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OD TEDNA 
DO TEDNA 
Časi, ko sta Vzhod in Zahod 

skušala arug drugemu odvzeti 
prvenstvo v boju za mir, v mi
roljubnih gestah, so minili . 

Takrat so bi l i na Vzhodu v 
modi golobje, simboli miru. Na 
Zahodu pa so bivši predsednik 
Z D A Trumau in ameriški sena
torji pošiljali prijateljske posla
nice sovjetskim narodom, Chur
chill je napovedoval bližnji 
obisk v Moskvi, kjer naj bi 
sklenili mir za sto let in po
dobno. 

Mnogi izmed teh državnikov 
sicer še nadalje govore, da so 
»za mir«, vendar zdaj menijo, 
da je mir možno doseči čisto 
drugače. Namesto mode, pri ka
teri so prevladovale miroljubne 
izjave, je prišla na vrsto nova 
moaa: težnja po kovanju poli
tičnega kapitala z dokazovanjem 
svoje premoči v atomski oboro
žitvi in sistematično ustrahova
nje nasprotnika, kar vse Je 
duhovito prikazal znani karika
turist Vicky v angleškem labu
rističnem časniku »Daily Mirro-
ru«. Na enem kupu vodikovih 
bomb sedita Eisenhower in Dul-
les, na drugem pa Bulganin in 
Molotov ter govorijo drug dru
gemu: »Mi lahko napravimo še 
večji ,bum' kakor vi!« 

To se dogaja v času, ko je 
čeaalje več ljudi na obeh stra
neh spričo silno naglega jedr
skega oboroževanja prepričanih, 
da se približujemo trajnemu 
ravnovesju v oborožitvi. 

Nekateri imenujejo to ravno
vesje T ravnovesje strahu. Go
vore o »oboroženi koeksistenci« 
in podobno, p r i tem sodijo, da 
je uporaba jedrskega orožja če
dalje manj verjetna spričo ne
varnosti, k i bi v morebitni vojni 
grozila eni kakor drugi vojsku
joči se državi oziroma skupini 
držav. Toda velesile še niso 
povzele sklepov iz te ugotovitve. 
Spričo tega ravnovesja je nam
reč nujno doseči poravnavo vsaj 
najhujših sporov. 

Ne, čim bolj raste spoznanje, 
kako nevarno je jedrsko orožje 
z a v s e , tem bolj skušajo 
državniki na obeh straneh do
kazati, da je orožje te vrste 
pogubno samo za nasprotnika. 
Tako Je Molotov izjavil pred 
Vrhovnim sovjetom ZSSR, da 
morebitna vojna z jedrskim 
orožjem ne bo uničila celotne 
civilizacije, temveč samo »im
perializem«. V skladu K tem je 
voditelj K P Francije Maurice 
Thorez kmalu spremenil poli
tično linijo svoje stranke. Fran
coska partija je namreč vse do
slej poudarjala, kako nevarno 
Je jedrsko orožje za v s e . Zaaj, 
po novem, pa naj bi bilo ne
varno samo za nasprotni tabor. 

Tudi Churchill, k i se Je do 
nedavna zavzemal za razgovore 
velesil, je pred dnevi v svojem 
govoru začel rožljati s tem ru
šilnim orožjem. To spremembo 
razlagajo z dejstvom, da so se 
v zahodnem taboru in v Azi j i 
pojavili dvomi o tem, ali je 
pravilna teorija, da Je neogibna 
sedanja razdelitev sveta na blo
ke, in ko se se začeli pojavljati 
upi, da je moč s pogajanji z 
Moskvo in Pekingom takšno ne
varno razdelitev zmanjšati. 

Zgoraj smo že omenili, da 
Imajo nekateri navado govoriti 
o »oboroženi koeksistenci«. Z 
njo hočejo nadomestiti idejo o 
aktivni koeksistenci. Toda prva 
ideja je sad politike blokov, sad 
politike ustrahovanja in groženj 
z uničenjem. Ideja aktivne ko-
eksistence pa je zrasla iz potreb 
sodobnega sveta, Iz življenjskih 
potreb narodov, ki žele mir, ki 
nasprotujejo tekmovanju v obo
roževanju. Ta ideja je jasna, 
predvideva namreč miroljubna 
pogajanja, sodelovanje med na
rodi in spoštovanje osnovnih 
pravic slehernega naroda: pra
vice do neodvisnosti, suvereno
sti, pravice do samostojnega 
notranjega razvoja. 

Dejansko se zdaj povsod na 
svetu bije boj med tema dvema 
Idejama, od katerih prva vodi 
v vojno, strašnejšo kot kdajkoli, 
druga pa v dobo miroljubnega 
sodelovanja med narodi na pod
lag) enakopravnosti ln skupnih 
prizadevanj po napredku. 

VREME 
H čas od 18. do 27. marra 
V zadnji dneh tega ii-dna 

nekoliko padavin, p r e r i v a m 
snežnih. Prve dni prihodnjem 
tedna še 1—2 dni suho l epo 
v nune, v jasnih nočeh precej
šen mraz. Od p r i h o d n j o srede 
dnlje spet nes ta lno v reme , s 
pogostimi m a n t a l i pada v -i na
mi (sneg in dež) . 

Po Kmetijskem tednu še velika 
zdravstvena akcija v Beli krajini 

K o t smo že poročali, se v 
Be l i Kra j in i vneto pripravlja
jo na praznovanje desete ob
letnice osvoboditve. Podobno 
kot so imeli lani v jeseni kme
tijski teden, k i je da l drago
cene podatke i n napotke za 
hi t re jš i napredek kmetijstva 
v okraju, tako sedaj priprav
ljajo veliko zdravstveno akci
jo, k i bo zajela vso Belo kra
jino. Ta zdravstvena akcija bo 
lep in koristen uvod v praz
novanje desete obletnice osvo
boditve in khrat i oddolži-
tev prebivalcem Bele krajine 
za njihov vel ik doprinos osvo
boditvi. 

Po prvotnem nač r tu je b i l 
določen začetek te akcije 14. 
marca, vendar je b i l preložen 
za 14 dni zaradi slabega vre
mena. A k c i j a se bo pričela 26. 
marca i n bo trajala do 3. apri
la. 

Celotna zdravstvena akcija 
je zamišljena v št ir ih razpo-
redjih. Najprej bodo ekipe 
zdravnikov in sanitarnih teh
nikov do dobra proučile higi
enske in zdravstvene razmere 
v treh vaseh: V e l i k i Lahinj i , 
Marindolu in Radovici. V 
vsaki teh vasi se bodo zadrža
l i po dva dni. Pregledali, bodo 

vso mladino od do jenčkov do 
18 leta starosti i n po možnost i 
tudi odrasle. Dalje bodo pro
učili način prehrane ter osta
le higiensko zdravstvene raz
mere in pogoje, obenem bodo 
napravil i predloge za asanacl-
jo vasi i n predlagali druge 
ukrepe. K e r je okrajni odbor 
R K dal za te vasi določeno 
količino blaga, iz katerega 
bodo zlasti najbolj revni otro
ci dobil i perilo i n drugo oble
ko še pred pregledom, je O L O 
organiziral v vseh treh vaseh 
šivalnice, k i šivajo perilo iz 
tega blaga. Podroben zdrav
stveni pregled v teh vaseh bo 
obenem povprečen dokaz sta
nja v pasamezni belokranjski 
vasi, v teh vaseh pa bo O L O 
tudi najprej izvedel celotno 
asanacijo. 

Drugi del sporeda te akcije 
je zdravstveni pregled vseh 
šolskih otrok. To nalogo bo 
opravilo šest ekip l n bodo za
jete prav vse šole v okraju. 
Obenem bodo pregledali tudi 
zobovje otrok. Te ekipe bodo 
imele ob večer ih posvete s 
starši i n j i m dajale strokovne 
nasvete. 

Dve kulturno prosvetni eki
p i bosta predvajali zdravstve-

FRANC MALASEK — 70-letnik 
Dobro znani kmetijski stro

kovnjak Malasek Franc, ki je 
služboval na kmetijski Šoli na 
Grmu nad 40 let kot strokovni 
učitelj, je obhajal 12. marca 
1955 na Kmetijski šoli na Grmu 
pri Novem mestu v krogu pri

jateljev, bivših učencev, pred
stavnikov obJasti in stanovskih 
tovarišev 70-letnico rojstva. 

Pred 42 leti je mladi osem-
indvajsetletni češki rojak na
stopil službo kot kmetijski 
strokovnjak — strokovni uči
telj v Sloveniji. Naša dolžnost 
je, da se ob tem jubileju 
spomnimo zaslužnega kmetij, 
strokovnjaka in se mu pri
merno oddolžimo za ves trud, 
H ga je vložil za dvig kmetij
stva, posebno na Dolenjskem. 

Tovariš Franc Malasek se 
se je rodil v kmečki hiši v 
vasi Vsčchovicah pri Brnu na 
Moravskem. V družini je bilo 

pet otrok. Franc, najstarejši 
sin v družini, se je odločil za 
očetov poklic, toda posestvo je 
odstopil mlajšim bratom, sam 
pa se je podal po končanem 
kmetijskem šolanju v svet. Po 
nekaj letih prakse ga je kot 
zavednega Slovana zanesla pot 
k nam, kjer je tudi našel novo 
domovino. 

Jubilant je poznan po vsej 
Sloveniji kot odličen stro
kovnjak, ki še danes z vso 
vnemo dela po svoji stroki 
med kmečkim prebivalstvom. 
Dolga vrsta njegovih bivših. 
učencev je danes s n^jimi 
urejenimi kmetijami vzor dru
gim kmetovalcem. Kot napred
ni kmetijski strokovnjak je 
obrnil veliko brazd ledine v 
dolenjskem kmetijstvu. 

Danes uživa zasluženi pokoj 
v svoji hišici v Novem mestu. 
Takšen, kot je bil v mla
dosti, je tudi še danes. Kot 
70-letnik je še vedno na raz
polago kmetovalcem s stro
kovnimi nasveti i n hodi ob 
zimskih večerih na predava
nja, če je potrebno, tudi peš 
več kilometrov. Aktivno se 
udejstvuje v več množičnih 
organizacijah. Njegov zdrav 
humor ga venomer spremlja 
povsod. 

Zaslužnemu kmetijskemu 
strokovnjaku na Dolenjskem 
želimo njegovi prijatelji še 
obilo srečnih in uspeha polnih 
let med nami. Tem Čestitkam 
se pridružujejo vsi, ki ga po
znajo. 

Društvo kmetijskih 
inženirjev in tehnikov, 
podružnica Novo mesto. 

ne filme na vseh soleh, čez 
dan za otroke, zvečer pa za 
odrasle. T i ekipi imata na raz
polago 6 zdravstvenih filmov, 
obenem pa bodo povsod, kjer 
Imajo kino aparature, predva
ja l i ta teden zdravstvene f i l 
me. 

V Črnomlju m Met l ik i bodo 
ves teden na razpr>lago zdrav
niki-specialisti, le specialista 
za očesne bolezni ter bolezni 
ušes in grla, bosta pregledova
la t r i dni v Met l iKi i n t r i d n i 
v Črnomlju. 

Razumljivo je, da bodo vsi 
zdravstveni pregledi za vse 
prebivalce brezplačni , zato se 
bodo prav gotovo te izredne 
zdravstvene pomoči prebival
ci radi poslužili. Pobudo za to 
koristno akcijo je da l Okrajni 
l judski odbor, k i je na svoji 
seji 8. decembra lani sprejel 
tudi tozadevni sklep. Vsa ak
cija bo pod okriljem Central
nega higienskega zavoda, so
delovali pa bodo še specialisti, 
zdravniki i n medicinsko oseb
je ljubljanske kl inike, vojaške 
bolnišnice i n drugih zavodov. 
Svet za zdravstvo i n socialno 
politiko O L O Črnomel j bo 
vključil za pomoč pri. tej a k c i 
j i poleg drugega zdravstvene
ga osebja še vse tečajnice 
Rdečega križa, k i bodo tako 
lahko p rak t i čno preizkusile 
sivo je znanje i n si pridobile 
dragocenih izkušenj . Obenem 
s tem tednom organizira O L O 
tudi Teden splošne higiene po 
vseh vaseh. T u d i p r i tem bo
do tečajnice lahko veliko po
magale. 

Tako kot p r i svetu za 
zdravstvo i n socialno politiko 
O L O , so tudi p r i vseh občin
skih ljudskih odborih posebni 
inieiatirvni odbori, k i delajo na 
pripravah za čimbolj uspešno 
izjvedbo zdravstvene akcije. V 
M e t l i k i i n Črnomlju bodo ure
jene po t r i izložbe v smislu te 
akcije. Ured i l j ih >o Centralni 
higienski zavod k, Ljubljane. 
Prebivalci Bele Ktajme se ze
lo zanimajo za ves potek tega 
zdravstvenega programa, k i 

bo nedvomno dal pravo sliko 
zdratvstvenega stanja prebi
valstva Bele krajine, pr i ka
terem so posledice druge sve
tovne vojne tudi v tem pogle
du še zelo občutne . Vsem, k i 
bodo p r i tem sodelovali i n da
l i na razpolago svoje strokov
no znanje, da se zdravstveno 
stanje izboljša, bodo prebival
ci te partizanske deželice glo
boko hvaležni . Novomeški Breg na pragu pomladi 

Za večino komun so izvoljena 
politična vodstva 

V preteklem tednu so bila Iz
voljena poli t ična vodstva ne
katerih bodočih kfcmun. Taka 
v dstva imajo že bodoče ko
mune Trebnje, Mi rna , Mokro
nog, Novo mesto, Črnomelj in 
Met l ika , dočim za komune Se
mič. Vin ica i n Predgrad ni po
trebno vol i t i posebnih poli t ič
nih organov, ker bodo komu
ne v glavnem imele obseg se
danjih občin. Izvoli t i bo treba 
še polit ična vodstva za topii-
ško—straško komuno, za suho-
kranjsko in škocjansko komu
no. Tud i za Šentjernejsko ne 
bo treba posebnega polit ične
ga organa, razen v primeru, če 
bi se občina Smarjeta raje od
ločila za k tej komuni kot k 
škocjanski. 

Poli t ična vodstva so bila iz
voljena na posebnih konferen
cah. Udeležba je bi la povsod 
velika, kar je dokaz pravilne 
ocenitve vloge polit ičnih or
ganov p r i ustanavljanju in de
lu bodečih komun — občin. 
Na vseh dosedanjih konferen
cah so poleg polit ičnih, obrav
navali tudi gospodarska vpra
šanja- Ponekod tudi še n i do
volj jasnosti o vlogi ln vsebi
ni dela ter pomenu bodočih 
komun, o čemer je bilo na teh 
konferenfih pwpej razprave. 

V Trebnjem je bi la taka k on. 
Cerenca predstavnikov politič
nih organizacij občin Trebnje 
Velika Loka in Dobrnič že &• 
marca. Udeležil se je je tudi 
sekretar okrajnega sekretari
ata Z K S tovar iš Jože Borštnar . 
Za predsednika Predsedstva 
S Z D L za to komunio so izvolil i 
Franca Zidarja, za tajnika pj 
Antona Smoleta. Na M i r n i so 
imeli konferenco 6. marca. Ta
ko kot na konferenci v Treb
njem, so tudi tu poleg politič
nih vprašanj v zvezi z komu
nami, razpravljali o gospodar
stvu, tto je o dviganju kmetij
ske proizvodnje kot glavne go
spodarske panoge teh komun 
enako pa o potrebi ustanavlja
nja in krepitve obrtnih podje
tij im delavnic- Za predsednika 
Predsedstva S Z D L na M i r n i je 
bi l izvoljen Lado Berce, za taj
nika pa Darko Krištof. 

Konference v Crniomlju 12. 
marca so se udeležili člani po
litičnih organizacij občin Čr 
nomelj. Draga tuš im Adlešiči. 
k i bodo sestavljale bodbčo čr
nomaljsko komuno. Isti dan je 
bila konferenca tudi v Met l ik i 
za občini Met l ika in Gradac. 
Podrobniji poročil o teh konfe
rencah nismo prejeli. 

13. marca sta b i l i konferen-

Za borbo proti obolelosti 
in delovnim nezgodam 

Pogosta obolenja ljudi v 
delovnem procesu in delovne 
nezgode močno zmanjšujejo 
narodni dohodek. Ko človek 
oboli ali se ponesreči, je za 
določen čas ialočen od ustvar
janja dobrin, polog tega pa 
je potreben še nege odnosuo 
zdravljenja. Statistika kaže, 
da je pri nas na Dolenjskem 
razimeroma še veliko obolenj 
in delovnih nezgod, zlasti pa 
nezgod izven delovnega me
sta, dokazuje pa tudi, da bi se 
dalo število obolenj in delov
nih nezgod zmanjšati. To se 
da doseči z vest nej Sion izvaja
njem higiensko tehničnih 
predpisov in pa s samo vzgojo 
ljudi v proizvodnji. 

Občni zbor SZDL v Ribnici 
Konference občinskega od

bora v Ribnici se je udeležilo 
70 delegatov. Navzoča sta bila 
tudi predsednik gospodarskega 
sveta O L O Kočevje tovar iš 
Košir ln zastopnik OOSZ tova
riš Pirnat. Dnevni red je b i l 
obširen, saj je obsegal 9. točk 
V poročilu o delu SZ v lanskem 
letu je bilo povedano tudi, da 
se občinski odbor SZ n i dovolj 
zavedal dolžnosti , k i j ih ima 
Precej je bila tega kr iva pre
majhna pomoč članov odboru 
k i je moral sam nositi vse bre
me polit ičnega dela. Poslej bo 
treba bolj skrbeti, da se vk l ju 
či v vrste SZ doraščajočo mla
dino, nedelavne č lane pa iz
briše. Seveda moramo omeniti 
tudi uspehe, k i j ih je v tej ob
čini dosegla SZ. Po zaslugi 
organizacije se je veliko čla
nov udeležilo partizanskih pro
slav v Črnomlju in na Ostrož-
nem- Lepa je bila proslava 
občinskega praznika, tudi po-
olivljencem na Š ta je rskem so 
člani pomagali s precejšnim 
zneski. 

