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Glasilo S o c i a l i s t i č n e zveze delovnega ljudi . . ^
Lastnik In Izdajatefj: Okrajni odbor S Z D L Novo mesto. — Izhaja vsak četrtek.
Posamezna številka 10 din. — Letna naročnina 480 din, polletna 240 din,
četrtletna 120din; plačljiva je vnaprej. Za Inozemstvo 900dln.ozir.3 ameriške
dolarje, —Tek. račun pri Komunalni banki v Novem mestu, št. 60-KB-16-2-24
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Urejuje uredniški odbor. — Odgovorni urednik Tone Gošnik. Naslov uredništva
In uprave: Novomerto, Cesta komandanta Staneta 30. Pošt. pred. Novo mesto 33
Telefon uredništva tn uprave: št. 127. Rokopisov ne vračamo. Tiska Casopisnezaložniško podjetje »Slov. poročevalec« v Ljubljani. Za tisk odgovarja F. ^level

Leto VIII.

NOVO MESTO, 4. APRILA 1957

OBA ZBORA OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA NOVO MESTO STA SPREJELA DRUŽBENI PLAN IN PRORAČUN ZA LETO 1957

Občina - osnova družbenega upravljanja
Družbeni proizvod v novomeškem okraju se bo letos povečal za 13 odstotkov, narodni dohodek pa za 14 odstotkov — Lani smo dosegli
v družbenem proizvodu na 1 prebivalca šele 36,5 odst. republiškega povprečja LRS, v narodnem dohodku pa komaj 35,8 odst. slovenskega
republiškega povprečja. Zato so namenjene vse sile okraja nadaljnjemu odpravljanju nerazvitosti — Okrajni proračun: 378,982.000 din, občinski
proračuni: 564,348.000 din — Okrajni skladi: za investicije 119,370.000 din, za pospeševanje kmetijstva 21,125.000 din, za ceste 18,400.000,
gozdni sklad 241,297.000 din in gasilski sklad 7,860.000 din — Občinski skladi: za investicije 53,755.000 din, za gradnjo stanovanj 163,930.000
din, za ceste 8,800.000 din — Zadruge bodo razpolagale s 57 milijoni din, ki bodo v investicijskih skladih in skladih za samostojno razpola
ganje, podjetja pa bodo imela v podobnih dveh skladih nekaj nad 37 milijonov din — Okraj bo letos razpolagal z milijardo in 644 milijoni
V petek, 29. marca sta sc zbrala oba zbora okraj ski ljudski odbor, bo treba za
nega ljudskega odbora Novo me*to k važni seji. Ob vsako javno delo sestaviti
navzočnosti nekaterih zveznih i n republiških ljudskih skupnost državljanov, k i bo
poslancev, predstavnikov večjih kolektivov in dijakov do skrbeli za dober i n hiter
zadnjega letnika učiteljišča in 8. razreda novomeške potek del, po končanih grad
gimnazije sta sprejela družbeni
plan in p r o r a č u n njah pa bodo zgrajene objekte
okraia za 1957, potem ko sta o predlogih temeljito raz tudi prevzeli, izkoriščali i n
pravljala in upoštevala tudi nekatere manjše spre vzdrževali. Nobenih sredstev
membe. Skupno sejo O L O je vodil predsednik Frane pa ne bomo dali tja, kjer k r a 
Pirkovič, ločeni seji okrajnega zbora in zbora proizva jevni odbor ni ustanovljen in
jalcev pa predsednika obeh zborov Janez £ u n i č in kjer ne bo skupnosti intere
Riko Cigo j . Pred zaključkom sta zbora potrdila tudi sentov za tako javno delo«,
več odlokov O L O in predlogov raznih odborniških ko je še opozoril predsednik P i r 
kovič i n posebej poudaril, da
misij.
je treba vsem krajevnim od
Predsednik O L O Franc P i r  planov in p r o r a č u n o v zadnja borom
zagotoviti
osnovna
kovič je na seji najprej obraz in dobi — kot okraj — samo sredstva za njihovo delo.
ložil nekaj osnovnih stališč o odrejeno višino sredstev. Po
p r e d l o ž e n e m d r u ž b e n e m p l a  trebe so seveda veliko večje
Vse je pa odvisno od do
nu i n p r o r a č u n u , k i sta v s k l a  kot j i h lahko zdaj v;'kladimo
brega gospodarjenja
du z načeli zveznega d r u ž b e  z d r u ž b e n i m planom i n prora
nega plana za 1957. Omenil je čunom in jih tudi s tem. kar
Družbeni plan okraja, k i
ugodne pogoje, k i nam omogo
predvideva letos v okraju dvig
čajo prehod na povećanje pro
družbenega proizvoda za 13
izvodnje, kakor t u d i smer i n 
odstokov, dvig narodnega do
vesticijske dejavnosti, k i je
hodka pa za 14 odstotkov, na
namenjena predvsem
dvigu
laga seveda vsem področjem
življenjske ravni, kaže pa se
tudi odgovorne »aloge. Ce ne
v p o v e č a n i komunalni i n sta
bo dobrega gospodarjenja v
novanjski graditvi. V kmetij
podjietjih, kolektivilh, na obči
stvu, k i ima v okraju izreden
pomen, bodo investicije dode
ljene izrecno za dvig proizvod
nje. P r o r a č u n s k a načela so
znana: kar najbolj znižati ad
ministrativne izdatke, da bi
imeli več sredstev za material
V zveznem zavodu za plani
ni del proračunov, krepiti ob
ranje je b i l s široko organizi
činske p r o r a č u n e in trdneje
ranim delom in sodelovanjem
zagotoviti dotok sredstev za
raznih organov izdelan doku
p r o r a č u n e občin.
mentiran pregled dosedanjega
gibanja na vseh področjih na
Občinam čim več material
šega gospodarstva in življenja.
nih sredstev, da bodo kos
Namenjen je izdelavi novega
svojim nalogam
petletnega plana, k i predvide
»Letos bomo namenili veliko »Tudi pri občinskih ljudskih od va nadaljnji razvoj našega go
več sredstev kakor lani obči borih naj bi imeli zbore proiz spodarstva v obdobju 1957-1961.
n a m « , je nadaljeval tovariš vajalcev, ki bi se posebno po Letošnje leto bo torej že sePirfeovič i n med drugim nave svetili vprašanjem družbenega
del, da so n. pr. l a n i znašali upravljanja!« j« med ostalim
izdatku za komunalne zadeve, dejal na seji predsednik OLO
Proslave Svetovnega
Franc Pirkovič.
vodovede i n obnovo šol v okraj u le 15 milijonov in 780-000
dneva zdravja
dinarjev. Od tega je "odpadlo bodo letos občine dobile več
ko
v
prejšnjih
letih,
seveda
Prihodnji teden bodo v Tazna občine komaj 700.000 dinar
nih krajih predavanja zdrav
jev, medtem ko bo letos vseh nikakor ne bo moč pokriti.
»Občina naj bi rasla kot nikov in strokovnjakov higi
negospodarskih investicij
v
okraju 91 milijonov i n 670.000 osnovni temelj našega gospo enske službe, prosvetnih de
dinarjev, od te vsote pa odpa darskega, političnega, social lavcev in drugih, na katerih
de n a občine 68,970.000 dinar nega, kultumoprosvetnega in bodo govorili o vprašanjih
svet za
jev. Sem je treba prišteti še vsega ostalega življenja, med prehrane. Okrajni
22 nv-lijonov dinarjev vodne tem ko bo okraj zmanjševal zdravstvo je skupno z odborom
ga sklada. Medtem ko je l a n i svojo vlogo, se čim manj v t i  Rdečega križa poslal organi
odpadlo na p r o r a č u n O L O 42,7 k a l v neposredno delo občin zacijam potrebna navodila z
odstotkov, rta O b L O pa 57,3 od in obdržal predvsem inšpekeij - gradivom. Posebno skrb nai bi
stotkov bo letos to sorazmerje sike naloge«, je podčrtal tova posvetili občinski ljudski odbo
41 :59 odstotkov, če pa u p o š t e  riš predsednik. Pristavil je, da ri siku pno s prosvetnimi in
vamo tudi vodni sklad in ne bodo letos občine dobile za ne zdravstvenimi delavci Šolskim
gospodarske investicije, k i jih gospodarske investicije skoraj mlečnim kuhinjam.
bodo izvajale občine, dobimo 69 milijonov dinarjev za naj
cei 6 razmerje 38,4:61,6 od- različnejša dela.
ttotfcov v korist občin, kar je
»Če bo dovolj d r u ž b e n e kon
vsekaikor znaten napredek za trole, se nam bodo številna
nadaljnje utrjevanje komunal javna dela kmalu bogato obre
nega sistema.
MetiMka Je brez koMčkaj p r i 
stovala, o čemer govore, neka
teri dobri primeri Iz lanskega mernih prostorov z« zdravstveni
leta, vendar pa bodo tu po dom. Zdravstvena služba ima
Plane naj bi sestavljali
trebni napori nas vseh: od svoje prostore v zasebnih hišah
od občin navzgor
vsakega občinskega • ljudskega in na različnih krajih, pa še ti
M e d drugim je .tovariš pred odbornika, sleherneera O b L O So storagno slabj in neprirn&rni.
sednik v uvodu pristavil, da In njosrovih svetov, množičnih
Gradnja zdravstvenega doma
naj bi Čimprej prešli k takemu organizacij In zadrug je odvi je zato že več let v načrtu ob
sestavljanju d r u ž b e n i h planov, sno, kako bomo ta srodstva činskega ljudskega odbora. L e 
kjer bi bilo izhodišče v obči uporabili. Čeprav bo nosilec tos upajo, da bodo" načrt ures
ni, k i je zdaj p r i sprejemanju kredita oziroma pomoči občin- ničili. Dobili so nekaj kredita,
i katerimi bodo pričeli graditi

