacijo. Trubar le ni obupal, 
čeravno je bil navezan pred
vsem sam nase. 

Protestantovska dela, V prvi 
vrsti Trubarjeva, je prevajal 
na hrvaščino istrski begunec 
Konzul. Tudi on je kasneje ze
lo rovaril proti Trubarju. V 
Urachu na VVirtemberškem je 
ustanovil Trubar slovensko-hr-
vatsko tiskarno, k i je izdajala 
protestantovske knjige v cir i l ici 
in glagOilici. Ko je zašla v tež-
koče, jo je 1561. leta rešil ba
ron Ungnad, voditelj štajerskega 
protestantovske ga plemstva, z 
ustanovitvijo biblijskega zavoda, 
ki ga je poveril Trubarjevemu 
vodstvu. Knjige so spet lahko 
nemoteno izhajale. Vsako je 
Trubar opremil s sočnim uvo
dom v nemškem jeziku, opisu
joč tedanje kulturne m verske 
razmere med Hrvati . TI uvodi 
so še danes kulturno zgodovin
skega pomena. Po posredovanju 
slovenske knjige je protestan
tovska ćirilska »n glagolska l i 
teratura razveseljivo vzcvela. 
Jezik je zbližal naše protestan
te 2 vsemi narodi, k i govore 
isti aH vsaj zelo soroden jezik. 

Zdravko Slamniki 

Na vasi 
Drobne stopinje 
sneg je zamel, 
navček na gori 
mraku zapel. 

H komu, o h k o m u 
pojdem v vas? 
T i h o umrla 
v snegu je g a z . . * 

Odprl j im je pogled v slovan
ski svet. 

V Belo krajino je reforma
cija segla tudi že v prv i polo
vici 16. stoletja. Glagoljaš Grgur 
Vlahović po rojstvu iz Ribnika 
na desnem bregu Kolpe neda
leč od Metlike, je deloval tam 
kot pridigar. Trubarjeve spise 
je znal skoraj docela na pamet. 

Prav v času, ko se je tostran 
Gorjancev Po slovenskih deže
lah pričel širiti protestantizem, 
so se po pustem gorskem svetu 
na jugovzhodnih obronkih Gor
jancev in ob njihovem vznožju 
začeli naseljevati begunci iz 
tedanjih turških vilajetov Bosne, 
Hercegovine, Crne gore i n Sr
bije. To je biil prosluli 2umbe-
rak, nova domovina uskoških 
beguncev, povečini pravoslav
nih. In mladoposeljeni Zumbe-
rak je takoj pokazal dovzetnost 
za reformacijske nauke. Saj so 
kranjski deželni stanovi Tru
barju zagotavljali, vabeč ga iz 
pregnanstva nazaj v domovino, 
da dobi v pomoč vež uskoških 
duhovnov, k i bodo dobro ob
vladali pismeno hrvaščino. 

Novemu verskemu pokretu v 
Beli Krajini sta se tedaj pr i 
družila uskoška duhovnika Jo
van Maleševac in kasneje Ma
tija Popovič. Oba je pridobil 
Trubar za pomočnika pr i t i 
skanju glagolskih in ćirilskih 
knjig. Ko se je po desetteden-
skem bivanju na Kranjskem 
avgusta 1561 spet vrni l čez T i 
rolsko v Ttibingen in Urach, 
ju je vzel s seboj, kot tretjega 
pa nekega mladega muslimana, 
ki naj bi bil prevedel sv. pismo 
na turški jezik. Neizkušena v 
novem poslu se Uskoka nista 
obnesla ter sta se po dvajsetih 
tednih vrnila. Popovića je na 
poti doletela nasilna smrt, Ma
leševac pa je s protestantovskim 
sv. pismom odšel v Bosno, kjer 
je za njim Izginila vsaka sled. 
O muslimanu manjkajo vesti, 
je pa najbrž tudi odrekel, ker 
se je TrubaT na bežnem obisku 
Ljubljane leta 1567 podal v Rib
nico na Dolenjskem, kjer se je 
med drugim posvetoval tudi z 
nekim muslimanskim duhov
nom, vojnim ujetnikom, o pre
vodu sv. pisma na turški jezik. 
Stike z ujetimi Turki je iskal 
tedaj tudi v Ljubljani i n to 
predvsem zaradi informacij o 
koranu, muslimanskem svetem 
pismu, ki jih je hotel priskrbeti 
nekemu nemškemu bogoslovcu. 