V okviru S z deluje več orga
nizacij. Najbolj delavna je 
Zveza borcev, prav tako je pri
zadevno zdniženje rezervnih 
oficirjev. Vso pohvalo zasluži-

gs .ilei. zlasti v Jurjevici 
kjer so si z lastnimi sredst/i 
/".gradili gasilski dom. Druš tvo 
prijateljev mladine je aicer 
mlado, pa že prav uspešno de
luje. V njem največ delajo Je
ne- Otroški vrtec obiskuje 52 
otrok \T Ribnice in bližnje oko-

1 lice. Nujno pa so potrebni večji 

prostori. Po dal jšem času je 
začel delovati R K . k i je uspeš
no organiziral tečaj za mladi
no. Delo ljudske tehnike ni za
dovoljivo, vzrok je premajhna 
aktivnost nekaterih članov od
bora in prepičla pomoč mno
žičnih organizacij. Zelo dela
ven je pa Partizan. Ta ima tudi 
prosvetni odsek z igralsko dru
žino in pevskim zborom. 

Med vaškimi odbori je bi l 
najbolj delaven odbor v G o 
renji vasi. Včlanjenih ima 1̂ 1 
prebivalcev. V Jurjevici je od
bor dobro opravljal svoje na

loge, enako tudi odbor v Rib
nici . 

N a konferenci so veliko raz
pravljali o bodoči komuni v 
Ribnici , pa tudi na splošno o 
komunah v kočevskem okraju-
Prav v tem čaka Sz veliko 
dela. 

Socialistična zveza v r ibniški 
občini je kljub nekaterim po
manjkljivostim dobro opravila 
svoje naloge tako v poli t ičnem 
kot gospodarskem oziru. Skrb 
vseh članov mora bit i , da bo V 

j prihodnje to delo še uspeš-
I ne j še. —em— 

Železniški gasilci so si 
postavili dom 

železniška prostovoljna ga
silska četa v Bršljinu je med 
najboljšimi v okraju, Pri tek
movanju z ostnlimi četami si 
je priborila prvo mesto. Na 
letošnjem občnem zbora so 
kritično pregledali svoje dose
danje delo in sprejeli načrt 
za bodoče. Dosedaj so imeli 
največje težave zaradi po
manjkanja primernih prosto
rov. To bo seduj odpadlo, saj 
ravnokar dokončujejo lep ga
silski dom, na katerega so 
lahko ponosni. Svečano odprt
je doma mislijo povezati I le
tošnjimi proslavami desete ob
letnice osvoboditve. Ob tej 
priliki b<>do spet povabili na 
tekmovanje oslale čete iz 
okraja. Sklenili so tudi, da ta

koj organizirajo Se pionirsko 
četo, ker prav pionirji kažejo 
veliko veselja do gasilstva. 
Kritizirali pa so to. da v četi 
sodelujejo večinoma le člani 
kurilniškega kolektiva, dočim 
se tovariši iz žel.postaje bore 
malo zanimajo za gasilsko u-
dejstvovanje. Sklenili so, da 
si prvenstva tudi v bodoče ne 
puste vzeti iz rok. 

Letos 1200 pisalnih strojev 

Tovarna pisalnih strojev v 
Ljubl jani bo Izdelala letos 
1200 pisalnih strojev. Ze drugo 
leto bodo povečali proizvodnjo 
na 6000 strojev. 

Lani je bil pri Okrajnem 
zavodu socialnega zavarovanja 
v Novem mestu izvoljen po
seben odbor za varstvo dela. 
Ta odbor je pridno delal. 
Predvsem je v teku nekaj 
mesecev zbral podatke o ne
zgodah in delovnih pogojih v 
posameznih podjetjih ter ugo-
tovilj da podjetja vse premalo 
skrbijo za izvajanja higien
sko tehničnih predpisov na 
delovnih mestih. Zelo poučni 
so podatki o obolenjih in de
lovnih nezgodah v gradbeni
štvu in lesni industriji v zad
njih treh letih. 

Povprečno je bilo v treh 
letih v gradbeništvu v novo
meškem okraju zaposlenih 
letno 1320 delavcev, obolelih 
ali poškodovanih na delu in 
izven dela pa povprečno 780 
ljudi. To pomeni, da je nad 
50 odstotkov zaposlenih iskalo 
zdravstveno pomoč. Povpreč
no ie bilo zaradi tega letno 
izgubljeno 11.508 delovnih dni! 
Samo izven dela so bile v 
treh letih 104 poškodbe, za
radi katerih je bilo izgublje
nih 1991 delovnih dni. Med te
mi poškodbami je dokajšen 
del takih, ki so nastale med 
pretepom v gostilni in pri Šuš-
marjeuju ter domačih delih. 

Se bolj zanimivi so podatki 
za zaposlene v lesni industriji. 
Povprečno je bilo v tej pano
gi zaposleno letno 618 delav
cev, v bolniškem stanju zara
di obolelosti, nezgod pri delu 
in poškodb izven dela pa je 
bilo povprečno 590 oseb letno. 
Zaradi teh je bilo izgubljeno 
v treh letih 34.762 delovnih 
dni, ali 11.587 letno. Se bolj 
značilni so podatki samo za 
leto 1953. Število zaposlenih v 
lesnj industriji se je to leto 
znižalo za 259, število obolelih 
pa zvišalo za 101, število pri 
delu ponesrečenih za 28, po
škodovanih izven delovnega 
mesta pa za 8. Vsiljuje se 
prepričanje, da je strah pred 
odpustom povzročil povečanje 
delovnih nezgod in »odkril* 
vrsto bolezni, ki jih drugače 
ne bi bilo. 

Vzrok neštetih obolenj je, 
kot smo uvodoma poudarili, v 
slabih higienskih prilikah, v 
katerih delajo ljudje, vzrok 
delovnih nezgod pa večkrat 
slabo zavarovana nevarna de
lovna mesta, nepoučenost pa 
tudi alkohol. Drži pa tudi, da 
mnoga podjetja nerada žrtvu

jejo kaj za izboljšanje higi
ensko tehničnih pogojev dela. 
Večkrat se laže dobi denar 
za kako zabavo ali izlet kot 
za izdatke za večjo varnost 
delavcev. 

Da bi bila v bodoče borba 
proti prepogostim obolelostim 
in delovnim nezgodam uspeš
nejša, je Okrajni zavod soci
alnega zavarovanja v Novem 
mestu organiziral poseben te
čaj , na katerega je povabil 
referente iz 16 večjih podje
tij. Tečaj je trajal od 10. de
cembra do 4. februarja, udele
žilo pa se ga je 32 zastopnikov 
delovnih kolektivov. Na njem 
so se tečajniki seznanili s 
splošno higieno p r i delu ter 
tudi o prvi pomoći v primeru 
nezgode. Seznaaiili so se nada
lje z najbolj pogostimi bolez
nimi in njihovimi vzroki ter 
dobili osnovna navodila, kako 
jih preprečiti. 

Naloga tečajnikov bo, da v 
podjetjih spet oživijo komisi
je za tehnično higiensko zašči
to dela, ki sicer že obstojajo, 
a malokje delajo. Toda borba 
prpii obolelostim in nezgodam 
pri delu tO izven dela ni samo 
skrb teh komisij in referen
tov, to mora biti skrb celot
nega kolektiva, zlasti pa 
upravnega odbora, delavskega 
sveta in tehničnega vodstva 
podjetja, v širšem smislu pa 
skrb celotne družbe, saj izlo
čitev iz dela zaradi obolelosti 
in nezgod vpliva na narodni 
dohodek. 

Na nedavni seji 
je odbor za var
stvo dela pri O -
krajnem zavodu 

;ocialnega zavaro-
/anja tudi sklenil, 
la bo posebna 
strokovna komisija 
pregledala delov-
aa mesta v posa-
neznih podjetjih. 
Prav tako bo letos 
v poletju v Novem 
mestu republiška 
razstava higien

sko - tehničnih 
Dredmetov, dopol-
ijena z ugotovit-
i/aml i n izsledki v 
Dkraju. Upravni 
xlborl podjetij in 
sindikalne organi-
jacije bodo morali 
poskrbeti, da si bo 
vsak delavec ogle
dal to razstavo. 

d v Novem mestu in Mokro 
nogu. Udeležba je bila v No
vem mestu bo£j majhna, v 
Mokronogu pa izredno velika. 
Novomeška komuna bo imela 
nad 21.000 prebivalcev in bo 
torej največja v novomeški 
Zvezi komun ali okraju. Zara
di nejasnosti vloge komune, 
ie bilo. ponekod preveč teženj 
xa prikl juči tev v Novo mesto, 
jrugod pa spet preveč neupra
vičenega strahu pred mestom. 
Prv i so računal i na to. da bo
do tu dajatve manjše, spričo 
industrije in obrti, drugi pa se 
boje, da bo mesto s svojimi ve
l ik imi potrebami pobralo vse 
in ne bo za vas ostalo ničesar-
Ne želje ne pomisleki take vse
bine nimajo p r i tem n & a k r š n e 
osnove, o čemer smo že več
krat pisali. V razpravi so člani 
pcfiitičnih organizacij pretre
sali razna gospodarska vpra
šanja in naloge političnih or
ganov pr i ustanavljanju ko
mun. Za predsednika Predsed
stva S Z D L bodoče komune je 
bil izvoljen Ludvik Golob, za 
tajnika pa Leon Perhavec. 

Konferenca v Mokronogu je 
pokazali., da je zlasti v oigčini 
Trebelno še veliko nejasnosti 
glede vloge in namena komu
ne—občine. To pomeni, da jo 
bilo dosedai zelo malo tolma
čenj, da pa je še vedno takih, 
k i namerno tolmačijo to stvar 
po svoje in begajo ljudi- Dej 
stvo, da je v občini Trebelno 
komaj 20% voli lnih upravi
čencev v članstvu S Z D L , kaže, 
da je v občini bilo do sedaj 
sploh zelo malo poe t ičnega 
dela. Izvoljeno Predsedstvo 
S Z D L za bodočo komun'o s tov. 
V i lkom Videčnikom kot pred
sednikom in Stankom Ple-
skovičem kot tajnikom bo mo
ralo v pogledu tolmačenja 
smisla bodočih komun krepko 
zgrabiti za delo. 

Povsod so poleg Predsedstva 
S Z D L izvoli l i tudi sekretariate 
Z K S . T i politični organi, k i so 
b i l i izvoljeni na skupnih konfe
rencah, pa nko sedaj že do
končni poliitični organi bodo
čih komun- To so koordinacij
ski organi vseh političnih orga
nizacij Iz občin, k i bodo se
stavljale bodočo komuno—ob
čino. T i začasni organi bodo 
urmerjali poli t ično delo v pr i 
pravah za ustanavljanje ko
mun in ga pospeševali . Caka j ih 
veliko in odgovorno delo. Kot 
povedano, še sedaj n i povsod 
jasnosti kaj so kennune in za- . 
kaj j ih ustanavljamo. Izdelati 
je treba pravilnike za poslo
vanje komun, izvoli t i krajev
ne svete in j im določiti delo
krog, prav tako predvideti, kje 
bodo komunske krajevne ad
ministrativne izpostave- Naj
bolj važno vprašanje pa je 
dvig gospodarstva, k i ga je tre
ba še posebej obravnavati 
skupno z ostalimi vprašan j i 
komune. P r i vseh teh nalogah 
morajo poli t ične organizacije 
aktivno sodelovati. 

JCVARhA 
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Ob občinskem prazniku v Adlešičih 
22. marca bodo obdani adle

šičke občine tretjič praznovali 
svoj občinski praznik, hkrati z 
njim pa tudi 10-letnico obnovit
vene zadruge. 

Ta dan bodo v Adlešičih od
k r i l i spominsko ploščo 81 bor
cem NOB, ki so dali svoja živ
ljenja za svobodo, vsi s področ
ja adlešičke občine. Odkrit bo 
tudi spomenik 7 padlim borcem 
v Bolnici, ki so pokopani na po
kopališču v Bo janjci h. 2al so 
znana le imen a šestih borcev, 
njih rojstni kraj je pa neznan. 
Borci , katerim bo odkrit spo
menik, so: Mahovec Nada, Se-
kullč Miloš, Polini Benito, Mat-
kovič Drago, Zužanič Julij in 
Stogarski Pera, sedmi borec je 
pa neznan. Naprošamo njihove 
soborce, če kateri ve, kdo bi bil 
neznani padli borec, da to spo
roči občinskemu odboru ZB 
Adlešiči. Poleg spomenika in 
spominske plošče bo odkrita še 
spominska plošča na adlešički 
šoli, kjer je bil sedež karlov-
skega področja in bolnišnica 
(istega področja). Spomenik na 
Bojanjcih in ploščo na šoli bo 
postavila ZB iz Karlovca. 

Nemara je prav, d a ob tem 
občinskem prazniku pregledamo 
vsaj na kratko tudi gospodar
sko, kulturno in politično živ
ljenje adlešičke občine. 

GOSPODARSKO IN 
POLITIČNO ŽIVLJENJE 

Osemnajstega februarja je bil 
V Adlešičih zaključen pletarski 
tečaj, ki ga je obiskovalo 24 
tečajnikov; vodil ga je pa ple
tarski mojster Jože Stražišar. 
Sprva so nekateri imeli o tečaju 
prav napačne pojme, češ to je 
delo, k i ne obeta nobenega po
sebnega uspeha. Toda že po ne
kaj dneh, ko so se pokazali prvi 
izdelki, je nastalo za tečaj tako 
zanimanje, da ni biLo mogoče 
sprejeti vseh novih prijavljen-
cev. Čeprav je tečaj zaključen, 
je treba s pletarstvom nadalje
vati. Res so težave zaradi ma
teriala, vendar bi bilo mogoče 
z malo dobre volje tudi to ure
diti. Kot pravi mojster Stra
žišar, imamo za gojitev vrbe 
odlične pogoje ob Kolpi . Upaj
mo, da bo tudi ta panoga doma
če obrti kmalu prinašala lep 
dohodek temu pasivnemu kraju! 

K Z v Adlešičih ima posebni 
odsek — Tkalsko družino — za 
tkanje blaga in raznih vzorcev 
na ročnih, pol avtomatičnih 
statvah. Ta tkalska družina že 
več let le živoari, izdeluje raz
ne vzorce, kakega posebnega 
uspeha pa ni. A l i je vzrok po
manjkanje investicijskih sred
stev za nabavo surovin, ali je 
premalo prizadevnosti, to naj
bolje ve tkalska družina sama. 
Vsekakor bi se morali malo bolj 
zavzeti K Z ln okrajna zadružna 
zveza, pa bi bil tudi uspeh bolj
ši. Članom tkalske družine bi 
bilo zagotovljeno redno delo !n 
zaslužek, na trg pa bi poslali 
artikle, po katerih veliko po
vprašujejo. Delna ovira je po
manjkanje prostora, vendar bi 
bilo mogoče premostiti tudi to 
vprašanje, če bi nekateri imeli 
malo več razumevanja. 

27. februarja so Imele zaključ
ne izpite tečajnice R K , 20 po 

Kmetijska 
zadruga 

v v 

• se pr iporoča svojim 
* č lanom zadružn ikom! 

Čestita 

•)sem zadružnikom k 
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številu. Izpiti so pokazali, da so 
dekleta spoznala veliki pomen 
tega t ečaja, zato je bil tudi 
uspeh res zadovoljiv. 

Tečaj Ima tudi organizacija 
P L Z in tečajniki ga obiskujejo 
z velikim zanimanjem. Res kva
litetna predavanja so ob veče
rih v prostorih osnovne šole, po 
tri ure. Dobro bi bilo, če bi 
kdaj prišel kak predavatelj še 
od kod drugod. 

Gasilska društva na območju 
občine Imamo tri : v Adlešičih, 
Bojanjcih in Zuničih. V zadnjih 
dveh krajih sta bi l i društvi 
ustanovljeni šele v zadnjem 
času, pa sta vendar že lepo za
živeli. Razveseljivo je, da so 
gasilska društva le spoznala, da 
niso samo veselice vir njihove
ga dohodka, ampak da je mo
goče dobiti finančna sredstva 
tudi z dobro naštudiraniml igra
mi. Gasilsko društvo v Adlešičih 
vneto pripravlja Borove »Raz-
trgance«, k i j ih bodo uprizorili 
za občinski praznik. 

Tamburaški zbor je tudi pr i 
čel z rednimi vajami. Upajmo, 
da bo uspeh še večji kakor la
ni. Zbor se bo predstavil prav 
tako na občinskem prazniku. 
Tamburaši imajo sicer še teža
ve zaradi pomanjkanja inštru
mentov, pa bi teh težav ne bilo, 
če bi se tisti, k i nekaj obljubi
jo, zavedali, da je treba oblju
bo tudi izpolniti. Naša mladina 
to zasluži, saj je pokazala, da 
je delavna in prizadevna. 

VPRAŠANJE 
P R O S V E T N E G A D O M A 

Dolgoletna želja prebivalcev 
je bila, da si zgradijo dom, ki 
bi služil gospodarskemu in kul
turnemu napredku. Edini večji 
prostori, k i j ih v Adlešičih se
daj imamo, so šolske učilnice, 
kar je seveda mnogo premalo 
in tudi neustrezno. Adlešiči so 
edina občina v Beli krajini, ki 
nima nobene dvorane z a prire
ditve, predavanja, kino in po
dobno. Zanimanje za gradnjo 
kulturnega doma je bilo veliko. 
V zavesti, da delajo za svojo 
korist in za korist svojih potom
cev, so kmetje vneto pričeli s 
prostovoljnim delom. Pripravili 
so apno, kamen, pesek in danes 
je stavba že "pod streho. V nji 
bo trgovina K Z , zdravstvena 
postaja, pošta, tkalska družina 
in podobno, le za dvorano, k i 
je bila v načrtu predvidena, je 
zmanjkalo vsega. Adlešičani so 
ponosni na lepo enonadstropno 
stavbo, ki stoji sredi vasi. Zdaj 
urejajo že notranjščino, toda o 
dvorani ni duha ne sluha. In 
vendar je dvorana potrebna 
prav tako, če ne še bolj, kot 
ostali prostori. Ce je zmanjka
lo denarja, se morajo odgovorni 
ljudje pač pozanimati in priskr
beti finančnih sredstev. Vseka
kor pa dvorana ne sme ostati 
le v načrtu, saj Adlešiči prav 
tako kot drugod potrebujejo 
prostor za kulturno in pro
svetno življenje, če hočemo na
predovali, vzgajati ljudi, hkrati 
pa jim nuditi tudi lepo pošteno 
razvedrilo. Kako bi bilo to ko
ristno zlasti za mladino, menda 
ni treba posebej poudarjati. 