nah, v zadrugah in drugje, bo
konec leta položaj slab. P r v a
dva meseca k a ž e t a primeren
napredek, vendar je proizvod
nja še pod tem, kar p r e d v i 
deva plan. Pomoč p r i delav
skem i n d r u ž b e n e m u p r a v l j a 
nju bo torej zelo potrebna, za
to bi kazalo postaviti zbore
proizvajalcev tudi p r i o b č i n 
skih ljudskih odborih. Posveti
li naj bi se predvsem števil
nim v p r a š a n j e m
družbenega
upravljanja.
Predsednik O L O je ob koncu
svetoval, naj b i občine s se
stavljanjem svojih d r u ž b e n i h
planov in p r o r a č u n o v p o č a k a 
le, da bodo v republiki i n
okraju sprejeti popravki d r u ž 
benih planov, k i jih p r i n a š a
nova delitev dobička gospo
darskih organizacij.
9

Na ločenih ae}»h sta zbora nato
obravnavala posamPins poglavja
družbenega plan !n proračuna.
Okrajni zbor se Je strinjal s pred
loženo
razdelitvijo
dohodkov,
predstavnika občin Semič in Kostanjevica-PodnočJe p« sta meni
la, da j« njunim občinam dode-
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stavni del tega bodočega raz
voja. Novi p>.\ bo dal pred
vsem smernice za to« n a š e g a
gospodarstva. Organom delav
skega
samoupravljanja
in
družbenega upravljanja bo dal
vse potrebne osnove za nada
ljnje pobude in razvoj vseh
področiij našega življenja. R a 
čunajo, da bo n o v i plan še le
tos predložen zvezni ljudski
skupščini

Kri za bllžnlegn
Preteklo sredo so dali kri na
novomeški transfuzijski posta
j i naslednji tovariši i n tovarišice:
kmet Jože Vavtar, poslovod
ja R u d i Berger, upok. oficir
Obrad Nenadič, upokojenka
A n a Hočevar, uslužbenci O L O
Novo mesto: Ignac Bukovec,
inž. Miloš Hegediš, Slavko
Kregar, Majda Vojsk, inž. Slo
bodan Rajič in Boža Pođrgajs,
ter uslužbenci n o v o m e š k e bol
nišnice: Anton
Križ, Boža
Vovk, M i l a n Skubic, T o n č k a
M i v c , A n a Kavčič i n Berta
Bezek.