Kot središče protestantovske-
ša pokreta za dežele onstran 
Gorjancev je biila predvidena 
Metlika. Tam so nameravali 
postaviti luteransko tiskarno. 

2e ob svoji preselitvi v Ljub* 
ljamo leta 1561 se je TruabJ 
pogajal s stanovi, da bi se Un-
gnadova tiskarna preselila V! 
Ljubljano. Morda je bil del te
ga namenjen za Metliko. Vse
kakor do odločitve ni prišlo, 
Hngnadova smrt je tri leta 
kasneje presekala zamotani vo* 
zel, k i se je bil nagubal okoli 
tiskarne. Tiskarniško opremo so 
prepeljali v njegov grad Wal-
denstein na Koroškem ln. ka# 
sneje v Gradec, ćirilske m gla* 
golske črke pa je končno pre
vzela kongregacija za razširja
nje vere v Rimu. Tiskala je ? 
njimi protireformacijske i n mas
ne knjige ter glagolske brevir-
j e < Ni bilo več ne sposobnih 
ljudi ne tiskarskih priprav in, 
protestantovski pokret v k r š -
nem Zumberku je polagoma 
zamrl. Zamenjal ga je rimsko
katoliški pritisk, k i j e dosegel 
svoj vrhunec dve sto let ka
sneje (6. marca 1761), ko j$ 
pravoslavni Zumberak zapustil 
vero svojih očetov in se po* 
uniatU, prestopil v gršikokartoj-
laško vero. , 

Prva letošnja nova 
podporna člana 

Prešernove družbe 
Lojze Bukovec, gostilničar, 

i n Franc Potočnik, odpravnilC 
tanina, oba iz Semiča, sta po
kazala razumevanje do ljud
skih knjig in podprla Prešer
novo d ružbo z zneskom 1000 
dinarjev. Tov. Bukovec že več 
let zbira na ročn ike za Dolenj
sk i list. Tud i letos je nabral zp 
precej naročnin . Kdor še ni 
naročen, naj se čimprej oglasi 
p r i tov. Bukovcu in naj pri 
njem naroči na š list, da bo de
ležen novoletnega nagradnega 
žrebanja . Vpiše vas tudi v 
članstvo P re še rnove družbe-
Pohitite, da ne boste zamudili, 
Belokranjci, zlasti v okolici 
Semiča, posnemajte gori ime
novana podpornika, Gočev 

Pionir Iz Semiča nam piše 
Rad bi vam napisal nekaj 

stavkov o delu pionirjev na 
naši vasi. Obiskujem tretji 
razred. Vsi smo člani PRK in. 
smo v tednu Rdečega križa 
prodali največ značk. Pridno 
prebiramo Pionirski list in Ci» 
eiban. -Meni nobeden ne uide. 
2e dvakrat smo bili na šport
nem dnevu in sicer na Štrek-
Ijevcu in Smuku. Spremlja] 
nas naša prijateljica žoga* 
Zelo smo bili veseli Dedka 
Mraza da nam je prinesel 
razvedrilo. Tudi šola je maio 
prenovljena. Okno in stene so 
bile na novo prepleskane. 

BODIČASTE 
»Pepca, kdaj se dova pa vze

la, a?« 
»Oh Miha, ne vem1. TT piše, 

da nas obiskujejo Marsovci, pa 
bi le rada videla prej, kakšni 
so.'« 

»Kako pa kaj s tvojim mo
žem?« 

»Slabo, tako je ie onemogel, 
da se več ne brani, ?e ga po
ljubim,« 

m 
Gozdar: »Ali je res, da ste 

namesto zajca ustrelili kravo?« 
Profesor: »Bedarija. Kaj 

ne vidite, da je moja lovska 
torba prafna!« • 

Ječar: »Hej, kaj t\ zopet 
tukaj?« 

Jetnik: »Da! Zdravnik m i je 
ukazal spremembo zraka in 
dijeto, pa sem prišel za pol le
ta k vam.« 