E L E K T R I F I K A C I J A 
Leta 1950 je v adlešički ob

čini zasvetila prva električna 
žarnica. Doslej je elektrificira
nih že 11 vasi (od 19, kolikor 
jih občina šteje). Vaščanl Be
denj In Pribincev Imajo že po
stavljene drogove, toda že več 
kot eno leto čakajo na ostali 
potrebni material in na Insta
laterje. Upajmo, da bodo oblju
be kmalu izpolnjene in se bo 
tudi tem vasem uresničila davna 
želja — električna luč. pr i elek
trifikaciji pomagajo ljudje sa
mi: priskrbijo drogove, izkoplje
jo jame in opravijo še razna 
druga dela. Oddaljenim vasem 
je za nabavo drogov pomagal 
občinski ljudski odbor. 

K O M U N A L N A DEJAVNOST 
Za komunalno dejavnost Ima 

občinski odbor velik načrt, k i 
so ga volivci na svojih zborih 
že temeljito pretehtali. Najvaž
nejše delo je zgraditev napaja-
lišč na Selškem kalu in v Bo

janjcih ter zgraditev ceste od 
Marindola do Kolpe. Za obe 
napajališčl so že pripravljeni 
načrti. Upali smo, da bo mogo
če začeti z gradnjo že to zimo, 
pa je zmanjkalo finančnih sred
stev. V Kmetijskem tednu lan
sko jesen so strokovnjaki po
udarili, da brez teh dveh napa

k i «o se stekala, desetkrat Iz
koriščena, potlej bo pa vsega 
konec« Tako seveda ne bo, to 
ljudem že postaja jasno, vendar 
je še zmeraj dovolj besed o 
upravno teritorialni razdelitvi. 
Člani S Z D L In ostadih organiza
cij se zavedajo svoje naloge pri 
tolmačenju teh vprašanj, ker 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR 
OBČINSKI KOMITE ZKS 
OBČINSKI ODBOR SZDL 
OBČINSKI ODBOR ZB 

A D L E Š I Č I 

čestitajo 
svojim občanom k praznovanju 

občinskega praznika 
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jališč v občini Adlešiči ni mo
goč napredek živinoreje. Vašča-
ni so pripravljeni veliko poma
gati s prostovoljnim delom, 
treba je le najti denar za na
bavo materiala in za plačilo 
strokovne delovne sile. 

VPRAŠANJE K O M U N E 
Na zadnjih zborih so volivci 

precej razpravljali o bodoči ko
muni. Občina Adlešiči za samo
stojno komuno sicer nima po
gojev, vendar jih je precej, k i 
to želijo. Miarsikdo ima o ko
munah napačne pojme. Pravijo 
n. pr.: »Ja, sedaj, ko Imamo ob
čino takorekoč doma, so zbori 
volivcev vsake tri mesece, obi
skujejo nas funkcionarji z okra
ja in z občine, včasih tudi po-/ 
slanci, večkrat slišimo kako 
predavanje in podobno; ko bo
mo zgubili občino, bo pa vsega 
konec. Edini funkcionar, k i bo 
obiskal naše zakotne kraje, bo 
davčni izterjevalec. Občina je 
vsaj včasih nudila vasem kako 
pomoč za popravilo vaških po
tov in sploh so bila sredstva, 

pa si v tej aH oni zadevi še 
sami niso na jasnem, je med 
ljudmi marsikatero vprašanje 
še nerazčiščeno. 

P R A Z N O V A N J E OBČINSKEGA 
P R A Z N I K A 

Naj na koncu omenim še, ka
ko bomo praznovali naš občin
ski praznik. V Adlešičih bo od
prta razstava belokranjskih roč
nih del in domače ornamentike. 
V svojih slikovitih nošah bodo 
nastopile folklorne skupine iz 
Bojanjcev, Marindola in Adleši-
čev. Videli bomo, kot sem že 
omenil, Borove »Raztrgance« in 
slišali tamburaški zbor, odkri l i 
spominske plošče in spomenik. 
Vabimo prijatelje Adlešičev in 
Bele krajine, da se udeležijo 
našega praznovanja. Videli bo
do lepe adlešičke običaje in se 
prepričali, da je pri nas doma 
prava belokranjska gostoljub
nost. Vabimo pa zlasti vse bor
ce, k i so pomagali osvoboditi te 
kraje, da nas za občinski praz
nik, ta pomembni spominski 
dan, obiščejo, t. 

Vedno več zanimanja za peskanje 
zemlje 

Na redni seji upravnega od
bora okrajne zadružne zveze 
Črnomelj 10. marca so raz
pravljali, da bi se Crnomelj-
ska okrajna zadružna zveza 
spojila z novomeško. Vendar 
pa so bili člani odbora mnenja, 
da bi moral tudi v bodoče o-
stati v Črnomlju neki zadruž
ni organ za neposredno vod
stvo zadružnih nalog na tere
nu, V tem smislu je bil izdelan 
tudi predlog, o katerem bo 
razpravljal skupni zadružni 
organ. 

Po pretresu in rešitvi vrste 
tekočih nalog, zadružništva in 
posameznih zadrug, so na seji 
razpravljali tudi o peskanju 
zemlje, za katero je med 
kmetovalci vedno več zanima
nja. Poskusi z domaČim pe
skom so dali prav dobre rezul
tate, krepko so to prizadeva
nje za izboljšanje zemlje v 
Beli krajini utemeljili in do
kazali tudi kmetijski strokov
njaki v jeseni ob svojih" obi
skih v vaseh. V Beli krajini 
je dovolj primernega peska, 
vprašanje je samo, kako jp 
najceneje spraviti na polja in 

travnike. Mnenja so bili, da je 
treba v ta naimen povsod iz
koriščati najbližja nahajali
šča peska, ker ravno prevoz 
najbolj pod ražu je dobavo. 
Vprašanje je Še potreben dro
bi lec za tak pesek, kajti zlasti 
za travnike je bolj primeren 
droban pesek. Sklenjeno je 
bulo, da se v ta namen kupi dro
bile«, ki ga bodo po potrebi 
premeščali iz enega peskolonia 
v drugega. Kot so navajali 
člani odbora, se s peskanjem 
zemlje doseže znatno večji 
donos, ki je tudi po kvaliteti 
boljši, zato bi bilo prav, da bi 
se tega načina izboljšanja 
zemlje poslužili v čim več
jem obsegu. 

Na predlog Zveze zadružnic 
so sklenili, da je potrebno več 
zadružnic vključiti v razne po
speševalne odseke, posebno v 
živinorejske in tudi druge. 
Belokranjske zadružnice so s 
svojim dosedanjim delom in 
velikim zanimanjem za na
predno kmetijstvo dokazale, 
da spadajo v upravne organe 
zadrug in njihovih odsekov. 

Povečajmo prometno disciplino 
0 prometu, prometnih nezgodah fn cestah v Bell krajini 

Ne samo slabo stanje cest, 
povečan promet in slabo stanje 
voznega parka, pač pa tudi ne
disciplina voznikov in pešcev 
je lani zakrivila, da se je šte
vilo prometnih nezgod v pri
merjavi s preteklimi leti v Beli 
krajini znatno dvignilo. Tako je 
bilo n. pr. v letu 1952 le 6 pro
metnih nezgod — povzročena 
skupna škoda na vozilih 450.000 
dinarjev, leta 1953 je bilo že 8 
prometnih nezgod — nastala 
škoda 700.000 din. V primerjavi 
z letom 1953 pa se je število 
prometnih nezgod znatno dvig
nilo In to kar za 100 odstotkov, 
t. j . povzročenih je bilo 16 pro
metnih nezgod, pri katerih zna
ša skupna nastala škoda 3,5 mi
lijonov dinarjev. Od tega so v 
11 primerih odgovorni vozniki 
motornih vozil, v 2 primerih 
kolesarji, v 1 primeru pešci in 
v 2 primerih vozniki vprežnih 
vozil. P r i teh nezgodah sta bil i 
2 osebi težko poškodovani, med 
temi je bi l 1 otrok; 8 oseb pa 
je bilo laže poškodovanih. Tu 
Pa seveda ni vračunana škoda, 
ki je nastala na samih cestnih 
objektih in ostalih napravah. 

Vzroke za ta nenavadni dvig 
prometnih nezgod je iskati pred
vsem v vinjenosti voznikov mo
tornih vozil in drugih korist-
nikov cest In to kar v 9 prime
rih, ostale nezgode pa odpadejo 
na nevešče upravljanje vozil, 
slabo stanje cest, vožnje brez 
izpitov in ostalo. 

Vozniki vprežnih vozil in ko
lesarji pa so brez dvoma naj
številnejši koristniki belokranj
skih cest ln ti so tudi najbolj 
nedisciplinirani, kar nam prav 
lepo dokazuje število mandatno 
kaznovanih oseb. Mandatno ka
znovanih je bilo namreč v pre
teklem letu kar 699 oseb zaradi 
cestno prometnih prekrškov, od 
česar odpade na voznike vprež
nih vozil 146 primerov, na ko
lesarje 371, pešce 108, ostalih 
74 primerov pa odpade na voz
nike motornih vozil. Vozniki in 
kolesarji se še do danes v ve
čini primerov niso naučili vo
ziti po desni strani ceste, vse 
polno je primerov, da so voz
niki v pijanem stanju in spe na 
vozovih ali pa puščajo voz z 
živino brez vsakega nadzorstva 
pred gostilniškimi lokali, da o 
svetilkah, katere so predpisane 
v nočnih urah, niti ne govori
mo. Koliko je primerov objest
ne vožnje kolesarjev ali da se 
na kolesu vozita dve osebi, da
lje vožnje brez luči itd. Prav 
posebno poglavje pa predstavlja 
gonjenje živine po cestah brez 
zadostnega nadzorstva. 

Zgoraj navedeni podatki nam 
kažejo, da moramo vprašanju 
pravilnega Izkoriščanja promet
nih sredstev ln cestnih naprav 

kakor tudi varnosti prometa po
svetiti zdaleka večjo pozornost 
i.n skrb, kot je bilo to do sedaj. 
Razumljivo je, da so dela, ki 
jih opravlja cestna uprava, od
visna od finančnih sredstev, 
vendar je res, da so vse ceste 
v Beli krajini sorazmerno dobro 
vzdrževane. 

Cestno omrežje znaša 82 km 
cest I. In II. reda ter 197 km 
cest III. reda. P r i cestah III. re
da je uprava za ceste za njiho
vo vzdrževanje, razširitev in 
zgraditev prepotrebnih novih 
podpornih zidov investirala 14 
milijonov dinarjev. Zgrajen je 
bil nov betonski most preko 
Dobličice v Črnomlju, dalje so 
bile razširjene In znižane ne
varne strmine v Dolencih, ubla
žene ostre krivine v Speharjih, 
razširjena cesta v Črnomlju in 
druga manjša dela. Ceste I. in 
II. reda so bile vse opremljene 
z novimi modernimi prometni
mi znaki, dočim so bile ceste 
III. reda z njimi opremljene na 
sektorju Semič—Metlika—Adle
šiči, potrebno pa bo v tekočem 
letu z njimi opremiti še ceste 
na ostalih sektorjih. 

Posebno vprašanje pa so le
seni provizoriji, ki so že v pre-
nekaterem primeru skrajno do
trajali in so nesposobni, da 
vzdrže težja vozila. Tako se je 
v preteklem letu eden teh pro-
vizorijev vdrl ter je prišlo do 
težje prometne nezgode. Bilo je 
400.000 dinarjev škode na vo
zilu, pr i čemer n i niti vraču
nana škoda, k i je nastala na 
objektu. Zaradi zavarovanja 
varnosti javnega prometa je bilo 
treba omejiti vožnjo za vsa to
vorna vozila čez leseni provi
zorij v Gradacu, k i je v izred
no slabem stanju, v Primostku 
pa znižati že dovoljeno nosil
nost. 

Naše ceste danes več ne 
ustrezajo, zilasti ne v Beli kra
j ini , naraščajočemu prometu. 
Ceste so po večini ozke in sko
raj onemogočajo srečavanje tež
jih motornih vozil, so nepre
gledne in polne ovinkov ter 
zahtevajo od vsakega voznika 
skrajno previdnost in zmerno 
vožnjo, česar pa premnogi šo
ferji sploh ne upoštevajo ter po 
nepotrebnem divjajo in sprav
ljajo s tem v nevarnost sebe in 
okolico — družbi pa s takim 
ravnanjem povzročajo občutno 
škodo na vozilih. 

Da ni prisilo še do večjega 
števila prometnih nesreč oz. ne
zgod, je zlasti zasluga organov 
L M , k i si z opozarjanjem in 
mandatnim kaznovanjem priza
devajo, da se promet odvija 
varno ln neovirano, pripomniti 
pa je treba, da naj bi se izpo
polnili prometni predpisi ter 
določilo vožnjo v vinjenem sta-

V Dolenjem in Gorenjem vrhu potrebujejo vode 

Dve hribovski vasi v dobr-
Dolenji vrh, bosta težko dobi-
niški občini, to je Gorenji in 
li vodo iz dograjenega vodovo
da za ta predel. Vzrok je v 
tem, ker sta previsoko in bi 
bilo treba posebej za te dve 
vasi vodo prečrpavati, kar bi 
pa precej stalo. Prebivalci o-
beh vasi so o tem že večkrat 
razpravljali in končno prišli 
do sklepa, da bi na najcenejši 
način prišli do vode, če zgrade 
vaške vodnjake. 

Prejšnji mesec so prišli v 
te vasi uslužbenci okrajnega 
ljudskega odbora Novo mesto 
in tajnik občinskega ljudske
ga odbora Dobrnič ter so sc z 
vaščani razgovarjali o rešitvi 
vprašanja preskrbe z vodo, ki 
je za te hribovske vasi še zla
sti pereče. Ob vsaki suši mo
rajo voziti vodo iz Temenice, 
bodisi iz 6 km km oddaljenih 
Ponikev po izredno slabi gozd
ni poti, ali iz 10 km oddaljene 
Ivančeve vasi pri Mirni peči, 
od koder je sicer pot do vasi 
nekoliko boljša. Izvira vode ni 
v širši okolici nobenega. Ob 
tej priliki so vaščaui obeh va
si ponovno izrazili željo, da se 
v vaseh zgrade dovolj veliki 
vaški vodnjaki, Za vas Gornji 

vrh bi bil potreben vodnjak s 
prostornino 200 m3, za Dole
nji vrh pa sorazmerno manj
ši. Teren za gradnjo vodnja
kov je v obeh vaseh ugoden, 
prav tako je dobra možnost za 
zbiranje kapnice. 

Misel o gradnji vodnjaka v 
Gorenjem vrhu ni nova. To 
je rojstna vas narodnega he
roja Jožeta Slaka. Ta je že v 
zaporih v Sremski Mitrovici v 
stari Jugoslaviji delal načrte 
za gradnjo vodnjaka. Kur ni
so vaščaui dosegli pod proj-
šnjim režimom, upajo, da bo
do uresničili sedaj v ljudski 
državi. To toliko bolj, ker so 
samj pripravljeni veliko žrt
vovati za to stvar. Voda jim 
je prav tako potrebna kot 
kruh in zrak. Z oziram, da so 
pripravljeni sami brezplačno 
opraviti večino težaških del in 
voženj, gradnja vodnjaka niti 
ne bi bila draga. Vseh stro
škov gradnje pa vas vendar 
ne /.more, zato so se obrnili na 
okrajni ljudski odbor za de
narno pomoč. 

Zgraditev vaškega vodnjaka 
v Gorenjem vrhu bi bila obe
nem lepa spominska oddolži-
tcv narodnemu heroju Jožetu 
Slaku v domači vasi. 

nju kot prekršek za vse vozni
ke in ne samo tako, kot je to 
sedaj določeno, le za voznike 
motornih vozil. 

Stanje na naših cestah je vse 
prej kot razveseljivo, vendar je 
popolnoma razumljivo, da vseh 
pomanjkljivosti ne bo mogoče: 
odpraviti čez noč — pač pa so 
za modernizacijo in preureditev 
potrebna znatna finančna sred
stva, katerih pa trenutno ni na 
razpolago. Ne bi pa samo ta 
ukrep bistveno pripomogel k 
izboljšanju prometne varnosti 
ln preprečeval dviganje števila 
prometnih nezgod. Nujno je 
treba začeti z najširšo vzgojo 
vseh državljanov — od šolarja 
pa do zadnjega avtomobdista, 
in ne vso vzgojo prepuščati 
zgolj organom L.M. Za izboljša
nje prometne discipline je tre
ba razviti široko propagando, 
katere namen bi bil, da bi se 
sleherni državljan seznanil z 
osnovnimi prometnimi predpisi, 
kar bi se po eni strani dalo 
urediti v šolah z uvedbo obvez
nih predavanj in kontrolo uči
teljev, po drugI strani pa z 
vsestranskim delom vseh mno
žičnih organizacij, pri čemer 
naj bi se uporabila vsa razpo
ložljiva sredstva — radio, kino, 
tisk itd. Nanger Rudi 

Dan žena v Črnomlju 
V ponedeljek 7. marca so 

črnomaljske žene priredile 
akademijo v počastitev Dneva 
žena. Govorila je tov. Padčiče-
va, sodeloval je orkester in 
ženski pevski zbor pod vod
stvom direktorja Petka, dr. 
Rasto Fusolin je zapel Schu-
bertovo Serenado m Ukaze, 
pri klavirju ga je spremljala 
Metka Kranjc. Helena \ajso-
va je recitirala Roško ofenzi
vo sledila je še recitacija 
Skodelica kave in kuplet Ka
tra. 

Na praznik, 8. marca, so že 
ne obdarile vse onemogle ma
tere in žene padlih bocev na 
njih domovih. 

Žene iz Črnomlja se zahva
ljujejo OLO, m«itnemu od
boru SZ. L O MO, Zvezi bor
cev in podjetjem v Črnomlju, 
ki so pogostitev žena podprli. 
Prav tako se zahvaljujejo po
žrtvovalni tov. Zalki Stariho-
vi, materi narodnega heroja. 