IJenih premalo sredstev in ne bo
do mogle sestaviti proračunov.
Tov. SkrbinŠek Je predlagal večjo
dodelitev sredstev za nabavo učil
črnomaljski
gimnaziji (dodelje
nih še 100.000 din), nekateri pa so
razpravljali o sredstvih za elek
trifikacijo. Pojasnjeno Je bilo, da
bo za ta dela na razpolago letos
pribl. 18 milijonov din; poleg 3
milijonov din iz proračuna bodo
sla v te namene vrnjena sredstva
iz posojila za Vuhred. Tov. Markovlč iz Straže-Toplic Je omenil,
da bi se morali poglobiti v vpra
šanje, kako znižati stroške
za
okrajno občinsko administracijo,
vsa sredstva pa še bolj usmeriti v
gospodarstvo. Obširno je razprav
ljal o problemih iz kmetijstva
podpredsednik OLO Viktor Zu
pančič. O velikem zanimanju lju
di za napredek proizvodnje v
kmetijstvu je govoril Franc Med
le, manjka pa raznih pripomoč
kov; predlagal je ustanovitev po
sebnega podjetja, ki bi oskrbova
lo zadruge z gnojili, stroji itd.
V zboru prolzvajalceT so raz
pravljali odborniki o Investicijah
in
rekonstrukcijah podjetij v
okraju, o gradnji ceste skozi Temenlško dolino in obnovi ceste
Novo mesto — Smednik, o delu
mlekarne v Novem mestu, o izgu
bah strojnih odsekov K Z ln nji
hovih previsokih obveznostih, o
letošnjih gradnjah ln delno tudi
o kmetijstvu. Prav o slednjem je
bilo premalo govora, predvsem še
o letošnjih kreditih za dvig kmeč
ke
proizvodnje. Podpredsednik
OLO Nlko Beiopavlovlč je pose
bej opozoril na perece probleme
obrti, ki je dobila tudi v osnutku
plana prav malo prostora, nasploh
pa se v okraju vsa povojna leta
z njo prav mačehovsko postopa.
Medtem ko smo uslužnoetno obrt
*e nekako podpirali in razvijali,
srno pa docela zanemarili proiz
vodno obrt. Vsa borba proti š u s marstvu je zato omelena le na
trenutne posege in milo kaznova
nje prestopkov, za razvoj obrti,
zlasti še socialistične, pa oogreSamo v okraju načrtne politike.

Pred 7. aprilom —

Vsako leto praznujemo
7.
aprila Svetovni dan
zdravja,
obletnico dneva, ko je leta
1948 dobila veljavo
Konstitu
cija Svetovne zdravstvene or
ganizacije. Letos je za ta dan
izbrano geslo:
»Hrana
in
zdravje«.
Menda ni treba posebej do
kazovati, kako tesna je zveza
med
zdravjem,
proizvodnjo
hrane in splošno
blaginjo.
Nihče ne more biti zdrav, če
nima zadostne in
pravilne
hrane. V tej preprosti resnici
je zajeto pojasnilo za velik del

njami ln gradivom. Ker bo
zdravstveni dom korlst'1 vsem
prebivalcem Metlike in bližnje
okolice, Je občanski ljudski od
bor prepričan, da bo vsak po
magal po svoji zmožnosti, da bo
dom res čimprej dograjen. Ob
činski ljudski odbor je tudi
sklenil, da bo ime vsakega, ki
bo kaj prispeval za gradnjo
zdravsvenega doma, objavil v
našem listu.

Varujmo gozdove pred požari!
Zaradi suhega in vetrovnega vremena so večji ali manj
ši gozdni!
požari Čedalje pogostejši. Navadno nasta
nejo zaradi nepremišljenega in neodgovornega netenja
ognja v gozdu ali v bližini focdov. Mnogokrat nastanejo
gozdni požari zaradi požiganja starin in meja s suho
travo, od koder se ogenj hitro razširi po suhi travi, list
ju in mahu do gozda. V marsikakšnem primeru so ogro
žene tudi hiše ob gozdovih in cela naselja. Požari v go
zdovih nastajajo tudi zaradi otrok, kakor so seveda dosti
krat tudi odrasli nepremišljeno igrajo z ognjem ali z
njim nepravilno postopajo. Otroci zažigajo travo, odrasli
pa odmetavajo cigaretne ogorke, ki ob najmanjšem vetru
povzroče hude požare.
Vsak državljan mora vedeti, da Je vsako prižiganje
ognja v gozdu ali v njegovi bližini po »akonu prepoveda
no. Vsak, ki nastanek gozdnega požara opazi, *a ga mo
ra takoj pogasiti. Ce tega ne zmore sam, pa Je njegova
dolžnost, da takoj ohvesti najbližje ljudi, gasilce, ljud
sko milico in druge, da ogenj pogasijo, / a škodo, ki na
stane vsled nepremišljenega netenja ognja, odgovarja se
veda povzročitelj požara.
Starši, učitelji, vzgojitelji — poučite otroke, da ne bodo
v gozdovih in v njihovi bližini prižigali nobenih ognjev!
Odrasli!, bodite skrajno previdni n ukrenite vse. da ne
bo prišlo do gozdnih požarov, ki nam uničujejo đTag***"
no ljudsko premoženje?
Uprava za gozdarstvo pri OLO Novo mesto

Svetovnim dnevom

bede, ki tare človeštvo.
Šibko
zdravje slabi proizvodne spo
sobnosti, nizka
proizvodnja
prehranbenih sredstev p r i n a š a
nedohranjenosi, s tem
pa
hkrati še več bolezni in spet
manjšo
proizvodno
zmoglji
vost. Zato posvečamo zdravi
prehrani toliko skrbi, ljudska
oblast pa znatna
materialna
sredstva, da bi imeli delovni
ljudje zdravo in
uravnovešeno
prehrano.