»Tvoj mož te ima jako rad, 
res, jako rad, včeraj ml je re
kel, da si praui angel.« 

»Hinavec grdi... to le pravi, 

ker misli, da angett ne ra-» 
bijo klobukov in oblek.'« 

* 
Janež pridrvi ves poten i n 

zasopel na kolodvor, ravno ko 
je vlak odšel. Pos'treŠček mu 
zakliče dobrodušno: »Le počasi, 
tudi počasi boste vlak žarnu* 
dili<<* 

... 
* 

»Zakaj pa svojega psa tako 
neusmiljeno pretepaš?« 

»Vrag mi je strgal položnico, 
da sem društvu za varstvo, 
živali plačal članarino.« 

»Zrezkov je že zmanjkalo, toda 
imat* srečo, da je gost pri sc>-
sednjl mizi tegale poslal nazaj 
v kuhinjo!« 

F r a n Levstik: 

J V ( a r t i n K r p a n 
Močilar m i je časi kaj razkladal od nekdanjih 

Časov, kako so ljudje živeli in kako so imeli to in 
to reč med sabo. Enkrat v nedeljo popoldne mi 
je v l ipovi senci na klopi pravil naslednjo povest: 

V Notranjem stoji vas, V r h po imenu. V tej 
vasici je živel v starih časih Krpan, močan in silen 
človek. B i l je neki tolik, da ga n i kmalu takega. 
Dela mu n i bilo mar; ampak nosil je od morja na 
svoji kobilici angleško sol, kar je bilo pa že tisti-
krat ostro prepovedano. Paz i l i so ga mejači, da bi 
ga kje nehotoma zalezli; poštenega boja ž njim so 
se bali tako kakor pozneje Štempiharja. K r p a n se 
je pa vedno umikal in gledal, da mu niso mogli 
do živega. 

Bi lo je pozimi in sneg je ležal krog in krog. 
Držala je samo ozka gaz, ljudem dovoljna, od vasi 
do vasi, ker takrat še ni bilo tako cest kakor 
dandanes. V naših časih je to vse drugače seveda, 
saj imamo, hvala Bogu, ceeto do vsakega zelnika. 
Nesel je K r p a n po ozki gazi na svoji kobilici ne
koliko stotov soli; kar mu naproti prižvenketa lep 
voz; na vozu je pa sedel cesar Janez, k i se je ravno 
peljal v Trst. Krpan je b i l kmečki človek, zato ga 
tudi n i poznal; pa saj n i bilo časa dolgo ozirati se; 

še odkriti se n i utegnil, temveč prime brž kobilico 
in tovor ž njo pa jo prenese v stran, da bi je voz 
ne podrl. Menite, da je Krpana to kaj mudilo ka-li? 
Bilo mu je, kakor komu drugemu stol prestaviti. 

Ccsir , to videvši, veli kočijažu, da naj krnje 
ustavi. K o se to zgodi, vpraša silnega moža: »Kdo 
pa si ti?« 

Ta mu da odgovor: »Krpan m i pravijo; doma 
sem pa z Vrha od Svete Trojice, dve u r i hoda od 
tukaj.« 

»I kaj pa nosiš v tovoru?« cesar dalje vpraša. 
Krpan se naglo izmisli in reče: »I kaj? Kresilno 

gobo pa nekaj brusov sem naložil, gospodi« 
Na to se cesar začudi in pravi: »Ako so brusi, 

pokaj so pa v vrečah?« 
K r p a n se ne umišlja dolgo, ampak urno od

govori, kakor vsak Človek, k i ve, kaj pravi: »Bojim 
se, da b i od mraza ne razpokali; zato sem j ih v 
slamo zavil in v vrečo potisnil.« 

Cesar, k i mu je bi l menda silni možak všeč, 
dalje pravi: »Anti veš, kako se taki reči streže. Kaj 
pa, da si konjiča tako lahko prestavil? Res nima 
dosti mesa, pa ima vsaj kosti.« 

Krpan se malo zarezi in pravi: »Vem, da imajo 
vaši konji več mesa; pa vendar ne dam svoje 
kobilice za vse štiri, k i so tukaj napreženi. K a r se 
pa tiče prestavljanja, gospod, upam si nesti dve 
taki kobil i dve ur i hod& in tudi še delj, če je treba.« 

Cesar si misl i : To velja, da bi se zapomnilo — 
in veli pognati. 