Sneg je bil na Kočevskem 
zavrl skoraj ves promet 
Kakor drugje je tudi po na

ši Kočevski in Ribniški dolini 
nasulo snega, da bo ta količi
na odmerila vse zamujeno v 
letošnji zimi. Zaradi preobili
ce snega je zelo trpel cestni 
in železniški promet. Kljub 
temu, da so vse važnejše ceste 
vsak dan plužili, je avtomo
bilski promet zastal za več 
dni. Ravnotako je zastal ves 
tovorni promet po železnici. 
V torek 8. marca je potniški 
vlak, ki vozi na progi Ljub
ljana — Kočevje prispel v 
Kočevje namesto ob 7.30 šele 
okrog 13. ure. Vsled velikega 
snega je obtičal na progi med 
Ortnekom in Velikimi Lašča
mi. Snega so se najbolj razve
selili naši smučarji, ki se pri
pravljajo na tekmovanje. Po 
vesten, ki smo jih prejeli, na
meravajo Sodražani organizi
rati na novi 40 metrski ska
kalnici skakalne tekme. 

V Ribnici so proslavili 
Dan žena 

V nedeljo 6. marca je bila 
v Ribnici v Mladinskem domu 
svečana proslava na čast 8. 
marca — praznika naprednih 
žena. O pomenu praznika vseh 
naprednih žena v svetu je go
vorila predstavnica naprednih 
žena iz Ribnice. Referatu so 
sledile pesmi, ki sta jih zape
la moški in Ženski pevski 
zbor. Na akedemiji so sodelo
vali tudi dijaki ribniške gim
nazije. Se posebno pa je uga
jal občinstvu nastop najmlaj
ših — cicibanov, ki so pokaza
li več lepih in uspelih, točk. 
Kljub velikemu snegu se je 
udeležilo akademije veliko 
število Ribničanov in okoliča
nov. 

Problemi naše delavske mladine 
Ce govorimo o problemu de

lavske mladine, mislimo pred
vsem na tisto mladino, k i zapu
sti splošno Izobraževalno šolo in 
si išče poklic. Brez dvoma je to 
vprašanje zelo aktualno, poseb
no je pereče zaradi tega, ker je 
treba za to mladino najti nova 
učna ali delovna mesta. 

Dejstvo je, da vsako leto sto
pa iz naših obveznih šol lepo 
število mladih ljudi, ki Iščejo 
zaposlitve. Kam j ih bomo usme

r i l i , kako Jih bomo zaposlili v 
času, k i poteče do vstopa v po
lnile, kakšno znanje jim bomo 
dali, da bodo poklic tudi uspeš
no opravljali — vse to so vpra
šanja, k i morajo zanimati vso 
našo javnost. Da smo v tem po
gledu storil! premalo, da je bilo 
na^e razumevanje za težnje te 
mladine slabo, nam povedo raz
ne statistike, k i osvetljujejo vsa 
p»reAa vprašanja mladega člo
veka. Skrb za vzgojo in Izobraz
bo našega bodočega strokovnega 
kadra ne bi smela pričeti šele 

takrat, ko mladinec ali mladin
ka stopi v tovarno, delavnico, 
pač pa že prej, ko je otrok star 
14—15 let. Zdi se mi , da j e po
nekod glavno zlo premajhna 
kvaliteta, premajhno znanje, k i 
je tudi vzrok tako velikemu 
številu nesreč v obratih, ki so 
jih zakrivi l i mladi ljudje. Za
nimiva ln poučna je zdravstve
na statistika. V zadnjih 4 letih 
je bilo v Sloveniji na leto po
vprečno 39.500 nesreč, od tega 
60 odstotkov v Industriji, 40 od
stotkov pa v ostalih gospodar
skih dejavnostih. Povprečno se 
je vsak delovni dan v Sloveniji 
ponesrečilo okoli 130 delavcev, 
skoraj vsak tretji dan pa Je 
bila po ena smrtna žrtev. Da 
je bila škoda za gospodarstvo 
velika, nI treba še posebej po
udarjati. Samo Slovenija ima 
letne škode zaradi nesreč v 
proizvodnji okoli 6 in pol mi
lijarde dinarjev. Zanimivo je, 
da j« n. pr. leta 1953 odpadlo 
na mlade delavce do 25 let sta

rosti 39 odstotkov vseh nesreč, 
t. j . 21.519. Zaradi vseh nesreč 
smo v 1. 1953 Izgubili 606.000 
delovnih dni, kar pomeni, da je 
VS" leto počivalo 10 tovarn, ki 
bi imele zaposlenih 200 delav
cev. Preseneča Izredno visok 
odstotek obratnih nesreč pri 
mladini. Zdi se mi pametno, da 
je n. pr. upravni odbor raven
ske železarne pri skrbi za var
nost svojih delavcev poleg osta
lih varnostnih ukrepov prišel 
na dobro misel: • posebnim na
gradnim razpisom vplivati na 
zmanjšanje števila nesreč pri 
delu. Vsak delavec, k i bo v 
vsem letu ostal nepoškodovan 
in tudi ne bo zakrivi l nesreče 
sodelavcu, bo prejel konec leta 
nagrado 2000 din. 

Ker gre v proizvodnji v prvi 
vrsti za človeka in njegovo za
ščito, za večjo storilnost, je pač 
razumljivo, da je človek najvaž
nejši člen v proizvodnji. Visok 
odstotek nesreč pri mladini do 
25. leta starosti je namreč oseb

ni faktor, niso pa vzroki tehnič
ne narave. Osebni faktor je 
odvisen od intelektualnih spo
sobnosti mladinca, k i so potreb
ne za opravljanje nekega dela, 
odvisen je tudi od značaja in 
fizične zmogljivosti. Te tri 
stvari so z« vzgajanje mladih 
ljudi v obratu zelo pomembne. 
Ce bomo usmerili dejavnost 
tako, da bomo vse tri stvari 
upoštevali, se bo število obrat
nih nesreč zmanjšalo, poklic bo 
pravilno izbran ln bo tudi za
dovoljstvo pri delu ln večja 
storilnost. 

Kako pomagati tej mladim? 
Zavedati se moramo, da je otrok 
po obveznem šolanju v času 
pubertete. Ne gre tu za mladin
ca, k i nadaljuje šolanje v gim
naziji, strokovni šoli, ampak za 
tistega, ki išče delo, poklic, ln 
teh ljudi je dve petini. Za pra
vilno oblikovanje duševnosti je 
v času pubertete nezaposlenost 
silno škodljiva. Mladostnik ne 
zaupa družbi, k i mu ne more 
preskrbeti delovnega mesta. To 
pa kvarno vpliva na njegov na
daljnji duševni razvoj. Delo ]e 
vendar najvažnejši v tej dobi 

in ravno tu stori družba veliko 
napako, ker ga ne zaposli, če
prav on to želi. Tu so vzroki 
pohajkovanja, pustolovščin In 
— kriminala. Podjetja bi mo
rala vnaprej proučevati vpraša
nje normalnega prirastka mla
dih delavcev. Včasih ugotavlja
jo, da primanjkuje kadra. Pro
učevati bi bilo treba starostni 
sestav z ozirom na proizvodnjo 
ln eventuelno razširitev obra
tov. To ni neizvedljivo. Tu gre 
za vprašanje nezaposlene mla
dine, za mesta vajencev ln va-
jenk ln tudi za polkvalifIcirane 
In nekvalificirane delavce. Za 
reševanje teh problemov bi bile 
nujno potrebne poklicne po
svetovalnice, ki »o trenutno le 
3 v Jugoslaviji (Beograd, Za
greb, Ljubljana). Seveda je po
klicno svetovanje brez pomena, 
če nI dobre analize potreb po 
novih kadrih, kl j ih morajo 
vršiti sposobni ljudje. 

Dru sto vprašanje je, kako po
magati mladini, k i je vključena 
v delovni proces, pa naj bo to 
nekvalificirana aH kvalificira
na. Veliko imamo ljudi v pod
jetjih, k i j im je v»žno samo 

vprašanje strokovnosti. Kakšna 
je vzgojenost mladine v delov
nem procesu, kako se počuti, 
kakšen je njen duševni razvoj 
— ta vprašanja so marsikate
remu vodilnemu funkcionarju 
postranska stvar. TI ljudje ne 
pomislijo, da je človekova, po
sebno še mladostnikova dušev-
nost občutljiva in da človek nI 
stroj In nepomembna številka. 
Zavedati bi se morali, da je vsa 
dejavnost družbenega razvoja 
usmerjena za ustvaritev blago
stanja ln osebne sreče vsakega 
državljana. Ne smemo torej iz
ločiti njegove duševnosti, ker 
je od tega odvisna storilnost. 
Ce nI pravega vzdušja v obratu, 
n« bo uspeha. Zato bi bila na
loga vodilnih ljudi v obratu, da 
spoznavajo telesne zmogljivosti, 
duševne sposobnosti ln karak
terne lastnosti mladih ljudi. Na 
ta način j ih bomo lahko pravil
no zaposlili. Naš psiholog pro
fesor Ferenčak, k i dela po več
jih obraitih v Jugoslaviji, mi Je 
pripovedoval, koliko nepravilno
sti je glede tega., in kakšna 
škoda j«, ker niso ljudje pra
vilno razmeščeni po delovnih 

mestih. Posebno važno je vpra
šanje karakterja, saj tu gre za 
to, kdo dela vitrajno, kdo se 
prilagodi delu, kdo zna najti 
stik s sodelavci, kdo Im a dober 
odnos do podjetja, do materia
la, do preddelavcev Itd. Ce ho
čemo, da bo mladi delavec vse 
svoje moči posvetil podjetju, 
mora biti strokovno usposobljen, 
po/.natl mora delovni proces, 
bditl mora pravilno zaposlen, da 
bo delal z veseljem, vodilni 
ljudje pa morajo razumeti nje
gove težave, ki jih mlad človek 
ima, ter pokazati zanimanje tu
di za razmere Izven delovnega 
mesta. Postopek nI pri vseh 
enak, ker ljudje so ravnodušni, 
apatični, nekateri vročekrvni 
Itd. In Še nekaj: mlademu člo
veku v obratu je treba- poka
zati skrb za njegovo varnost. 
Vodilni ljudje morajo poznati 
^a/like med človekom, ki je v 
puberteti, ln med tistim, k l Je 
že v dobi mladenlštva; poznati 
morajo metode dela z mladino, 
pi/.nati tudi Izsledke menta'ne 
higiene mladega človeka, t 
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Zbor PGD in 
v Dragi 

Nedavtno sta. b i la v Dragi 
kar dva zbora na i s t i dan. Na 
zboru glasilcev so obravnavali 
predvsem napake in pomanj
kl j ivost i dela v minulem letu. 
Tako so imel i vse premalo vaj 
zaradi nediscipline članov in 
premajhnega zanimanja vod
stva, šepala .1« administracija 
i n podobno. Blagajna druš tva 
je pa v zeko lepem redu, kot je 
poročal nadzorni odbor; v na
rodni banki imajo naloženih 
130.000 din. k i j i h bodo sedaj 
porabil i za uniforme (doslej so 
biti i braz njih). Težko je. ker 
d ruš tvo nima primernih pro
storov i n morajo orodje in 
opremo shranjevati po sked
nj ih in drugih neprimernih 
prostorih.- Zato so na tem zbo
ru sprejeli tudi sklep, da bodo 
še letos začeli graditi gasilski 
dom, nač r t že imajo. Zaprosili 

občinska konferenca LMS 

Akademija v počastitev 
[ žena v Šentjerneju 

Lepo število žena in mater 
'Je preteklo nedeljo privabila 
v dvorano ljudske prosvete 
proslava, k i jo je priredilo 
naše d ruš tvo za napredek go
spodinjstva. Po pomembnem 
govoru predsednice Anice So-
mirakove je b i l lep spored de 
klamacij , pesmi in prizora, 
več ide l naštudiramih od tov. 
Skerletove. Občinski odbor pa 
je da l še b rezp lačno kino-
predstavo. Po proslavi pa je 
sledila pogostitev nad 30 žena 
i n mater padlih, k i so jo pod 
vodstvom tov. Somrakove p r i 
pravi la dekleta tuk. Gospo
darske šole i n žene članice 
d ruš tva . 

šentruperf 
Meseca februarja so gasilci 

Smeli le tni občni zbor. Navzoč 
je b i l sektbrski poveljnik tov. 
Glušič i n zastopniki množič
n i h organizacij. Po soglasnem 
sklepu je skupščina poslala za
hvalno pismo rojaku tov. Štru
k l j u v Amer iko in ostalim i z 
seljencem, k i so prispevali za 
reši lni avto. P r i tem je največ 

4 ž r tvoval rojak Š t ruke l j , k i je 
avto tudi pripeljal k nam. Ta 
reši lni avto je velikega pome
na, za Š e n t r u p e r t in okolico. 

V preteklem letu je gasilno 
d ruš tvo zgradilo cesto Šentru
pert — Breg. V prostovoljno 
gti|ln.o» druš tvo je član jenih 
120 članov, od teh 81 aktivnih, 
med nj imi 18 članic, ostali pa 
so podporni člani- V preteklem 
letu je imelo d ruš tvo več plod-
nih sej i n sestankov. Med le
tom je imelo osem suhih in pet 
mokrih vaj, k i so bile vse us
pešne. Gasi lc i so sodelovali pri 
požaru v Šc»itrupertu in V o l 
čjih njivah in so b i l i p r v i na 
mestu požara. Udeležili so se 
tudi kolesarskih dirk M i r n a — 
Šen t ruper t . Članice 30 večkra t 
nastopile s ku l tu rn imi prire
ditvami- S-starostnimi značka
mi je bilo odlikovanih 26 čla
nov. 

V zadtnjem času je tudi v 
Sentrupertu živo zanimanje za 
komune, Na zadnjem zboru 
volilcev so glasovali za komu
no s sedežem v M i r n i le eden 
je b i l za Mokronog. S tem bi 
se združili občini Šen t rupe r t in 
M i r n a v eno ktamuno, kar Jfl 
želja ljudstva in upamo, da se 
bo to uresniči lo. 

V nedeljo 6. marca je bil 
Bkirpmi sestanek predstavni
kov poli t ičnih organizacij ob
čine M i r n a in Rakovnik- Pred
vsem so razpravljali o ustano
v i t v i komune na M i r n i . 

bodo za sečnjo lesa vaške 
skupnosti (gmajne). Opravi l i 
so tudi diopolnilne volitve v 
upravni odbor druš tva . 

Mladinska konferenca je pa 
analizirala dosedanje delo 
vseh aktivov občine Draga. 
Teh aktivov je pet. vseh čla-
npv pa 83. Ije trije mladinci 
še niso vkl jučeni v mladinsko 
organizacijo. Zelo razveseljivo 
je, da je primerov pi jančeva
nja v mladinskih vrstah znat
no manj kot l e t a 1953 in 1954. 
kar je predvsem uspeh K U D , 
v i vkl jučuje vso mladino in 
se res lepo razvija. Tudi razna 

predavanja, gospodarska, pro
tiletalske zaščite, pred vojaška 
mladina lepo obiskuje- Veliko 
so povori l i o mladinskih so
bah, k i naj b i j i h imela mla
dina po vaseh. A k t i v a v Sred
nji vasi in Podpreski j i h že 
imata. Pogovorili so se tudi o 
varčevanju, vlaganju na hra
nilne knjižice, o komunah in o 
delu kulturnega druš tva . Za 
občinski praznik (19. aprila) 
bodol čim lepše clkrasili vse 
hiše-

Na konferenci so izvo l i l i nov 
bbč insk i komite L M S za 
Drago. — V — 

19. februarja so v Petrovi vasi pri Črnomlju odkrili spominsko 
ploščo 37 borcem NOB in žrtvam fašizma, — V imenu ZB je 

ploščo odkril Bojan Fabjan (na sliki) 

Lepa pridobitev Radne vasi 
Pomanjkanje vode je bil v 

Radni vasi pri Trebnjem hud 
problem, ki pa je sedaj do
končno rešen. « prispevkom 
okrajnega ljudskega odbora 
Novo mesto so lani pričeli gra
diti velik vaški vodnjak po 
odobrenem načrtu Centralnega 
higienskega zavoda v Ljublja
ni. Vodnjak so dogradili pred 
kratkim in že služi svojemu 
namenu. Ravno ko so se na
brali v njem prvi kubiki vode, 
je nastopila huda poledica, 
zaradi katere ne bi bilo mo
goče gnati živine na napaja
nje v dolino. Tako so jih že ti 
prvi kubiki vode rešili hudih 
naporov, ki bi bili potrebni za 
donos vode za živino. 

Vaščani so pri gradnji vod
njaka veliko pomagali z delam, 
vožnjami in lesom. Pod vod
stvom domačina tovariša Kafo-
la so res složno prijeli za de
lo, tako, da vložena denarna 
sredstva, ki jih je dal OLO, 
predstavljajo znatno večjo 

OPOMBA 
V zadnji številki »Dolenjskega 

lista« so 6 e v podlistek »Zakaj je 
na desni strani Krke malo pol
hov«, vkradle napake, kl so popa
čile posamezne odstavke. Bralce 
prosimo, da oproste pomotam in 
si skušajo ustvariti zaokroženo 
podobo o zgodbi. 

Popravek 
V zadnji številki >Dolenj-

skega lista« se je v članku 
Gospodinjstvo — problem 
skupnosti pri podpisu vkradla 
pomota. Podpis se mora pra
vilno glasiti: >Okrajni gospo
dinjski centerc. 

vrednost, dograjeni vodnjak pa 
pomeni za vaščane veliko pri
dobitev. Predvidevajo, da bo
do v bližini vodnjaka napra
vili še napajališče. Primer 
gradnje tega vodnjaka doka
zuje, da se lahko tak problem, 
ki je dolga leta tiščal vaščane, 
reši v zelo kratkem času, če 
se ga lotila skupno ljudska 
oblast in sami prebivalci. 

Osmi marec v ST0PIČAH 
Pripel jal se je na saneh, ve

der ' in nasmejan, i n prav k 
nam, k i smo ga čakal i s pet
jem in godbo i n s srci. 