D o l e n j s k e m — več berite o napredku, uspehih ln načrtih
kmetijske zadruge v podlistku na 2. strani današnje številke

Škocjanske

reje ln gospodinjstva,
zadeva
gostinske in živilske
obrate,
predelovalna
podjetja,
nujno
pa terja tudi sodelovanje or
ganov ljudske oblasti za ne
posredne ukrepe, ki naj
iz
boljšajo
stanje prehrane
in
dvignejo njeno raven. Poseb
no pozornost zahteva od vseh
nas čimboljša ureditev in pre
skrba šolskih
kuhinj. S po
ukom, predavanji,
tečaji i n
pod. nenehno dvigajmo
sploš
no zdravstvvnoprosvteno
ra
ven ljudstva, da bo znalo ce*
niti pomen zdrave hrane, Čuvanje živil pred kvarom, večja
uporabo zelenjave in mleka*
Naj nam ne bo žal naporov,
da bi spoznalo vse naše ljud
stvo, kakšno hrano naj u ž i v a ,
da si bo ohranilo in okrepila
zdravje ter zboljšalo
življenje,

Ob Svetovnem dnevu zdrav
ja naj bo zato naša pozornost
namenjena
zlasti
izboljšanju
hrane v zasebnih
gospodinj
stvih, mnoiični prehrani v in
ternatih, menzah, bolnišnicah
in gostinskih obratih Z zna
njem, ki nam ga nudijo knji
ge, časopisi, tečaji,
predava
nja,
gospodinjske
učiteljice,
n
splošno izobraievalne
in stro
kovne šole. Rdeči kril i n dr.,
NAROČNIKOM
lahko znatno izboljšamo
vred
nost hrane, ki jo vsak dan
DOLENJSKEGA LISTA!
pripravljamo in uživamo.
Mi
mo neposrednega
pripravlja
V tem in prihodnjem tedna
nja zadostne in pravilne pre bodo obiskali pismonoše vse
hrane pa skrbfmo tudi za pra tiste
naročnike
Dolenjskega
vilno proizvodnjo in smotrno lista, ki 8e niso poravnali
razdeljevanje \n ravnanje z ži naročnine za prvo polletje 1957.
vili. Z ureditvijo
zelenjadnih Prosimo, da jim naročniki takoj
vrtov, vkuhavanjem in konser- plačajo naročnino, k i je ozna
riranjem sočivja ter sadja, s čena na izpolnjenih položnicah.
pripravljanjem
sadnih sokov Pripominjamo, da je naročnina
in pod. lahko izdatno pripo- plačljiva v naprej, brezplačno
moremo. da bo naša prehrana nezgodno zavarovanje pa velja
pestrejša in boliša. Zlasti po- le za tiste naše naročnike, k i
svetimo vso skrb večji porabi imajo naročnino v redu porav
mleka v vsakdanji
prehrani. nano. — Redkim zamudnikom,
ki fo niso poravnali naročnine
Vse to pa seveda ni le stvar za lansko drugo polletje, smo
zdravstvenih organov.
Vpra pripisali tudi ta zaostanek.
šanje hrane in zdravja sega v
Naročnikom izven Slovenije
področje poljedelstva,
živino- smo opomine poslali na njiho
ve naslove ln jih pravtako
prosimo, da naročnino takoj
nakažejo.
Občnl zbor
UPRAVA U S T A
1

Ljudske tehnike

S k o c j a n na

zdravja

HRANA IN ZDRAVJE

Metlika dobi zdravstveni dom
pre potrebni »dravstvanj dom.
Ideijnl načrt je izdelan, te drui
pa bodo določi!'! tudii prostor,
kjer bo zdravstveni dom stal.
Takoj nato bodo pripravili po
drobnejši načrt in pričeli gra
diti
Ker p a z zbranimi sredstvi
doma verjetno ne bo mogoče
dograditi, se je občinski lijudski
odbor obpntiil do prebivalcev za
prispevek, bodisi z delom, vož

Prejšnji teden sta oba doma Zvezne ljudske
skupščine na skupni seji izvolila za novega pred
sednika Ljudske skupščine FLRJ ljudskega po
slanca tovariša P e t r a S t a m b o l i č a , doslej
predsednika Ljudske skupščine Srbije. Tovariš Pe>tar Stambolič je član izvršnega komiteja Central
nega komiteja ZKJ. in član predsedstva SZDL Ju
goslavije. Odlikovan je z redi Narodnega heroja,
Narodne osvoboditve, Bratstva in enotnosti, Za
slug za narod in z Redom za hrabrost.

Letna skupščina okrajnega
odbora L j u d i k e tehnike Novo
mesto je biLa 31. marca letos.
Na njej so obravnavali dose
danje delo in bodoče naloge or
ganizacije, podali najbolj z a 
služnim članom plakete Centralnega odbora in diplome re
publiškega odbora ter izvolili
nov 25-članskl okrajni odbor.
O delu in nalogah te organiza
cije bomo pisali prihodnjič.
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VREME
Z A C A S OD 5. DO 14. A P R I L A
Nekoliko nestalno vreme, «
kratkotrajnimi, deloma krajev
nimi padavinami v dneh okoli
5-, med 8. In 9. aprilom ln zlasti
proij sredini aprila. V času med
9.