Mini lo je potem leto in nekateri dan. Krpan je 
pa zmerom tovoril po hribih in dolinah. K a r se 
pripeti, da pride na Dunaj strašen velikan, Brdavs 
po imenu. Ta je vabil, kakor nekdanji Pegam, vse 
junake našega cesarstva v boj. A l i cesar pa tudi 
ni imel tako boječih ljudi, da b i dejal: nihče si ni 
upal nadenj; toda kdor se je skusil ž njim, gotovo 
je bi l zmagan. Velikan pa ni bi l mož usmiljenega 
srca; ampak vsakega je umoril, kogar je obvladal. 
To je cesarju začelo i t i po glavi: »Lejte si no! Kaj 
bo, kaj bo, če se Brdavs ne kroti? Usmrti l mi je 
že vso največjo gospodo! Presneta reč vendar, da 
mu nihče ne more bit i kos!« Tako je cesar toževal, 
kočijaž ga je pa slišal. Pristopi tedaj z veliko po
nižnostjo, kakor gre pred tolikim gospodom, in 
pravi: »Cesarost, ali več ne morete pametovati, kaj 
se je zgodilo predlansko zimo blizu Trsta?« 

Cesar vpraša nekoliko nevoljen: »Kaj neki?« 
Kočijaž odgovori: »Tisti Krpan, k i je tovoril 

s kresilno gobo in brusi, ne veste, kako je kobilico 
v sneg prestavil, kakor bi nesel skledo na mizo? 
Ce ne bo K r p a n Brdavsa premogel, drugi tudi ne, 
tako vam povem.« 

»Saj res,« pravi cesar, »prčccj se mora ponj 
poslati.« 

Poslali so veliko, lepo kočijo po Krpana. Ta je 
bil ravno tačas natovoril nekoliko soli pred svojo 
kočo; mejači so bi l i pa vse čisto ovćdeli, da se zopet 
napravlja po kupčiji. Pridejo tedaj nadenj ter se 

ga lotijo; bilo j i h je petnajst. A l i on se j ih nI 
ustrašil; pisano je pogledal in prijel prvega i n 
druge ž njim omlatil, da so vsi podplate pokazali. 
Ravno se je to vršilo, kar se v četver pripelja nova, 
lepa kočija. Iz nje stopi cesarski sel, k i je vse videl, 
kar se je godilo, in naglo reče: »Zdaj pa že vem, 
da sem prav pogodil. T i si K r p a n z Vrha od Svete 
Trojice, kajne?« 

»Krpan sem,« pravi ta; »z V r h a tudi, od Svete 
Trojice tudi. A l i kaj pa b i radi? Ce mislite zavoljo 
soli kaj, svetujem, da mirujete; petnajst j ih je bilo, 
pa se j ih nisem bal, hvala Bogu; samo enega ie 
tudi ne bom.« 

Sel pa, k i gotovo nI vedel, zakaj se meni od 
soli, reče na to: »Le urno zapri kobilo v konjak, 
pa se hitro pražnje obleci, pojdeva na Dunaj do 
cesarja.« 

Krpan ga neverno pogleda in odgovori: »Kdor 
če i t i na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj, to sera 
slišal od starih l judi; jaz ga pa menim s sabo nositi, 
koder bom tovoril in dokler bom tovoril.« 

Služabnik mu pravi: »Nikar t i ne misli , da šal« 
uganjam.« 

»Saj bi tudi ne bilo zdravo,« reče Krpan. 

Na to zopet govori sel: »Kar sem ti povedal, 
vse je res. A l i več ne ve&, kako si b i l umaknil pred
lansko zimo kobilico kočiji s pota? Oni gospod na 
vozu je b i l cesar, pa nihče drug, veš.«, 1 