B i l i smo v zadregi, kam z 
ljudmi, k i so v re l i v šolsko po
slopje- Iznenadilo nas 'fi veliko 
število mater i n žena. Vsem je 
veljjal p r i s rčn i poEdrav. izpi
san na šolski tabli: »Žena, ma
ti — svet je danes tudi zate«. 

Marsikatero oko se je orosi
lo ob Kajuhovi pesmi, pa spet 
zablestelo ob spominu na ros
no mladost, ko je naša mladi 
na — en sam živordeč nagelj — 
izvajala belokranjske i n go
renjske plese. 

V dvoian i se je vrst i la slika 
za sliko — od naj temnejš ih 
dni naše zgodovine pa vse do 
svetle poti nezadržanega dela 
za blaginjo novih l judi v novi 
domov im. 

Vrhunec vsega pa je b i l na
stop t a m b u r a š k e g a zbora nižje 
gimnazije. Samo mesec dni 
dela imajo za sabo i n kakšen 
uspeh! 

Kako pogrešamo dvorane za 
prireditve. Kipečih mladinskih 
želja po plemenitem kultur
nem življenju ne more zadovo
l j i t i lakonska parola: »Saj ste 
na zeleni veji«. 

Mladina, polna življenja in 
radostne vneme, zasluži, da j i 
damo vse, kar moremo-

Fanč i Novak 

Kje je koruzna moka? 
V Loškem potoku je že t ra

dicija, da ljudje radi jedo jedi
la iz koruzne moke. Pravi jo 
pa, da se bodo moral i tej t ra
dici j i odpovedati, ker n i mo
goče dobiti v trgovinah koruz
ne moke, menda največ 2 k g 
enkrat. Ljudje, k i tako radi 
jedo koruzne žgance, so upra
vičeni, da godrnjajo zaradi 
pomanjkanja te vrste pre
hrambenega art ikla. Mogoče 
pa b i se temu le dalo kako od-
pomoči. 

Pred senatom okrožnega so
dišča v Novem mestu se je dne 
3. i n 4. marca zagovarjala sku
pina obtožencev, bivših us luž
bencev Trgovskega podjetja z 
lesom O Z Z Kočevje. S G P »Zi
dar«, dva Žagarja ter drugi ob
toženci. Obtoženi so b i l i kazni
v ih dejanj kraje lesa, prepro
daje lesa in drugih manipula
cij z lesom na škodo Trgovske
ga podjetja z lesom O Z Z , »Zi
darja« in skupnosti. Organiza
tor in vodja kraje in lažnih 
manipulacij z lesom je b i l L i 
povec Jože, bivši lesni mani
pulant p r i Trgovskem podjetju 
z lesom OZZ. Njegova desns 
roka je b i l Bevc Štefan, tudi 
manipulant p r i tem podjetju 
S ponarejenimi zaključnicami 
sta obtoženca, predvsem Lipo
vec dvigala denar na blagajni 
podjetja. Brata Košorog Anton 
in Franc ter Bartolj Rudolf so 
na svojo roko prodali les. last 
podjetja »Zidar«, ter oškodo-

/a to # w 
Brzoturnirski zmagi Sitarja in Sile 

Z majhno zamudo objavljamo 
rezultate dveh bra »turnirjev za 
okrajno ln društveno prvenstvo. 

Na brzopoteznem prvenstvu Ša
hovskega društva Novo mesto je 
med 14 udeleženci zmagal Slavko 
Sitar. Sodelovali so tudi vsi trije 
novopečeni prvaki, od teh sta Si
tar in Skerlj zasedla prvi dve 
mesti, Sila pa je delil 4.-5. mesto 
z Avscem. Da je bil ta neuspeh 
le slučajen in posledica utrujeno
sti (saj je pred tem odigral simul-
tanko, kl se je zavlekla skoraj 4 
ure) dokazuje prvo mesto na brzo. 

turnirju za prvenstvo okraja No
vo mesto. 

Vrstni red na društvenem, pr 
venstvu je naslednji: Zmagal je 
Sitar z 12 ln pol, pred Skerljem 
(10 in pol) in dr. Goležem (9 in 
pol). Kakor smo omenili jim sle 
dita Sila in Avsei; za njima pa 
so še Vuletič, Medic, Vitanc, Skojt 
itd. 

Vrstni red brzoturnlrja: Sila 11 
točk. Prime 9 in pol, Bilbija 
Kobler 7, Fink, Sitar ln Vuletič 
po 6, Plaveč 5 in pol itd. 

Dve simultanki in prvenstvo internata 
Ze pred kratkim smo omenili, 

da so se šahisti na novomeški gi
mnaziji vendarle nekoliko zganili. 
Med množico turnirjev, ki tečejo, 
privede tudi kak dvoboj ali si-
multanko. Zadnji čas sta jih ob
iskala dva člana SD Novo mesto 
in sicer Vuletič in Sila, ki se Je 
vrnil z uspešno zaključenega pr
venstva Dolenjske v Črnomlju. 

Vuletič je igral z 23 nasprotniki. 
Po več kot triurni borbj Je 14 
partij dobil, 6 jih je izgubil in 3 
remiziral. Zmagali so: Kordiž, Lev
stik, Ješelnlk, spil ar, Judež in 
Brulc, remizirall pa Strubelj, Pi-
cek in Vrhovšek. 

Sila Je dosegel nekoliko boliš! 
uspeh. V 16 partijah je zmagal, 
tri Je izgubil in tri remiziral. 
Zmagovalci so bili: Potrč, širne in 

KOTIČEK ZA DOLENJSKE GASILCE 
Službene vesti 

Okrajna gasilska zveza v Novem 
mestu bo imela redni letni okraj
ni gasilski zbor v nedeljo, 20. mar
ca ob pol 9. uri v domu Ljudske 
prosvete v Novem mestu. Vsa 
društva naprošamo, da skrbijo za 
udeležbo svojih delegatov, kl za
stopajo društvo na oicrajnem zbo
ru. Vse izdatke delegatom naj kri
jejo društva lz lastne blagajne. 
Ker bomo na okrajnem zboru 
obravnavali vprašanje o občinah, 
Je važno, da je prav vsako dru
štvo s tem seznanjeno. Udeležba 

delegatov v svečanih uniformah. 
2. Opozarjamo vsa društva, kl še 

do danes niso poslala prepis za
pisnika občnega zbora, da to ne
mudoma store. Prav tako Je važno 
da čim prej poravnate vse dolgo
ve bodisi na članarini aH mate
rialu, ker v nasprotnem slučaju 
bomo prisiljeni dolžne zneske lz-
•rjatt ln povzeti ostrejše ukrepe. 
Takoj plačajte tudi naročnino za 
Doloniskl list, Gasilski Vestnik in 
Bilten 

OGZ Novo mesto 

14 letni Judež, M Je že z Vuleti 
čem presenetil. Picek je spet re 
miziral, poleg njega pa še Hro 
vatič in Zore. 

V Internatu »Majde šile« v Srni 
helu se razvija skoraj samostojna 
šahovska sekcija, kl uživa krepko 
podporo vodstva internata. Na 
turnirju za prvenstvo internata 
sta zmagala Hrovatlč in Spilak 

M. 

Novomeški šahisti v Straži 
Pred kratkim so novomeški ša

histi obiskali mlado šahovsko sek 
cijo DPD Svoboda v Straži. Go
stovanje je imelo namen utrditi 
vezi med novomeškimi šahisti in 
šahisti iz Straže. Tesnejši stiki jim 
bodo gotovo v korist saj so imeli 
posebno v organizaciji precejšnje 
težave ln so Jim nasveti in pomoč 
nadvse potrebni. Težave Imajo 
tudi zaradi neresnosti posamezni
kov im zaradi prostora, ki je splo
šen problem šahovskih enot na 
Dolenjskem. 

Obljubili so, da bodo v bodoče 
skrbeli za razširitev šahovske Igre 
med delavce in posebno med mla
dino. Mladi sekciji, ki Jo vodita 
tov. Lacian in Kregar želimo še 
veliko uspehov na šahovskem po
lju. 

V okviru gostovanja Je bil or
ganiziran dvoboj med drugo eki
po ŠD Novo mesto in reprezentan
co Straže. Zmagali so gostje lz 
Novega mesta s 5 ln pol : 2 in pol. 

M. F 

Tatovi lesa pred sodiščem 
val i podjetje za več kot 60.000 
din. 

Preda leč bi prišli , da bi na
števali vsa kazniva dejanja, 
k i so j i h storili posamezniki v 
škodo skupnosti. Naj omenimo 
samo to, da sta Lipovec to 
Bevc v nekaj primerih oško
dovala svoje podjetje za več 
kot 80.000 din. M e d skupino 
Obtožencev je b i l tudi kmet 
G r m doma od Hin j , k i je ne
upravičeno prejemal za t r i me
sece o t roške doklade (v skup
nem znesku 19.000) med tem 
ko je b i l lepo doma, namesto 
da bi delal p r i podjetju, od k a 
terega je prejemal ot roške do
klade (pri Trg. pod. z lesom 
OZZ). Zanimiv je tudi primer 
privatnega Žagarja Malinar iča 
iz Zamosta p r i Osilnici , k i je 
prodajal les obtoženemu L i 
povcu na imena drugih ljudi, 

j spbsodii si je celo ime nekega 
kmeta, k i je že delj časa v gro-

I b u itd. S to prodajo se je izo

gni l p lačevanju davkov In ta
ko oškodoval skupnost za lepe 
zneske. K e r glavnega obtožen
ca Lipovca Jožeta n i bilo na 
razpravo, je bi la ta preložena. 
Pr ičakujemo, da bodo k r i v c i 
z a svoja dejanja prejeli zaslu
ženo kazen. —em 

Velik uspeh mladih 
Igralcev 

Igralska družina K U D »Dr. 
Ivan Prijatelj« je dvakrat, 20. 
i n 27. februarja na odru za
družnega doma v Sušju z ve
l i k i m uspehom igrala znano 
Finžgarjevo igro »Razvalina 
življenja«. V s i nosilci vlog so 
prikazal i lepo igro i n znanje* 
Največ priznanja pa gre n o s i l 
cem glavnih vlog: Urhu , L e n -
čki, Mart inu, Ferjanu i n dru
gim. K temu je pripomogla 
dobra režija učiteljice Rezike 
iz Sušja, kakor tudi pomoč 
učitel js tva šole iz Sušja. Lepa 
je bila tudi scena. Gledalci so 
obakrat napolnil i dvorano-

K I N O 

Kino KRKA Novo mesto 
Od 18. do 21. marca: ameriški 

film Titanic. 
Od 22. do 24. marca: .ameriški 

film Prva dama Amerike. 

Dolenjske Toplice 
19. ln 20. maja: ameriški film 

Vlomilec. 

Kino Črnomelj 
Od 17. do 20. marca: Slavolok 

zmage . 
19. in 20. marca: Bagdadska ro> 

ža (predvsem za mladino). 
22. in 23. marca: Krvna osveta. 

Kino Jadran Kočevje 
Od 18. do 20. marca: francoski 

film Usoda neke ljubezni, 
23. in 24. marca: Matejevi si

novi. 

Potujoči kino Novo mesto 
obvešča vse svoje obiskovalce, d?. 
z?radi snežnih razmer niso mogle 
biti predstave po objavljenem 
rezporedu. Avtomobil, ki preva
ža aparaturo, nI sposoben za vož
njo po snegu. Ko bo »kopnel 
sneg, bodo predstave zopet v re
du in zato prosimo, da nam opro
stite začasno prekinitev kino 
predstav. 

Pri bodočih predstavah bomo 
imeli tudi boljše kopije filmov, 
da ne bo več raznih moter.j. 

Dežurna zdravniška služba 
Do 21. marca dr. Vodnik, od 

21. do 31. marca dr. Spiler. 
Dežurna zdravniška služba se 

začne ob 7. uri zjutraj in se za
ključi ob 7. uri zadnji dan de
žurstva. 

Obvestilo 
Uprava Dolenjskega lista, No

vo mesto, obvešča vse svoje na
ročnike ln bralce, da sprejema v 
objavo vse vrste čestitk za rojst
ne dneve, poroke ln podobne 
družinske praznike. Cena posa
meznemu oglasu Je 200 dinarjev 
ne glede na število besed. Denar 
za objavo lahko nakažete po po
šti ali v znamkah. 

Uprava Dolenjskega lista. 

Č E S T I T K E 
Poljčanovi mami iz Prečne pri 

Novem mestu čestitajo k njene
mu prazniku ter ji želijo mno
go zdravja ln sreče 

Mežnaršičevi iz Ljubljane. 

Svojemu možu Jožetu ln sinčku 
Jošku za dvojni praznik iskreno 
čestita žena oziroma mamica 

Tinca. 
Jožici Zadnlkovi iz Dol. Ka

mene čestita za njen praznik 
družina Fovšetova iz Ur SI j ina. 

MALI O G L A S I 
DVOSOBNO STANOVANJE v No

vem mestu zamenjam za ena
ko v Zagrebu ali Ljubljani. — 
Deanovlč Ankica, Novo mesto, 
Gerdešičeva 8-II. nad. št. 14. 

DVOSOBNO KOMFORTNO novo 
sončno stanovanje v LJubljani 
zamenjam za enako aH večje v 
Novem mostu. Poizvedbe: Bar-
blč, Novo mesto, Ragovska 15. 

BRIVSKO - FRIZERSKO vajenko 
sprejmem. Mihelin Ivan, frizer, 
Straža. 

ZIDARJE, priučene zidarje in de
lavce sprejmemo takoj ali 
kasneje v stalno zaposlitev. De

lo je v zaprtem prostoru. Pri
učeni zidarji lahko nastopijo k 
Izpitom po izkazani praksi. 
Sprejmemo tudi gradbene delo
vodje za takoj ali kasneje. — 
Hrana in stanovanje preskrblje
na. — Gradbeno podjetje »Gra
ditelj«, Ljubljana, Smartinska 
cesta 64b. 

SpoTočam cenjenim gostom, da 
sem zopet odprla svojo gostilno 
v Dilančevi ulici 4. Zadovoljila 
bom goste s toplimi in mrzlimi 
jedili ln prvovrstno pijačo. 

GOSTILNA 
»TRDINOV HRAM« 

Greti Vrhovnik — Novo mesto 

Preklici 
Podpisani Planinšek Alojz, de

lavec iz Zagorice 40, p. Vel. Ga
ber, prekiicujem vse govorice, ki 
sem jih širil zoper Strmec Jožeta 
iz Sela-šumberka 1, glede zvona, 
kot neresnične in se mu zahva
ljujem, da je odstopil od -tožbe. 

Podpisani Butala Franc, Črno
melj 246, preklicujem neresnično 
izjavo izrečeno zoper Laharner 
Avgusta. 

Gibanje prebivalstva 
v Novem mestu 

Pretekli teden je bilo rojenih 8 
dečkov in 11 deklic. — Poročila 
sta se: Remec Anton, miličnik iz 
Mlake pri Kočevju, ln Škrubelj 
Frančiška, šiviljska pomočnica iz 
Novega mesta. — Umrli so: Kle-
menčlč Ana, delavka, 55 let, iz 
Zdlnje vasi. Žagar Jakob, zaseb
nik, 75 let, lz Banje Loke pri 
Kočevju. Radovič Boris, otrok, 1 
leto, iz Novega mesta. 

v Črnomlju 
Pretekli teden je bila rojena 

1 deklica. 
Vinico 

Meseca februarja so bile ro
jene tri deklice. — Poročili so 
se: Flajnik Janko, delavec iz 
Perudine, in Flajnik Alojzija, 
kmetica iz Hrasta, sečen Marijan, 
kmet, in Medved Angela, kme
tica, oba lz Vinice. Žalec Vladi
mir, delavec iz Učakovcev, in 
Kobetič Marija, delavka lz Drež-
nika. Jarnjevič Dane, delavec iz 
Gabrka, ln MihelčiČ Kristina, 
kmetica lz Učakovcev. Mlroslavič 
Jože, kovač iz Goleka, ln Glač 
Kristina, kmetica lz Podklanca. 
Horvat Janez, kovač lz Tribuč, 
in Cajnar Frančiška, bolničarka 
iz Stare Lipe. Juršinič Franc, 
delavec, in Puhek Angela, delav
ka, oba iz Nove Lipe. Simčič Ma
tija, kmet, in Barič Ivana, kme
tica oba iz Gor. Radencev. Grze-
tič Peter, kmet lz Gor. Radencev, 
in 2alec Ladislava, kmetica lz 
Gorice. Cemas Franc, kmet iz 
Zilj, in Belavič Marija, kmetica 
iz Podklanca. — čestitamo! 

Umrl je Filip Jurij, kmet, 77 
let, iz Drage. 

v Metliki 
Meseca februarja sta bili rojeni 

dve deklici. — Poročili so se: Jak-
ljevič Jože, kmet iz Gabrovca, in 
Plut Frančiška, kmetica lz Kr-
vavčjega vrha Rošln Ivan, klju
čavničar iz Zagreba, in Bajuk 
Anica, gosip. pom. iz Radovič. 
Prus Jože, kmet iz Knmačine, in 
Kozjan Terezija, kmetica iz Ra
dovič. Prus Anton, Žagar iz Kr-
mafcine, in Petruša Karolina, kme

tica iz Železnikov. Rezek Alojz, 
kmet iz Krašnjega vrha, in Rus 
Terezija, kmetica iz Boldraža. 
Gornik Anton, paznik, ln Gornik 
Marija, kmetica, oba lz Gabrovca. 

Bajuk Jože, kmet lz Radovice, 
ln Matekovič Ivanka, gospodinja 
iz Radošev. Bajuk Jože, kmet, in 
Rezek Martina, kmetica, oba iz 
Bojanje vasi. Gornik Janez, kmet 
iz Gabrovca, in Rezek Jožefa, 
kmetica iz Bojanje vasi. Petrina 
Rudolf, knjigovodja iz Orkljevo, 
in Vukšinič Marija, gospodinja 
iz Metlike Tome Franc, kmet iz 
Bereče vasi, ln Gerkšič Jožefa, 
kmetica iz Gor. Suhora. Stepan 
Janez, kmet iz Bojanje vasi, in 
gtraus Ivana, kmetica iz Gabrov
ca. Molek Božidar, kmet iz Me
tlike, ln Slane Stanka, kmetica 
lz Slamne vasi. — Čestitamo! 