In

12

aprilom

bo

nastopil*

n o č n a ohladitev s pozeho ponoči.
_
(Napoved priredil V. M.f
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»DOLENJSKI

V največjem dolenjskem cvetličnjaku
Popotne
Pomlad prihaja v deželo: vse
povsod je že dosti ptičjega igoIfcnjja; vsaka reber je porumenela od trobenftic in na lokah
se belijo zvončki. Vsak dan bo
prinesel še kako drugo cvetli
co.
Kdor pa hoče napasti oči ob
pogledu na naj razi ičnerjse cvet
lice, naj gre z menoj v največji
cvetlični vrt naše Dolenjske, na
Selo pri Radohovi vaai. D te
ga kraja nas pripelje iz Novega
mesta lepa bela — stara »cesar
ska« cesta, v kratkem bo tekla
tod še nova asfaltirana m e d 
narodna prometna žila.
Od 1. junija 1894 piha skozi
te kraje tud| dolenjski »lukamatija«. Na križišču, lajer se
odcepi cesta proti Selu, dobra
dva kilometra oddaljenemu kra
ju, rečejo ljud'ja še danes na
Pltjuski, menda zato, ker tu
pljuskne stranska cesta, k', p r i 
haja na staro cesarsko cesto iz
Sela, Temeniške doline, Bogenšperka in Litije. Ta je bila po
membna v tistih časih, ko je
Litija spadala pod. novomeško
upravno okrožje in sta bila L i 
tija in Novo mesto povezana s
konjsko postno zvezo.
Selo pri Sentpavlu je danes
veliko, lepo arondirano gospo
darsko zemljišče. Nekdaj sta
bila Selo i n bližnji grad Grumlovo, kjer je dolga desetletja
živel in ustvarjal slikar Ferdo
Vesel, v skupni lasti. Tedaj so
gospodarili v tem kraju še lev*
dalci in košate lipe bližnje Storovčanove domačije, k i so stare
več sto let, b i znale mnogo po
vedati, kako so dolenjski kmet
je dvigali pesti proti trdosrčc m girasčakom.
P r v i lastniki teh zemljišč so
bili Turjačani, grad Selo pa Je
B g r a d i l v X V I I . stoletju Ivam
2Jga Semenič.
Pred pol stoletjem Je gospo
daril na graščini Selo baron
Rechbaoh. Zgovorni in vseved
ni- očanec Tone Kovačifi —Storovčan, živa zgodovina dogod
kov iz v*e doline, še dobro po
mni, kako so graščinski plače
vali za delo vsem tistim, ki so
nosili dolge »rnustace« po kraj
car na dan več, kakor drugim.
0

beležke

z obiska na Selu pri

Na dolge brke Je b i l udarjen
graščak Rechibach, brat nekda
njega novomeškega okrajnega
glavarja. P a to so vse le drob
ni, davni spominki. Danes je v
teh krajih drugače in graščina
Selo je ljudska Imovina, k i jo
upravlja, vodi in obdeluje 35
ljudi močan delovni kolektiv.
Selo je zdaj v eestavu lj ubijanske Semenarne.
Upravnika Ivana Bizjaka, oče
ta znanega partizana Smrekarja, ni bilo doma. Pred leti je
bil Ivan Bizjak upravnik držav
nega posestva Ponoviče pri L i 
tiji, zdaj pa posveča svojo bo
gato kmetijsko znanje semenar
ni na Selu. Čeprav ni bilo doma
upravnika, so mi postregli z'
vsemi potrebnimi podatki ostali
člani, delovna mladina kolekti
va;
delovodja Lojze
Stuhec,
knjigovodkinja Marija Jermanova, blagajn'čarka Ivanka Omah
neva in drugi. Sploh moram
pohvaliti vse te mlade ljudii
Iz odgovorov sem spoznal, da z
ljubeznijo spremljajo vse delo
na posestvu, kar seveda ni čud
no, mladi ljudje so pač radi v
cvetličnem paradižu in ob tako
prizadevnih ljudeh imajo na Se
lu prav lepe poslovne proizvod
ne pa tudi finančne uspehe.
Posestvo Selo ima 50 ha obde
lovalne zemlje, od tega 33 ha
orne in 17 ha travnikov. Prav
v zadnjem času so dobili še 60
ha gozdov. Glavn} namen po
sestva Selo je vzgoja cvetličnih
semen. Strokovno skrbi za ta
posel vrtnarka Albinca Hribar
jeva.

V
zimskem času
vzgajajo
cvetlice v cvetličnjakih. Ta del
vrtnarije ima stavbo z velikimi
steklenimi
stenami.
Prostor
ogrevajo s centralno kurjavo.
Nepozabno pa je na vrtovih
na Se!u spomladi, poleti in je
seni. Pogled na te živopisane
grede ostane nepozaben. Barve
se prelivajo v stotine odtenkov
in vse nežno občutje, ki ga iz
vablja pogled na te živopisane
preproge najrazličnejših cvetlic,
zahteva vsekakor pesniškega pe
resa.
Semenogojsk! obrat Selo goji
enoletnice, trajnice In lončni
ce. Od enoletnic je največ vrben, salvij, petunij, matrikallj,
enoletnih gomoljic, tulipanov,
gladiol in drugih cvetlic. Naj
bolj znane pa so gajlardije, potonke in anemone. Trajnic pa
je preveč, da bj jih vse našteli.
Od lončnic goje ciklame, pri mu
le, gomoljaste begonlje, cinerarije, afiparagus itd.
Naštevanje vseh teh imen pa
Je pusto in brezživljenjjsko p r i 
povedovanje. Pogled na vse te
številne cvetlice, ki rastejo na
Selu je pa seveda drugo, saj so
rastline živa bitja, vsaka zase
je živa enota, pestra in živah
na. Prav zato razumeš, da so
ljudje vzdeli tistemu, k i zna
lefpo zabavno govoriti, da zna
tako besedovati, kakor bi —
rožice s a d i l . . .
»Kdo je odjemalec cvetlic i n
cvetličnega semena, kar ga pri
delajo na Selu?« To je vpraša
nje tega aH onega bralca teh
popotnih zapiskov.