Umirli so: Jakljevič Anton, kmet, 
62 let, iz Gabrovca. Zalokar Fer
dinand, upokojenec, 66 let, iz 
Metlike. Fopovič Drago, 4 mesece, 
iz D. Lokvice. Vlašič Frančiška, 
zasebnica, 61 let. lz Metlike. Fox 
Gustav, kmet, 61 let. iz Metlike. 
Guštln Bara, gospodinja, 53 let, 
lz Metlike. 

V KOČEVJU 
Od 28. februarja do 5. marca 

sta bila rojena dva dečka. — 
Poročili so se: Vončina Liberat, 
gozdni delavec, in Gorše Ana, 
gosp. pomoč., oba iz Črnega po
toka pri Kočevju. Pušnar Albert, 
paznik, ln Šoba Jožefa, kuhinjska 
pomočnica, oba iz Kočevja. 

v Loškem" potoku 
Meseca februarja je bdla rojena 

1 deklica. Poročila sta se: Kot
nik Ivan, zidarski pomočnik iz 
Topola, in Kordiš Angela, kme
tica iz Malega loga. — Uemrla sta: 
Grbec Franc, 92 let, lz Travnika. 
Ruparčie Agata, 62 let, iz Srednje 
vasi. 

Iz novomeške porodnišnice 
Pretekli teden so rodile: Hrovat 

Štefanija iz Gor. Lakovnic — 
dečka. Prelog Francka iz Črnom
lja — deklico. Konda Angela iz 
Kota pri Semiču — deklico. Mav-
sar Terezija iz Rumanje vasi — 
deklico. Kamin Ljudmila iz Raz
bor pri Vel. Loki — dva dečka. 
Bučar Anica iz Rožnega dola — 
deklico. Jančič Ema iz Starega 
trga ob Kolpi — deklico. Kolenc 
Jožefa iz Slovenske vasi pri Sent
rupertu — dečka. Jakubovlč Ana 
iz Zaloga pri Prečni — deklico. 
Klemenčič Anica iz Bereče vasi 
— deklico. Ravnikar Cilka iz No
vega mesta — deklico. Barbo Fani 
iz Malega Kala — deklico. Kru-
šac Katica iz Nove Lipe pri Vi 
nici — deklico. Ivane Amalija iz 
Drašče vasi — deklico. Kren Maj
da iz Dol. Toplic — dečka. Simič 
Olga iz Novega mesta — dečka. 
Simon Pavla lz Radovljice — 
deklico. Lovko Silva iz Novega 
mesta — deklico. Skarja Marija 
iz Jesenic pri sentrupertu — 
dečka. Pucelj Milka iz Vrhpeči 
pri Mirni peči — dečka. Goršin 
Marija iz Smolenje vasi — dek
lico. 2unlč Angela lz Lokve pri 
CrnomUu — deklico. Bregant Ana 
iz Ljubljane — deklico. Cokajne 
Tončka iz Novega mesta — dečka. 
PodržaJ Marija iz Novega mesta 
— dečka. Kren Tončka lz Straže 
— dečka. Krese Milka iz Cužnje 
vasi pri Trebelnem — dečka. 
Stajdohar Katica iz Vel. Nerajca 
pri Dragutušu — dečka. Hudelja 
Rozalija iz Gor. Suhora pri V i 
nici — deklico. — Cestitamol 

deiu 
Novomeški Partizan Je pred 

kratkim dal obračun svojega de
la. Mod tem ko smo o poteku 

Aičine že poročali, bomo v 
naslednjem sestavku poizkušali 
podati sliko njegovega dela, se 
dotakniti njegovih uspehov ln ne
uspehov ln »pkAi vsega, kar bi 
naSo Javnost utegnilo zanimati. 

Iz tajniškega poročila povzema
mo, da Je bilo v preteklem letu 
v Partizanu vpisanih 428 prebival
cev Novega mesta, kar da v pri
merjavi s Številom preblvalstv« 
le skromnih 6.5%. Z ozlrom na 
prejšnja leta se Je število članstva 
povečalo. Predvsem Je opaziti po
rast pri mladinskih oddelkih, ven
dar ti zajemajo le kakih 20% mla
dine. 

Društvena uprava se Je redno 
»ostajala, saj Je Imela 2fl uprav
nih tej. Prav tako redno Je za
sedal tehnični odbor, kl Je zlasti 
usmerjal delo v telovadnici ter 
pripravljal tekmovanja ln nasto
pe. Ker je skrbel tudi za nabavo 
rekvizitov, vodil potovanja In 
drugo, lahiko rečemo, da Je bil 
tehnični odbor s tvojo dejavnost
jo v veliko pomoč upravnemu od
boru. Gradbeni odbor Je v prete
klem letu opravil veliko delo: 
dograjeno je bilo telovadlftče na 
Loki, s katerim Je rešeno vpraša
nje redno telovadbe v poletnem 
Basu. Vse težji pa postaja problem 
re«1ne vadbe v zlmskrm času. 
Edina telovadnica v osnovni šoli 

C vsak dan bolj zasedena, zlasti 
zaradi povečanja atevlla telo

vadnih ur prt šolskem pouku in 
uvedbe novih partizanskih oddel
kov, Razen tega se se vedno v tej 
telovadnici vrše razne prireditve, 
kar tudi onemogoča redno vadbo. 
Ker pa se število članstva, zlasti 
pa še manjših oddelkov, stadno 
veča, stopa problem telovadnice 
čim dalje bolj v ospredje in ni 
več daleč čas. ko se bo resno tre
ba lotiti graditve lastnih prosto
rov, tako telovadnice, kakor tudi 
ostalih društvenih prostorov, po
sebno še, ker Je bivši Sokolski 
dom zaseden po JLA ln m upati, 
da bi Partizan mogel v doglednem 
času koristiti njegove prostore. 
Tudi ni mlsrtiti, da b| mogel Par
tizan iz svojih skromnih sredstev 
popravljati ln oskrbovati ta dom, 
zlasti se. ker zanj v preteklem 
letu nI .prejel nobene najemnine, 
čeprav obratujeta v nJem kino in 
gostišče. 

Upravni odbor je ze večkrat 
sklepal o lokaciji novega doma, 
ki naj bi stal v neposredni bliži
ni osialih športnih objektov. Tu
di gradbena komisija Zveze Par
tizana se Je 6 tem predlogom 
strinjala ln si po strokovnjakih 
?.c ogledala teren. Za sedaj Je tre
ba točno določiti lokacijo ln pri
praviti ustrezne načrte. Z izku
pičkom od ev. prodaje Sokolskega 
doma pa bi se pripravila začetna 
sredstva za gradnjo novega doma. 

Društvena uwaiva Je bila z dru
gimi partizanskimi in športnimi 
društvi v »talnih stikih. Posebno 
pomoč J« nudila podeželskim 
društvom, zlasti Se pri njihovih 
nastopih lm pri proslavah občin
skih praznikov, na katere je red
no pošiljala »vole oddelke. Tako 
vidimo, da U fizkulturni pokret 

čedalje bolj utira pot med mladino 
na našo vas. S svojim pestrim 
programom nudi mladini dovolj 
prilike za vsestransko udejstvova-
nje. Pri tem pa ne smemo pozab
ljati, da Partizan ni samo teles-
novzgojna. marveč tudi politična 
organizacija v sklopu SZDL. V 
tej smeri Je treba povečati našo 
dejavnost Ljudska oblast nudi 
Partizanu dosti pomoči. Upamo, 
da se bo ta ipomoč sčasoma po
dvojila, zato Je nujno, da poka
žejo več razumevanja tudi ostala 
društva in organizacije, pred
vsem mladinske, in usmerjajo 
svoje članstvo v vrste Partizana. 

Administracija beleži 486 spreje
tih ln oddanih dopisov, večmoma 
z Zvezo Partizana ln z ostalimi 
športnimi zvezami. Vod! se tudi 
stalna statistika o vadbi po od
delkih. Pobiranje članarine bo 
treba spraviti na tekoče, ker je 
članska pristojbina osnovni pri
spevek, kl naj ga član nudi svo
jemu društvu. 

Se nekoliko besedi o novome-
Bcetn nogometu. Res J*, da mu 
ne moremo peti h vile. ker z n'e-
g^im delom nikakor ne mr.remo 
biti zadovollnl, toda popolnoma 
ob stran ga tudi ne bi hoteli poti
sniti. Tudi zvračanle krivde za 
neuspeh lega ln onega Je brez
predmetno. Upravičeno mislimo, 
da bi bilo bolj na mestu, da bi 
vsi. zlasti pa tisti,, kl se za ner̂ o-
metmo Igro kakorkoli zanimalo, 
priskočili novomeškemu nogome
tu na pomoč, pa bo zapotovo Ho 
T. njim na bolje, ker fte nI vse 
Izgubljeno. Vsako drugo besedi
čenje, nergarvje, pisanje v oglasni 
omarici ali dnevnem časopisju Je 
roipolnoma odveč in stvari več 

škodi, kot koristi. Ce Je ljudska 
oblast pričela na dosedanjem 
igrišču z gradnjo stanovanjskih 
blokov, je po drugi strani zagoto
vila gradnjo novega nogometnega 
igrišča. Iniciativnemu odboru 
Elana pa odobrila večji denarni 
prispevek. Kaj pa so nogometaši 
ln njihovi prikriti zagovorniki 
storili za napredek nogometne 
igre, za lzbollšanje discipline, za 
nabavo rekvizitov, za gradnjo ln 
vzdrževanje Igrišč, ItdT Želimo 
več odkritih besed, še več pa na
predku nogometa namenjenih de
lanji 

Sedaj pa Se nekaj o uspehih 
posameznih panog Partizana. Ze 
uvodoma smo poudarili, da Je bil 
tehnični odbor zelo delaven, zato 
tudi uspehov ni manjkalo. Kakor 
povzemamo lz tehničnega poroči
la, se Je število telovadečlh v 
nr-mm-javl s prejšnjim letom moč
no dvignilo, vendar nas to ne mo
re zadovoljiti, ker Je z ozlrom na 
število mladine 8e vedno dokaj 
skromno. Pri vseh oddelkih vadi 
nad 300 telovadcev, kar nI niti 
četrtina vse mladine. Po drugI 
'tremi pa 1e zovoet treba poudariti, 
ia predstavlja pomanjkanje pro
storov resno oviro r,a redno vad
bo, oz. za povečanle posameznih 
oddelkov. V zimskem času Je 
možno telovaditi le v telovadnici 
nsnovne šole, ker telovadnica v 
gimnaziji nima na razpVnco do
volj rekvizitov. Je pa tudi dovolj 
zasedena po šolski telovadbi. Te
lovadnico v osnovni šoli korist! 
šola sama. šola učencev v eospo-
darstvu, učiteljišče 'n Partizan, 
zato nI čudno, da je le s težavo 
uspelo, da pionirski oddelki va
dijo vsaj enkrat tedensko. Vsi 
ostali oddelki pa se lahko zvrsti
lo dvakrat tedensko. Poleti bo to 
nekoliko drugače, ker se bodo vsi 
oddelki v neomejenem številu 
rblrali na Loki pri telovadbi, ro

kometu, odbojki, atletiki Itd. 
Vendar moramo imeti pred očmi, 
da se pri telovadbi dosegajo za-
željeni uspehi jn cilji le z nepre
trgano vadbo skozi vse leto. Prav 
zaradi tega se moramo resno 
oprijeti misli, kako priti do last
nega doma. 

Republiškega zleta Partizana v 
LJubljani se Je udeležilo 90 te:o-
vadečlh ln 39 atletov. Pri repub
liških tekmah je sodelovalo 40 
tekmovalcev m doseglo nekaj 
dobrih rezulitatov. Zlasti se je 
uveljavila mladinka Svetličič Mi
lena, kl Je zasedla 4. mesto, ne
koliko manj pa Robar Erna, kl se 
le zadovoljila z 12. mestom v Slo
veniji. Vrsta članic Je v n. raz
redu ljudskega mnogoboja zavze
la 4, mesto, kot posameznica pa 
se Je odlikovala Ferllč Simona, kl 
le bila prva. Prvo ln drugo mesto 
v tekmovanju mladincev II. raz
reda sta osvojila Potrč Marjan ln 
Ravdek Miroslav, medtem ko se 
1e vrsta kot celota morala zado
voljiti z 9. mestom. Vrsta mla
dincev in. razreda Je bila enaj
sta, najboljši pa Je bil Steblov-
nlk vito 

Okrajnih tekem v ljudskem 
mnogoboju na Mirni se le udele
žilo 34 novomeških tekmovalcev, 
ki so nato sodelovali tudi na te
lovadnem nastopa. 

Na območju Novega mesta Je 
Partizan organiziral Titovo štafe
to. Razem onih mladincev ln mla
dink, kl so sodelovali v štafeti že 
s šolsko mladino, se Je udeležilo 
štafete Se 56 pripadnikov Parti
zana. 

V proslavo državnega praznika 
29. novembra Je Partizan priredil 
telovadno akademijo ob sodelo
vanju moške ln ženske vrste te
lovadne reprezentance Slovenije. 
Sam je od 13 dal 5 točk, pri ka
terih je telovadilo 44 nastopajočih. 

Telovadci ln odbojkarjl so mno

gokrat propagandno nastopali zla
sti kot gostje sosednih partizan
skih društev, največkrat v okviru 
proslav občinskih praznikov. Tako 
so nastopili v Žužemberku, Vavti 
vasi, Šentjerneju, Trebnjem in 
Mokronogu. 

O novomeških odbojkarjlh Je 
bilo že dosti govora, kako tudi ne! 
Kar poglejmo l Clonski vrsti spo
mladi sicer ni uspelo, da bi si 
na kvalifikacijskem turnirju v 
Suboticl priborila vstop v I. 
zvezno ligo, zato pa je tekom leta 
nabirala točke v tekmovanju v 
slovensko-hrvaški ligi in si kot 
zmagovalec utrla pot med 8 naj
boljših moštev v državi. Se med 
tem je pospravila pokalno prven
stvo Slovenije. Manj uspešne so 
bile odbojkarlce, kl so se ob kon
cu tekmovanja v glovensko-hrva-
ški ligi znašle na zadnjem mestu. 
Mladinci so pridno vadili in 
uspešno nastopali, mladinke pa so 
igrale pri članicah. 

Ce ugotavljamo, da Je odbojka 
dosegla največ uspehov v lanskem 
letu. ko so bila dograjena nova 
igrišča, tega, žal, še ne moremo 
trditi o atletiki, čeiprav Je tudi 
ona dobila nove prostore. Res Je 
sicer, da so bili otvorjeni šele v 
jeseni, ko je bilo v Novem mestu 
II. atletsko prvenstvo Dolenjske, 
vendar pri atletih — ne vsehl — 
sedale5 nI tiste resnosti, kot pri 
odbojkarjlh Zato Je prvenstvo 
romalo v Kočevje. Novomeškim 
atletom priporočamo več resnosti 
in discipline pni treningu to na 
tekmovanjih Na atletske steze je 
privabiti čim več mladine, tako 
šolske, kakor tudi delavske. Ra
zen že omenjenih Svetllčlčeve In 
Ferllčeve se je nt vseh tekmova
njih odlikoval« Knafllčeva, prt 
moških pa 1e bil redno uspešen 
Dolenc, k t Je Ze ves Čas v meta
nju diska med prvo desetorice 
Slovenije. , 

Smučarji so se preteklo zimo 
udeležili več tekmovanj, nekad 
pa so jih priredili tudi sami. Za 
seboj imajo tudi svojo prvo med
narodno prireditev, ki so se Je 
udeležili kot sindikalna reprezen
tanca Novega mesta na Okrešlju 
nad Logarsko dolino v mesecu 
maju. 

Najmlajša panoga v Partizanu Je 
mali rokomet, kl se prav lepo 
razvija, za kar Ima največ zaslug 
mladinec Medle Slavko. Ne more
mo sicer govoriti o kakih visokih 
podvigih, pohvaliti pa moramo 
dejstvo, da je k tej igri uspelo 
pritegniti tudi izvenšolsko mladi
no, zlasti delavsko. Moštvo se ni 
ustrašilo tekmovanja v n. Ugi, 
čeprav Je z igro pričelo šele pred 
nekaj meseci. Pričakujemo, da 
bomo Imeli priliko še marsikaj 
videti ln slišati o malem rokome
tu v Novem mestu. 

Jahalni šport ima vse pogorje, 
da se močno dvigne In kot samo
stojen klub Izloči lz Partizana, 
saj Šteje Se nad 100 članov, "K 
redno posečajo vadbene ure. Za 
vadbo Je na razpolago več konj, 
ki Jih društvu nudi JLA. Prav 
tako Je JLA poskrbel« tudi za 
nastavnike. Seveda so se rudi pri 
tem športu pojavile najrazličnejše 
težave, ki 11h Je bilo treba pre
magovati. Ni Izključeno, da bo Se 
v tem letu ustanovljen klub za 
konjski šnort, kateremu prt nje
govem delu želimo čim več uspe
hov. 

Kako Je z ostalimi panogami? 
Namiznemu tenisu ni usojeno, đa 
bi pričel t sistematično vadbo, 
ker zanj nt primernih prostorov. 
Vodni Športi so v preteklem letu 
postali žrtev muhastega poletja, 
sicer D a je skrajni čas, da J1m 
društvena nprava posveti nekoli
ko več pozornosti, kot doslej. Po
gojev za razvoj vodnih Športov 
Je na pretek. — j. K . . 
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Tedaj so s podporo l jubljan
skega škofa VVolfa i n novome
ške občine staro gimnazijsko 
poslopje dvigni l i , da je imelo 
odslej dve nadstropji, a za 
uči tel je so uredi l i v franči
škanskem samostanu 18 novih 
stanovanj. S tem je bi la od
pravljena nevarnost, da bi dr 
žava novomeško gimnazijo 
skrči la le na nižjo. Tako je 
b i l leta 1854 odprt sedmi, na
slednjega leta pa še osmi raz
red. Istega leta je b i l uveden 
obvezni pouk slovenskega je
zika. 20. septembra 1870 je 
b i la dosedanja f rančiškanska 
gimnazija spremenjena v dr
žavno ralno gimnazijo. V služ
bi so obdržal i le še one moći 
iz f rančiškanskega reda, k i so 
bile potrjene po novem učnem 
sistemu. Leta 1877 je d ržava 
spremenila realni tip šole v 
čisto gimnazijo. S ta r š i otrok, 
k i so leta 1872 vzstopili v 3. 
razred, so morali ravnatelju 
izjavit i , a l i bodo otroci v 3. i n 
4. razredu obiskovali pouk na 
gimnaziji a l i na realki . Za pr
ve je b i l obvezen grški, za 
druge itali janski jezik. Ta iz
b i ra je bi la leta 1877 odprav
ljena. Nižja šola je še nadalje 
obdržala risanje, pouk nara
voslovja pa so obnovili v 
pre jšnj i meri. 

Po p rv i svetovni vojni le 
pr iš lo do spremembe v notra
njem ustroju gimnazije. Višji 
šolski svet je 21. juli ja 1919 
obvestil ravnateljstvo, da se 
klasična gimnazija postopoma 
spremeni v realno. Takega t i 
pa je tudi sedaj. Od ustano
vitve gimnazije se je v vseh 
razredih poučevalo v nem
škem jeziku. Šele leta 1871 so 
začeli poučevat i v prvem raz
redu pre težno v slovenskem 
jeziku. Zaradi pomanjkanja 
slovenskih učnih knjig je b i l 
začetek težaven. Vendar je 
vp l iv slovenskega jezika tudi 
v višjih razredih rastel vzpo
redno s preobrazbo nemšk ih 
učben ikov v slovenske. — Od 
jezikov so poučeval i od leta 
1855 dalje: s taroslovenščino, 
srbskorhvatski, italijanski, 
francoski in angleški jezik kot 
neobvezen predmet. Zelo p r i 
ljubljen je b i l lepopis. Risanje 
je bilo prvič uvedeno leta 
1855, a od 1885 je stalni pred
met. Telovadba je bi la uvede
na leta 1874. 

ŠOLSKI PREDPISI 
nosijo naziv »Leges scolasti-
cae« i n datum z dne 31. avgu-
srta 1747. Vsebujejo navodila 
glede trajanja pouka, kdaj se 
p r ične i n kdaj neha. Če se 
zve, da kdo pouk namerno 
opušča, se kaznuje s palico, a 
če se to ponavlja, je v najhuj
šem primeru izključen. Noše
nje bodal, piš tol i n drugega 

orožja je bdio najs t rožje pre
povedano, prav tako obisk 
gostiln i n drugih javnih loka
lov. Za krajo je predvidena 
najprej telesna kazen. Ce ta 
ne zaleže, sledi izključitev. 
K e r je obisk gostiln in kavarn 
zelo narasel, je izšla leta 1775 
naredba, da morajo učencem 
disdplinske predpise v začet
ku šolskega leta temeljito raz
ložiti. Vse skupaj n i mnogo 
zaleglo in glede obnašanja d i 
jakov se pr i tožbe vedno jav
ljajo. — Leta 1805 je morala 
bi t i na zavodu zelo slaba d i 
sciplina, ker je b i l prefekt o 
tem od drugod poučen. Višja 
d ržavna oblast ga je opozorila, 
da je dijakom dovoljeno spre
hajanje le podnevi i n da l ah 
ko sam izreče izključitev brez 
poprejšnjega odobrenja direk
torja. 

DIJAŠKA DRUŠTVA 
V letnih poročilih pred prvo 

svetovno vojno n i nikjer kake 
notice o di jaških d ruš tv ih . Pač 
pa so nekateri d i jaki , zlasti 
višješolci sodelovali pr i teda
njih, telovadnih društvih , igra
l i t-mis i td. Leta 1910 so vpe
l ja l i strelske vaje, kjer so se 
sedmo in osmošolci vad i l i v 
streljanju. Mnogo večje je bilo 
navdušen je za plavanje in ko
lesarjenje. Leta 1912 je bilo 
od vseh dijakov 71% plavalcev 
in 31% kolesarjev. Pravo d ru
š tveno življenje se je začelo 
po p rv i svetovni vojni. K o je 
Poči tniška zveza po da l j šem 
presledku spet oživela, je š te 
la leta 1932 144 članov. Tudi 
druga d i jaška d r u š t v a so bi la 
dokaj močna. 

Hude posledice atomske 
bombe 

Kot je znano, so zavezniki 
proti koncu druge svetovne 
vojne odvrgli na japonski 
mesti Hirošnna in Nagasaki 
atomske bombe, ki so povzro
čile veliko razdejanje in mno
go žrtev. Mrtvi in ranjeni ter 
materialna škoda pa niso 
edine posledice atomske bom
be. Te se čutijo še danes. V 
mestu Nagasaki je bilo v treh 
letih (od 1950-53) rojenih 30 
tisoč otrok. Od teh re bilo 
mrtvorojenih otrok 4400, osta
lih pa je bilo 3630 spač
kov. To pomeni, da ie več kot 
četrtina novorojenčkov mrtvo
rojenih ali pohabljenih. Ka
kšne posledic pa bi zapustilo 
bombardiranje z vodikovimi 
bombami, ki so še tisočkrat 
močnejše, pa si ne moremo 
niti predstavljati. Pa vendar 
so na svetu posamezniki in 
skupine ljudi, ki tako radi 
grozijo s takimi bombami. 

Ali je bilo morje vedno slano? 
Če bi koga presenetili s tem 

vprašanjem, bržkone ne bi 
mogel takoj odgovoriti. Kako 
tudi, saj o tem doslej še ni 
razmišljal. Naj si tudi ne u-
bija glave z odgovorom. Kar
koli bi odgovoril, bi ne bilo 
točno, kajti niti znanstveniki 
si še niso na jasnem, kako je 
s tem. Nekateri trdijo, da so 
vso sol nanesle v morje reke 
s kopnega, drugi spet zago
varjajo misel, da je že pra-
morje vsebovalo določeno ko
ličino soli, ki se do danes ni 
skoraj nič spremenila. 

Prvo teorijo je predvsem 
zagovarjal ameriški učenjak 
Osborn s svojimi somišljeniki. 
Pravil je, da je bilo morje v 
začetku sladko ter so reke po
zneje nanesle vanj soli, pred
vsem natrijeve, ki so jo izlu-
žile iz posebnih kamenin — 
natrijevo kalijevih živcev. Te 
kanu en ime so se nahajale v 
granitu, ki je z ostalimi ka
meninama tvoril prvotno pusto 
in dolgočasno zemeljsko po
vršino, O b o m mivaja, da je 
prejelo morje na ta način 

vsako leto okrog 63 ton na
trija, ki se je s primerno 
množino klora spojil v ku
hinjsko sol in s tem krepko 
»osolil« morsko vodo. 
Množina soli, ki je sedaj v 
morju, znaša okoli 22 milijo
nov kubičnih metrov. Če si 
hočemo to števi lko pravilno 
predočiti, naj povem, da bi ta 
množina soli, Če bi jo enako
merno porazdelili po vsej ze
meljski površini, tvorila skor
jo debelo 44 metrov. 

Druga teorija pa pravi, da 
sol ne izvira s kopnega, tem
več iz tekoče mase, nekakšne 
lave, ki je prodrla v izbruhih 
iz notranjščine na zemeljsko 
površino in prinesla s seboj 
snovi, med njimi tudi one, ki 
so dale sol. Ko so se tvorila 
morja, so se te snovi stopile 
v vodi ter ga osolile. 

To zadnjo teorijo podpirajo 
številni ugledni znanstveniki, 
ki menijo, da je treba prvo 
teorijo zavreči kot zastarelo. 

Po njihovem mnenju je to
rej sol v morju že od njego-
govega postanka. 

P O M E M B N E J Š I MOŽJE, K I 
SO SE IZOBRAŽEVALI N A 
NOVOMEŠKI G I M N A Z I J I 

Zakelj Anton, nabiralec na
rodnega blaga; Simon Jenko, 
pesnik; dr. Tavča r Ivan, pisa
telj; Seidl Ferdo, prirodoslo-

uoiv. profesor; Dragotin K e t 
te, pesnik; dr. Mole Vojeslav. 
univ. profesor; Jakac Božidar, 
akad. slikar. Dalje: M . Pohl in , 
Hiciriger Peter, Navra t i l Ivan, 
dr. Nahtigal Rajko, univ. pro
fesor in drugi. V glavni veži 

K U L T U R N I R A Z G L E D N I H 

Sherriff: KONEC POTI KOMESKEM ODRO 

foslopje novomeške gimnazije ob otvoritvi leta 1912 

vec; dr. Mušič Avgust, klas. 
filolog i n univ. profesor; H r i 
bar Ivan, pisatelj; Šašelj Ivan, 
nabiralec narodnega blaga; 
Hribar Anton, pesnik; Neuba-
uer Franjo, pesnik; Dev 
Oskar, glasbenik; Gangl E n -
gelbert, pesnik; dr. Skerlj M i 
lan, univ. profesor; dr. Dolenc 
Metod, univ. profesor; Vavpo-
tič Ivan, sl ikar; Župančič 
Oton, pesnik; Pugelj Mi l an , 
pisatelj; dr. Zupan ič Niko, 

gimnazije so v marmornati 
plošči vklesana imena dijakov 
in profesorjev, k i so v NOB 
darovali svoja življenja za 
svobodo svojega ljudstva. Med 
imeni, 57 po številu, so narod
n i heroji: Paderš ič Vinko, 
Slak Jože, Stariha Janko. V e 
l iko je tudi število še živih po
membnih javnih in polit ičnih 
osebnosti, k i so izšle iz novo
meške gimnazije. 

(Konec) 
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G 0 N A R S ! 
Dolenjci, se še spomnite na to »blagozvocno« ime? 
A i l je sploh kaka dolenjska rodbina, k i ni posredno 

ali neposredno z njim povezana? 
Kako so internirane! tam živeli, hirali, nagajali Lahom 

in j im uhajali iz debelo omreženega in močno zastraže
nega taborišča, živahno in napeto pripoveduje knjiga 

T E L E S K O P , 
k i je pravkar izšla v Mladinski knjigi v Ljubljani. 

Napisal jo je Ivan Bratko, bogato je opremljena s 
slikami Nika Pirnata. 

Dobite jo v vseh knjigarnah In pri založnici po cenah: 
broš. 190, polplatno 290, celoplatno 390 din. 

Dolenjci, obnovite si spomine! Z a živite s peščico 
naših drznih mož, k i so pred očmi vsega taborišča pod 
bodečo žico in mimo stražarskih stolpov neopazno izgrebli 
tajni rov — to je bil T E L E S K O P ! in po njem pobegnili 
v svobodo daleč onstran Soče k partizanom. 

Kot skoraj ni dolenjske rodbine brez spominov na 
Gonars, tako naj ne bo dolenjske rodbine brez najnovejše 
nad vse zanimive knjige 

TELESKOP! 
Proučevanje plazov 

S strmih gorskih grebenov 
Švice zdrvi vsako leto v do
l ino neš te to plazov, k l povzro
če ogromno gospodarsko ško
do i n zahtevajo pogosto tudi 
človeške žr tve. Razumlj iv je 
torej napor švicarskih znan
stvenikov, da hočejo to škodo 
Čim bolj omejiti, 

V laboratorijih instituta za 
p roučevan je plazov delajo 
najrazl ičnejše poizkuse: kol ik
šna je sila, s katero zdrvi plaz 
v dolino, kol ikšno obremeni
tev vzdrži led in sneg, katere 
brane in stene najbolj zadrže 
plazove. 

Postavi l i so že mnoge bra

ne, v katere ujamejo plazove. 
Te so i z lesa, cementa, kamna, 
žičnega pletiva (podobne so 
mrežam na nogometnih po
ljih), iz jekla in aluminijevih 
zli t in. Slednje so najbolj čvr
ste in prožne. Na njih so na
meščeni precizni aparati. Tudi 
v na jhujšem mrazu in viharju 
člani instituta vsakodnevno 
čitaj o podatke z instrumentov. 

K o bodo raziskovanja znan
stvenikov zaključena, bo 
ukročena še ena naravna sila, 
plazovi pa ne bodo več strah 
i n trepet gornikov ter prebi
valcev samotnih gorskih vasic 
i n domači j . 

V Četrtek 10. marca je bila na 
novomeškem gledališkem odru 
premiera Sherriffove drame v 3. 
dejanjih »Konec poti«, kl jo Je iz 
angleščine prevedel O. Zupančič. 
V sezoni 1924-25 je drama doživela 
sijajen uspeh v raznih velikih ev
ropskih gledaliSčlh (n. pr v Ber
linu, Dunaju itd.) poleg Goethe-
jevega »Fausta«, Shawove »Sv. 
Ivane«, Galsworthyjeve »Družben 
itd. 

V šestih slikah nam pisatelj 
prikaže grozote vojne, posebej še 
tragedijo človeka. Močna stran 
drame Je prav elementarna tra
gedija človeka v surovi gotovosti 
smrti, k l kot mora zastruplja 
ozračje v strelskem rovu — 60 m 
od sovražnika, — kjer se dejanje 
odvija. Po vseh kotih preži smrt, 
ki more biti tragična iz njih sa
mih, iz moči in nemoči potepta-
nih življenj . . . Drama izzveni v 
en sam vprašaj: zakaj, čemu? 
Mlada življenja padajo, vendar 
nihče ne postavi tega vprašanja, 
samo vsi čutijo, da nekje je živ
ljenje, dom, družina, otroci; tu na 
fronti pa smrt ,čudno zatišje pred 
viharjem, ki je neznosno zaradi 
tega, ker slutijo, da pridejo slej 
ko prej na vrsto. Da, samo slut
nje . . . 

Psihološka drama zahteva te
meljitega študija človeka, ki je 
postavljen v mučno okolje, utes
njen v strelski jarek in ve, da ne 
more in ne sme proč. Za študij 
bi prišla v poštev vojna psiholo
gija, ki je danes že precej do
gnana in njeni izsledki vsekakor 
podprejo režiserja, če hoče anali
zirati delo s psihološke strani. 
Režira! je R. URH. Ne morem 
trditi, da ni bila režijska zamisel 
pravilna, vendar se je poznalo, 
da ni bilo v vseh prizorih enotne 
igre. Igralci so se posamič vživ-
l ja l l »v situacijo. Ali so prizori 
stilno enotni, ni mogel videti, ker 
je sam igral glavno vlogo stotni
ka Stanhopa. Poizkus, režirati psi
hološko zahtevno dramo in zra
ven igrati glavno vlogo, je tve
gan in zahteva vsestranskega 
študija posameznih vlog in sku
pin. Zato tudi ni bilo pravega 
kontakta med nastopajočimi in 
občinstvom. Režiser tudi ni mo
gel posvetiti pažnje mimiki osta
lih igralcev, ki je tu silno važna 
in potrebna, sicer zbledijo prizo
ri v golo pripovedovanje. Igra 
zahteva več vaj za ustrezno mi
miko. Scenarist (P. C i g 1 e r) ga 
je s primerno sceno podprl, ma-
sker pa ne. Luči zahtevajo š m i n 
ko, da podkrepimo značaje. Zvoč
ne efekte (S. G r e g o r č ič) je 
treba precizno izvesti, da ima 
gledalec iluzijo, da je na fronti, 
ne pa v gledališki dvorani. Stot
nika Stanhopa je igral r e ž i s e r 
sam. S svojo igralsko rutino je 
dal prepričljiv lik nevoljno po
kornega častnika, ki hoče svojo 
osebno tragiko paralizirati s pre
komernim uživanjem alkohola. 
Pokazati tragedijo človeka, ki sle
po pošilja ljudi v smrt na ukaz 
višjih — v nasprotju s tragedijo 
tihega Osborna, je lepa, hvaležna 
in obenem silno težka naloga. 
Dejstvo je, da nas morajo trage
dije teh ljudi na fronti pretresti, 
vendar so pustile gledalce precej 
pasivne. Lep Zupančičev tekst se 
mu ja včasih zataknil, v posa
meznih prizorih je nihal med rea
lističnim podajanjem in patosom, 
v celoti pa je bil še dovolj dina
mičen. Mladi Raleigh (F. K o š e-
1 e), kl pride kot novinec na fron
to pod komando stotnika Stanho
pa, s katerim se pozna iz otroških 
let, doživi razočaranje. In tu je 
konflikt — in smisel drame ,|e 
premostitev tega konflikta. Med
sebojni odnos teh dveh častnikov, 
ki se razčisti v prizoru s smrtno 
ranjenim Raleighom, bi moral re
žiser podčrtati in poglobiti. Mla
dega častnika je Košele doživeto 
izoblikoval. Njegova tragika nas 
pretrese. Umirjen, dober, potr
pežljiv in človeško topel, priprav
ljen izvršiti težko nalogo izpada 
v sovražnikov rov — tu je tragi
ka milijonov mladih ljudi vseh 
vojn, kl so bile in še bodo. . . 
Odlikuje ga čista in jasna go
vorica, premišljene kretnje in do
živeta igra, le v mimiki Je bi! 
premalo izrazit. T. G o r t n a r 
Je vlogo Hllberta še najbolj ne
posredno zaigral. Človek, ki čuti, 
da je nekje smrt in preži nanj, 
a nn je mlad in hoče domov »za
radi bolezni«, vendar ga stotni
kov energični »ne« reši smrti kot 
ubežnika. In ista pot zbliža oba 
človeka, čeprav vsak od njiju po 
svoje doživlja tragedijo vojne. 
Pretresljiva podoba Človeka - vo
jaka v njem zaživi. Čustvene in 
psihološko utemeljene nianse 
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Rojaki v tujini posnemajte 
Zvesti naročnik Dolenjskega 

lista Joseph Črtal ič iz L a Sal-
le 111. v Amer ik i ne prebira 
samo novic v listu, pač pa tu
d i skrbi za njegovo razšir i tev 
med rojaki. Dosedaj nam je 
poslal že sedem novih naroč
nikov za naš list. Enako kot 
so mu za to hvaležni vsi , k i 
po njegovi zaslugi prejemajo 
list, k i j i m pr inaša novice iz 
stare drage domovine, smo mu 
hvaležni tudi mi. 