vasi

Po nekatere vrste cvetlic pri
hajajo na Selo okoličani, večino
pa prevzame ljubljanska cenrala »Semenarna«, ki z njimi
oskrbuje domač; trg v Sloveniji
pa tudi po vsej Jugoslaviji, K o 
lektiv dosega letno proizvodnjo
v znesku okrog 16 milijonov d i 
narjev.
Na Selu pridelujejo tudi se
mena za zelenjavo. Mnogi vrtičkanji, k i bodo te dni sejali in
sadili po svojih vrtovih, bodo
morda uporabljali semena iz se
menarne Selo. Tu pridelujejo
semena dolgih kumar in f'žolakifeljčarja, ki mu pravijo tudi
krivček, zato ker je zakrivljen.
Od špinačnih vrst goje matador
Špinačo, od pese Pa rdečo egip
tovsko, pa tudi berlinski peteršiljček, kumino, črno redkev,
čebuljček in dolenjsko strnišč
no repo in še mnoga druga. Se
veda pridelujejo tudi semenski
krompir in semensko žito, naj
več pšenice znamke U 1. ln [ječ
mena. Ker potrebujejo na po
sestvu precej gnoja, rede tu 42
glav živine sivorjave dolenjske
montafonske pasme. Najboljša
mlekarica daje letno 3800 litrov
mleka, letno povprečje ostalih
molznic pa d o s e ° že 2700 litrov.
a

Na posestvu Selo uporabljajo
mnoga agrotehnična sredstva.
Storilnost dvigajo s stroji. Za
čiščenje semen imajo posebne
stroje. Ogled posestva in razgo
vor s člani kolektiva je vseka,
kor poučen in zanimiv, ker spo
znaš delo in življenje v največ
jem
cvetličnjaku na Dolenj' skem.
Jož« Zupančič

Meso se je podražilo
na sejmišču pa so v ponedeljek prodali le petino prignane živine
Ze prejšnji teden so v no
v o m e š k i h mesnicah podražili
meso; goveje prodajajo zdaj cd
180 do 240 din za kg, teletino
po 260 din, svinjino pa celo po
340 din, medtem ko je prej
stala 280 dinarjev. K d o bo po
taki ceni že jedel svinjino, je
v p r a š a n j e ; potrošnja mesa se

Preselitev s o d i š č a
iz Metlike v Črnomelj
Vprađanj« preselitve okrajne
ga sodišča .iz Metlike v Črno
melj je odprto od jeseni 1955,
ko i« republiška skupščina spre
jela sklep o preselitvi. Glavni
raz-log, da sklep dosedaj ni bil
uoessičen, so .nediokomeana dela
na stavbi Križatije v Črnomlju,
kjer bo sodišče 'imelo svoje pro
store Otu jdh je ime»k> tudi Pred
preselitvijio v Metliko).
Zakaj še ni prišlo do preseli
tve vprašujejo zlasti prebivalci
v oddati j ene j ših vaseh črnomalj
ske občine, kot na Sinjem vrhu.
Vinioi, Pretoki in v drugih va
seh, od koder imajo na sodišče
v Metliko res zelo daleč. Zade
vo so obravnavali
skoraj n«
vseh zborih volivcev ln množičraih sestankih
Socialistične
zveze Hn zahtevali, da te de
končno uredi.
Na
zadnji eej[ odbonvlških
komisij za pravna predpise i n
organizacijska vprašanja O L O
Novo mesto na kateri so med
drugim obravnavaH
predlog
družbenega načrta in p r o r a č u 
ne O L O za leto 1957, je odbormftk Janez Z uril č ponovno načel
vrira?anje preselitve sodišča !z
Metlike v Črnomelj. Na rte! sej!
j« bilo sklenjeno, da se takoj
imenuje komisija strokovnja
kov, k i naj pregleda prostore v
Črnomlju i n izračuna, knliko b i
bilo le potrebno, da hi bila
stiavba preurejena po načrtih,
Id so bili napravljeni že prej.
Komisija se j« sestala že drugi

Radohovi

dan ln poročala na seji OLO
29. marca. Iz tega poročila sle
di, da b i bilo potrebno za naj
bolj nujna dela na stavbi letos
okoli' 5 mildjonov din, ostalo pa
še drugo leto, tako da bi bili
prostori vseljivi 1, junija 1958.
Odborniki so se strinjali, da
je treba izvest! sklep ljudske
skupščine, vprašanje je le de
nar za ureditev prostorov. To
variš Zunič je predlagal, da bi
zniiali
nekatere
postavke v
proračunu in tako pridobljeno
vsoto porabili za letošnja de^a
na stavbi. Do sklepa o tem
predlogu nI pri51o, ker bo ver
jetno O L O že na prihodnji seji
razpravljal i n sklepal o neka
terih spremembah družbenega
načrta in se bo takrat pokazalo,
če bo možno dobiti kaka sred
stva tudi za dokončno ureditev
Križatije v Črnomlju.
Odborniki iz metliške* občine
niso ugovarjali preselitvi, me
n i l i pa so, da je treba rešiti tu
di vprašanje, metliškega sodi
šča, zlasti pa zemljiške knjige,
ki je bila v Metliki .že ves čas.
Menili so tudi. da bi morali biti
sodišči v Metliki jn Črnomlju,
kot sta že bit'i pred vojno. P n
tem še navajajo, da je ma pri
mer prebivalcem iz predelov
pod Gorjanci, kot iz Jugorja l n
dirugih vasi, tudi zelo daleč v
Črnomelj i n so v tej smeri zju
traj brez prometnih zvez. ra
zen vlaka Iz Metlike ali Semiča.