Uprava ln Uredniš tvo . 

svoje vloge Je lepo prikazal. Tra
gedija Osborna (C. G u 5 t i n), 
prvega stotnikovega oficirja, je 
nova podoba. Simpatični »striček« 
pokorno izvršuje vse naloge. Pre
den vodi desetino v borbo, sna
me prstan, ki naj ga pošljejo že
n i . . . za vsak slučaj. In ta slučaj 
pride. Vloga, polna silnega doži
vetja, ki jo Je Guštin z umirjeno 
in preprosto igro naravno igral. 
Vsi trije: Osborne, Raleigh in 
Stanhopc gredo v smrt, po isti 
poti »nevidne usode . . . « Malo hu
morja prinaša v igro Trotter (P. 
C i g 1 e r). Naš znani humorist in 
igralec veselih vlog Je tokrat po
kazal, da zna humor združiti s 
pretresljivo tragiko. Bil je kos 
svoji vlogi. Hladnega polkovnika 
je igral S. HI e d e naravno in 
brez nepotrebnega pretiravanja, 
sproščeno ln dosledno. Igrali so 
še M. J a r c v vlogi Masona, ki 
je pokazal naravno igro, V. 
Z a b k a r v vlogi narednika, ki 

pa Je nerazločno izgovarjal, in F. 
S t i r e n v vlogi ujetnika. 

Medsebojni odnosi nastopajočih 
so bili premalo izpiljeni, kar je 
stara stvar, ker ni primernega 
prostora za vaje. To je tudi 
vzrok, da pride marsikatero delo 
stilno in nezrelo na oder. Zato 
je razumljivo, da skuša režiser 
poudariti vnanje efekte (v koli
kor so sploh možni na novome
škem odru!), premalo vaj na odru 
pa ne da poglobljene ln izpiljene 
igre, ki jo zahteva »Konec poti«. 
Tako je težko govoriti o soigri in 
zlitosti ansambla v homogeno ce
loto ,o potrebnem tempu, kar je 
za psihološke stvaritve nujno. Tu 
so tudi vzroki, da uprizoritev ni 
dala tistega očiščenja, kl bi pre
treslo gledalca do dna in bi se 
nekje vzbudil odpor proti sramoti 
človeštva, ki se ji pravi — vojna. 
Po dolgem odmoru pa je tudi ta 
uprizoritev dogodek. 

Prof. T o n a T r d a n 

Ocean je izbruhnil nov otok 
Ladje, ki pljujejo po morju 

južno od iiochijo otoka po 
japonskih vodah, lahko vidijo 
nov otoček, ki še ni bil nikoli 
označen na nobenem zemlje
vidu. 

Otok meri na svojem naj
širšem delu 226 m na najviš
jem zapadnem delu pa je vi
sok 158 m ter ima tri vrhove. 
Je vulkanskega izvora in ima 
dva izbruha, iz katerih stalno 
uhaja gost dim. Krstili so ga 
Mvojin Reef. 

Vrsta izbruhov na morskem 
dnu je stvorila ta mali otoček. 
Odkrila pa ga je slučajno ja
ponska ribiška ladja Mvojin 
Maru, po kateri je tudi dobil 

»Deseti brat« v Gradacu 
Gradčan i in okoličani so ve

nomer spraševal i igralce K U D 
Oton Zupančič iz Gradaca, kdaj 
vendar bo tisti' dan, ko bodo 
zaigrali Jurč ičevega Desetega 
brata. Igralci pa so imeli dela 
čez glavo: vsak večer vaje, 
pripravljanje scenerije in po
dobno. Komaj so razglasili 
dan predstave, že so bile raz
prodane vstopnice kar za dve 
predstavi. 

Igralci gledalcev res niso 
razočaral i . Da l i so dobro, te
meljito naš tud i rano igro in b i 
l i tudi deležni polnega prizna
nja. Predstava je v celoti res 
uspela, tudi vloge so bile do
bro razdeljene. Kajpak so se 
najbolj izkazali s tarejši ig ra l 
ci. Posebno je gledalce nav
dušil Ju lče Kočevar, k i je v 
vlogi starega P i škava pokazal 
vse svoje igralske vrl ine. Pa 
tudi mladi so se res potrudil i 
v svojih zahtevnih vlogah in 
zadovoljili Gradčane , k i so 
precej kr i t ični . 

Čest i ta t i moramo požr tvo
valnemu režiserju tov. Bariču, 

ime. Kmalu po njegovem na
stanku pa ga je pogoltnilo 
morje, skupaj z ladjo Kaivo-
Maru, ki je štela 31 mož po
sadke. Ladja je bila poslana, 
da razišče njegov postanek m 
je nosila na krovu mnoge 
ugledne znanstvenike. 

Kmalu zatem pa se je oto
ček ponovno pokazal, le pol 
milje jugovzhodno od kraja 
prejšnjega izbruha. Obstoj 
tega novega otočka je ugoto
vila ladja Umitaka Maru od 
tokijskega ribiškega zavoda, 
kateremu je pripadala tudi 
ponesrečena ladja Kaivo Ma
ru. Desetčlanska posadka s 
profesorji imenovanega zavo
da je z ladje fotografirala o-
tok in ugotovila, da je mnogo 
manjši od prejšnjega in zvo-
naste oblike ter da se dviga 
liki samotna čer sredi ocean
ske planjave. Znanstveniki ne 
bi bili znanstveniki, če mu ne 
bi določili tudi teže.ki znaša 
po njihovih računih okrog 
enega milijona pet sto tisoč 
ton. 

Tudi ime so mu spremenili. 
Zdaj se imenuje Tholoide Be-
ronvte. 

Lov na kite 
Angleški pilot Allan Bristova 

je izdelal plan za novo metodo 
lova na kite s pomočjo heli
kopterja. Ko bo helikopter za
sledil kita, se mu bo približal 
na 15 metrov višine, tako da 
žival sploh ne bo opazila ne
varnosti, niti ne bo videla svo
jih sovražnikov. Iz te višine 
bodo v kita izstrelili električno 
harpuno. Ko bo kit ubit, ga bo
do napihnili z zrakom, dokler 
ne bo prišla ladja, ki ga bo 
prevzela. Strokovnjaki so mne
nja, da bo ta način lova kitov 
zelo ekonomičen. 

Okrogle in bodičaste 
Kje sedež na) bi bil komune? 

V ozadju je polet na luno; 
zdaj vse pikira na komuno, 
in vsak Je stoprocentnl vedež, 
kje naj bi bil najboljši sedež. 

Kakopak da za to zanima 
se tudi mirenska dolina, 
naj reven bode in ubog, 
za sedež vsak ima predldg. 

Pojavil že se je izvirnik, 
za sedež na — Veliki Cirnik, 

s komuno ,pa prišle bi pare, 
predlog gre drugi paralelno, 
da stpada sedež na Trebelno. 

Šentrupert, Mirna pa kar tuli, 
za sedež se komune puli, 
in da pravilni so predlogi, 
zato sledijo naj razlogi. 
Na Cirniku, to ve že vsak, 
odličen je zdravilni zrak, 
ker je od rok ne najde »zmija« 
te tako hitro — davkarija. 
In na Trebelnecn, ljuba duša, 
pogosto je finančna suša, 
s komuno pa prišle bi pare, 
ln poravnale pufe stare. 
Na Mirni je destilacija, 
in vinska tam Je Inflacija, 
zato komuna tamkaj sodi. 
da Ie izpraznijo $e — sodi. 
Srtrujperčan ne bodi jezen, 
saj vemo, kakšno ImaS bolezen, 
med nami, da račun bo čist, 
ta diagnoza Je — zavist. 

Im še in še so tu razlogi: 
v Mokronogu da so ubogi, 
češ: ruševin še niso skrih 
ln industrije ne razvili. 

Tako s e ta prikazen vleče, 
brez konca kot torilce leče, 
s katero Ezav Je za luno 
bil Jakobu prodal komuno. 

In vendar center je naraven, 
za vse in vsakega pripraven, 
za vse in vsakega dobrotnik, 
to pravi — »mirenski popotnik«. 

B. U 

»Veseli« sprehod 

dhofstine t$ doCenfa&e 
P O P O T N E M A L H E 

V Suhi krajini me že dolgo 
n<i bilo, pa sem jo oni dan 
navzlic slabemu vremenu mah
nil v njihovo prestolnico, po 
starem Zoženberg imenovano. 
Na svoji poti veliko š kar pet 
raztrgam pa som si kanil na
ročiti uove škornje. Tudi po
stelja mi je krvavo potrebna 
in sem računal oboje dobiti 
tam. Trikrat sem oblezel vso 
prestolnico od spred in zad in 
Se vrat sem si skoraj izpahnil, 
ko sem zijal po bajtah in zido
vih, kje bi zagledal napis Šu
štarjev in tišlarjev, pa vse zvi
ni an. Vem pa zagotovo, da i-
majo taki podjetji od leta 
1949. Ko sem svoje gorje poto
žil nekemu domačinu, me je 
sunil pod rebra, češ Janez, ka
ko si brili t en pa si še premalo. 
To bi pa /e lahko vedel, da ie 
posredi taksa za napisne table 
in kdor je nima, nič ne plača 
tafcse. Vidiš jih ti mojstre 
Itedljivoel 

Z veseljem sem se odpravil 
na ogled velikega trgovskega 
lokala kmetijske zadruge v 
zadružnem domu. Vendar ima 
sedaj zadruga lep lokal in se 
ji ni treba več stiskati v te
snih luknjah, sem premišljeval 
in vstopil — med pridne mi
zarje namesto v trgovino. Ti 
so mi povedali, da za sosede 
dobijo še podplata.rja. >Zakaj 
bi stalo prazno«, so se mi o-
pravičili in imeli so prav. Rad 
bi še poprašal, kako so se v 
tem gnezdu oblali in obklada
li z izbranimi izrazi zaradi de
litve nagrad na prenaporno 
zalaganje brez špetira ter ie 
drugdi javnotapetnih zadev, 
pa nisem več utegnil. Bližal 
se mi je »žužemberški polie-
man«. S tem pa ni dobro če 
šenj zobati, so mi že prej po
vedali, im zato sem jo urnih 
krač ubral iz trga. 

Kaj pa je meni skočiti od 
tod mimo Dobrniča in Treb
njega v Račje selo. Kar hitro 
sem bil tam. Spotoma sem v 
Trebnjem zvedel, da so si ob 
priliki pustnih svečanosti lah
ko ogledali nekaj prvovrstnih 
hudičev, ki so jim jih iz Uwa-
riSke naklonjenosti poslali n« 

ogled Mirenčani. So dejali, da 
so jim s tem vrnili kulturni 
obisk za podobno gostovanje 
Trebanjcev na Mirni ob lan
skem praznovanju v javnem 
kopališču. Vsakemu po njego
vi želji, V Račjem selu se mi 
je v srce zasmilil gasilski 
dom, ki na pol izdelan Čaka 
na dograditev. Še bolj pa so se 
mi smilili delavci opekarne v 
Hudojem, ki že šest mesecev 
ne dobijo cvenko, čeprav ima-
joupravnikn, Ko ga sprašujejo, 
kdaj ho plačal, jih lepo tolaži, 
naj počakajo, bo že, sedaj ni
ma časa. Ima menda bolj važne 
opravke z načrtom za izvedbo 
spremembe stanu. To je ven
dar poleg drugih dovolj teh
ten c iz log. Se toliko ne utegne, 
da bi delavcem pojasnil, če 
morda tudi on nI prejel šest 
mesecev nobenih fickov na 
račun plače. Ja, hudo je v Hu-
(l.icni. pa bo že enkrat boljše 
sem jih skušal potolažiti, pa 
so samo zabrundali za mano: 
»Situ vrana lačni ne verjaim 

Kar nisem dosegel v Suhi 
krajini glede š kar pet, sem za 
gotovo računal, da bom v M'•>-
kronogu. Ker potrebujem naj
boljše podplate, seuu jih kupil 

sam in jih s škarpe t i vred za
nesel v čevljarsko delavnico, 
tla mi jih pribije jo. Pa so mi 
podplatarske duše zamenjale 
podplate in mi pripopale slab
še. Ko sem proti fcemn ugovar
jal, so mi zagotovili, da to ni 
taka reč in da mi bodo zato 
manj računali delo. Pa si po
magaj. Kdo me bo oškodoval 
za kašelj in revmo, ki si jo 
bom nabral zaradi slabih pod
platov po letošnjih nikoiisn-
hih potih, to je njim deveta 
skrb. 

Dolga pot me je čakala, pa 
sem se v Mokronogu namera
val založiti še z zemljami 
>Naa. žemelj nimamo, pač pa 
nekaj podobnega po 5 din kos« 
so mi povedali v pekari ji. Ti
sto »podobno* je bil kos spe-
čenega testa, širokega 10 cm 
in visokega 18 mm. barve pa 
take kot govedo pšenične bar
ve spomladi, ko menja dlako 
Oblika je podobna pripopani 
kepi na zidu, kakšnega je o-
kusa pa ne vem, ker sem to 
stvar spravil za muzej kot pe
kovsko čudo dvajsetega sto
letja. Zaenkrat ga poka?em 
vsakomur brezplačno, če pri
de k meni. Pa so mi še zagoto
vile mokronoške gospodinje, 
da to ni nič v primeri s tistim, 
kar dobo i/, testa,ki ga dajo v 
peko. Ce sem prav slišal, so še 
nekaj pripomnilo o potrebi 
konkurenčnega nvoza kruha v 
Mokronog. 

Včasih sem mislil, da je naj

donosnejši poklic lesnega ma
nipulanta, zdaj pa sem ugoto
vil, da so drugi poklici tudi 
lepi. Postavim D, pr. poklic 
knjigovodje v Smilielu. Grcfl 
in zvečer v pisarni prižgeš luč, 
da ljudje mislijo kako garaš, ti 
pa med tem povasuješ. V tem 
času pridne miši pospravlja
jo priloge ter ti s tem lajšajo 
delo in položaj. 

Seveda je šc lepše, če si šef 
take stroke rt, pr. kje v Čr
nomlju pri kukem podjetju 
kot je ZTP, Ce si količkaj pri
den, lahko zaračunaš samo za 
nadure kakih devet jurčkov 
mesečno. Ker trdijo, da imajo 
pri njih deluvsko samouprav 
I janje in se torej nikogar nič 
ne tiče poslovanje, imajo men
da sistem nadur samo za finan
čno stroko. Seveda je še veli
ko boljše, če si pri takem pod
jetju šc večja živina, recimo 
n. pr, komercialist. Potem s i 
v resnici bog bogova, ali bog 
za sebe. Furaš se lepo po šir
nem domačem in tujem 
svetni s tujim avtomobilom, aa 
dvakrat prodaš s pomočjo Čr
nega fonda deviz, napraviš ko
lektivu 5 milijone din breme
na na plačni fond in počenjaš 
še druge grdobi je, ki ljudem 
jezijo lase. Jaz sem že več
krat rekel, da ima tisia /nami 
parola >zuujdj se« dva konca 
in se po navadi vsak tak ved
no prej ali slej znajde v pisa
ni obleki. Celotnega vpogleda 
v to vzorno res sto procentno 

delavsko samoupravljanje 
brez tujega vmešavanja, vsaj 
do nedavnega še nimam. Je še 
[udi lepo orehovo pohištvo kot 
skromno darilce požrtvovalne
ma bogu bogov, potem nočne 
akrobacije z avtomobili in 
Uilintogom ter še vrsta manj
ših in večjih dokazov samo
stojnosti. 

Prijatelji konjskega športa 
v Črnomlju so me spraševali, 
če imam jaz morda v torbi 
njihovega tajnika in neka j de
set tisočakov. Oboje menda že 
nekaj časa zastonj iščejo. Ne 
nimam nič takega v malhi 
prijatelji dragi, kje drugod 
morate to poiskati, oboje. Mi
mogrede sem ugotovil, da si 
glea* snega v Črnomlju ne 
delajo preglavic. Menijo pač, 
kdor ga je dal, ga bo tudi vzel. 
Ker je šla ta zadeva menda le 
prepočasi stran so 10. marca 
/e kidali sneg s pločnikov. Do 
kaj pridno segajo po njem zla
s t i mladi prebivalci in so me 
bre/. vsake vojne napovedi o 
krpali, da sem bil zametan s 
snegom, kot črnomeljsko jav
no stranišče. Upam, da bodo 
*knpno s snegom izginila iz 
tega stranišča, ki je precej 
stalo, tudi vsa nesnaga. 

I /Semičami sporočajo, naj 
b i jim poslal nekaj kolekov. 
kajti jih rlomnče trgovine, 
(odnosno samo ena je poobla-
Ifiena prodajati koteče) nočejo 
nakupiti v zadostni količini, 
ker se bajo to no Izplača, Za

to pa se toliko bolj izplača 
Seiuičanom, da gredo po kole-
ke za 20 din v Črnomelj, ker 
zamudijo pol dneva in plačajo 
za vlak 64 din, S tem obve
ščam vse, ki bodo potrebovali 
v Semiču kake dokumente, 
naj si koleke prinesejo s se
boj, da ne bodo brzovozno hi
teli kam drugam. 

>Držito ga, držite, da grem 
domov po drugo flinto,« sem 
že od daleč zaslišal, ko sem se 
bližal Metliki od postaje. Ra
doveden som po globokem 
snegu hitel proti Bračiki, kjer 
sem takoj zvedel, da se ta za
deva tiče volka in ja,grov. 
Mrcina krvoločna je prima-
hala naravnost v predmestje 
in jager Joe ji je nameraval 
m kožuha izpihnti 25 jurjev 
nagrade. Štirikrat je pomeril, 
štirikrat je šklocnilo pa nič 
počilo^ Pa je jager lepo prosil 
navzoče, naj roparskega mi-
grndonosen zaboga zadržijo, 
da gre domov po drugo piha
lo. Ne, tako enostavno pa ne 
boš prišel do trofeje, si te 
mislilo volče in jo mahnilo da 
Ije proli Crošnjevcn. Ali ne 
bi b i lo bolje, da bi lovec poli
tično prepričal mirciuo, naj ga 
počaka, kot da je potem za
stonj lazil po sneffu za njimi* 
Ce je katera stvar na svetu, 
potem je prav gotovo lovska 
sreča vedno s smolo namaza
na. 

Lepo vas pozdravlja 
Junez Popotni j 