Da bo manj vran in srak
Dolenjski kmetje, posestniki!
Okrajna lovska zveza vas vabi, da Ji pomagate
uničevati pernate škodljivce — vrane, srake i n šoje.
Posebno vrane i n srake delajo poljedelstvu škodo, saj
je znano, da pozoblje vrana ob zorenju žitaric tudi
6 do 7 kg žita! Vinogradniki, ne pozabite, da se ob
zorenju grozdja prav ta svojat zbira na gostije v vaših
vinogradih. V r a n e i n srake pa u n i č u j e j o tudi gnezda
plemenitih ptic pevk, k i j i h spoštuje vsak kmet. Vsako
gnezdo poljskih jerebic, prepelic i n š k r j a n č k o v , k i ga
odkrijejo vrane a l i srake, je izgubljeno.
Vodstvo okrajne lovske zveze želi u n i č e v a t i per
nate škodljivce z vašo pomočjo takole:
Kmetje naj b i p r i n a š a l i na spodaj objavljena zbir
na središča kurja jajca, k i j i h bodo lovski strokov
njaki zastrupljali i n nato po željah kmetov polagali
na določena mesta po poljih, v sveže razore, po pose
janih njivah, v nizko žito ozimnic in drugam. Seveda
se mora za vsako tako delo zbrati vsaj sto jajc, da
se delo v nekem okolišu izplača. Ne pozabite, da uniči
vsako zastrupljeno jajce najmanj eno vrano, srako
ali šojo!
Z b i r n a središča: za Š e n t j e r n e j l n okolico p r i Jan
ku Reclju v Š e n t j e r n e j u ; za Novo mesto z okolico v
pisarni Okrajne lovske zveze.cesta komandanta Sta
neta (Furlanova hiša), za Trebnje In okolico pri inž.
Brovetu v Trebnjem, za mirensko dolino p r i Bulcu na
M i r n i , za Suho krajino p r i K a r l u Plotu v Ž u ž e m b e r k u ,
za Dolenjske Toplice z okolico pri Petru Henigmanu
V D o l . Toplicah, za Stražo z okolico pri U r b a n u Fabjanu v Gor. Straži, za M e t l i k o z okolico p r i Cjrbcu v
M e t l i k i , za Č r n o m e l j ln okolico pa p r i Dragu Brusu
v Črnomlju.
Kmetje, gospodarji, sodelujte pri zatiranju perna
tih škodljivcev, lovci v a m bodo radi pomagali!

bo prav verjetno zmanjšala.
Č e p r a v je b i l tudi v mesnicah
vrvež, so ljudje k u p o v a l i pred
vsem goveje meso.
V e l i k v r v e ž po n o v o m e š k i h
ulicah i n trgovinah je b i l po
sledica težko p r i č a k o v a n e g a
dne za večino delavcev i n
uslužbencev — prvega v mese
cu. Gospodinje so s polnimi
cekarjl hitele s trga, k i Je b i l
tokrat k a r dobro založen,
»Tarnle ima neka žena j a j 
ca po 8 din«, sem slišala m i 
mogrede i n že odhitela v n a 
značeno smer. Vse sem v p r a š a 
la po čem prodajajo jajca i n
povsod je b i l odgovor »po 12«.
Opazila sem, da so se ženske
zlasti na nekem mestu k a r n a 
gnetle in šele k o n č n o m i je š i 
nilo v glavo — 1. april.
Prodajali so tudi orehe po
130 d i n »firkk, i n jabolka po
45 d i n kilogram. Za k r o ž n i k
salate so zahtevale 20 din, prav
tako za špinačo. V trgovini
»Sadje l n zelenjava« prodaja
jo lepo špinačo po 60 din k i l o 
gram, na trgu pa po 20 d i n
k r o ž n i k ! Namerijo zelo malo,
tako da pride na trgu kuplje
na špinača po 100 do 120 d i n
kilogram, to je še enkrat t o l i 
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ko kot v trgovini. Iz tega se
vidi, kako smo n o v o m e š k e go
spodinje oškodovane samo za
radi stare navade, zaradi kate
re prodajajo kmetice na m e r i 
ce in ne na vago.
Poleg običajnih pridelkov je
bilo dobiti razna semena, pre
tiskano blago za ročna dela,
ratzne pletenine, lončene izdel
ke i n suho robo.

"^SEL,

v Suhi krajini

30. marca zjutraj je nastal
p o ž a r v skednju
posestnika
M i h e Glavana v Volčjih jaman
pri Ž u ž e m b e r k u . Ogenj se je
hitro razširil na ostala gospo
darska poslopja. Poleg skednja
je zgorel še kozolec, konjski
in Živinski hlev ter drvarnica.
Zgorelo je tudi precej krme,
slam-nreznica, mlatilnica, č i 
stilnik, m l i n , elektromotor, 4
vozovi Ln troje sani. E n konj
se je v dimu zadušil, drugega
pa je ubil električni tok. C e 
lotna škoda je cenjena nad 3
milijone din, zavarovan pa je
bil G l a v a n le za 250.000 d i n .
Ze naslednji dan, 31. marca
je gorelo tudi na Gradencu p r i
Žužemberku.
Zgorelo je go
spodarsko poslopje posestnice
/vane Vidmar. Škode je več
kot pol milijona din, zavare
na pa sploh n i bila!

JAVNI DRAŽBA
Na podlagi čl. 20 Zakona o ob
činskih ljudskih odborih (Uradni
Ust I.RS, St. 19-8S-S2), člena 10.
o prometu z zemlllšči !n stavba
mi (Uradni list FLRJ. St. 26-2S0-54)
in sklepa seje občinskega ljud
skega odbora Sentjernel z dn«
31-S-19M razpisuje Občinski ljud
ski odbor Šentjernej.
JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO ZAOF. VF.VCIANKE
NA BREZOVICI
Na lavni dražbi bo naprodaj ža
ga venoianka. Zaga stoji na stav
bni parceli št. 196 vi. St. 136 k. o.
Šentjernej, je vencianka na en
list. urejena na električni pogon.
K žagi spada tudi en cirkular in
30 m industrijskega tira na krllsče z enim vagonetom.
Tzklicna cena je lMi.000 din.
Vsak ponudnik mora pred pričetkom dražbe položiti pri raču
novodstvu
občinskega ljudskega
odbora Šentjernej v gotovini var
ščino v viftlnl 10% IzMicne cene.
Vsak Interesent si lahko ogle
da cenllni zapisnik žage ob ura
dnih dnevih na talnifitvu občin
skega ljudskega odbora Šentjer
nej, žago samo pa na licu mesta
v Dol. Brezovici pri Šentjerneju.
Dražba bo v prostorih občin
skega ljudskega odbora Sentjer
nel dne 4. maja 19&T.
Ponudbe se sprejemajo pismeno.
Dražba se ne vrst, če ni vsaj
dveh ponudnikov.
:5?nH*rnej. 23. S. 1967.
Številka: 01-360-3
Tajnik
občinskega ljudske«« odbora
Evgen Pungerčtfi

JUTRI OBČNI ZBOR
GOSTINSKE ZBORNICE

V dvorani sindikalnega do
ma bo jutri, v petek 5. aprila,
V I S O K E C E N E G O V E D A — redni letni občni zbor okrajne
MALO KUPCU
gostinske zbornice Novo mesto.
1. aprila so prašičerejci p r i  Dnevni red obsega 12 točk.
peljali na sejmico 588 ple P r i č e t e k bo ob 9.30 dopoldne.
menskih prašičkov i n 26 do 7
mesecev starih prašičev, p r o 
V TEM TEDNU
dali pa 549 repov. Manjši so
NABIRAMO
veljali 3.500 do 5.500 din, v e č 
ji pa od 5 do 10 tisočakov. —
sledeča
zdravilna zelišča:
Govedi so pripeljali kmetje
238 glav, predaji pa le okrog
sledeča zdravilna zelišča:
100. »Na čez« so cenili proda
C v e t lapuha (250 din), d š e j a l c i vole od 60 do 85.000 d i n , č s vijolice s a m o modre (1000
krave od 30. do 60.000 din, din), č r n e g a trna (450 din).
junce i n telice pa od 25. do
List
regrata (100 din).
50.000 din. Po teži so b i l i voli
K o r e n i n e gladeča (65 din),
od 115—130 din za k g , krave tiobentice (150 din), regrata (120
pa od 50—90 d i n . Cene so bile d-Jn), haba ta (40 di-n), repinci.
visoke, zato so k u p c i bolj ogle (J30 din), sladke koreninice (120
dovali živino, kupčij je bilo pa dim), mala norica (45 din), bo
malo. Sejma so se udeležili d e č a nežvi (150 din).
ljudje iz Bele krajine, okraja
R a s t l i n o plešca (60 dim),
Kočevja in ljubljanske okolice. krvavega mlečka (100 din).

Obračun in načrt KZ Skocjan
Deset različnih odsekov ima
splošna
Kmetijska
zadruga
Skocjan za svojih 322 članov,
od katerih se j i h je vpiisalo l a 
ni i n tudi plačalo delež 41.
Živinorejski,
poljedelsko-.semenski, sadjarsko-vinogradni
ški, čebelarski, hranilno-kredilni i n strojni odaek, pekarija,
mesarija i n gostilna ter t r i tr
govske poslovalnice za proda
jo potrošnega blaga i n odkup
poljedelskih pridelkov, to je
dejavnost te kmetijske zadru
ge. To pomeni, da zadruga za
jema vse gospodarske panoge
.wojega okoliša. Vse upravno
delo te dejavnosti kmetijske
zadruge opravlja 17 u s l u ž b e n 
cev i n trije vajenci.

Presežen lanski načrt
V n a č r t u za lani je zadruga
predvidela da bo ustvarila
prometa v v šini 83 milijonov
750 tisoč dinarjev Dosežen pa
je b i l v višini 100 milijonov
338 tisoč dinarjev, to je sko*raij za 20 odstotkov presežen.
Pri tem ima zadruga 2,60:;.530
dinarjev čistega dobička.
Razen pfkarije i n pospeše
valnih odsekov so vsi drugi
z a d r u ž n i obrati zaključili po
slovno leto z dobičkom. P e k a 
rija Je imela ob koncu leta do
b r i h 43 tisoč dinarjev izgube,
k i je nastala zaradi visoke ce
ne drv za kurjavo i n določenih
cen kruha. Strojni odsek je
imel lani izgube 97.902 dinar
ja, ker posamezni stroji niso
d vol j izkoriščeni, odnosno so
v obratu le malo časa (mlatilnice, škropilnice in podobno),
amortizacijo pa Je treba p l a 
čevati v*e leto. Sadjarski o d 
sek je imel izgube 36-654 d i 
narjev, živinorejski pa 32.849
dinarjev. Izguba pri teh o d 
sekih je razumljiva, ker je
nj'ma vloga p o s p e š e v a l n o pro
pagandnega značaja.

Poslovanje odsekov
Glavno delo živinorejskega
odseka lani je bila skrb za
vzrejo i n odbiro plemenske s i 
vine. Zadruga i m a mlečnega

kontrolorja, k i h k r a t i skrbi za
odbiro r o d o v n i š k i h telet i n
ima tudi kontrolo nad vzrejo
r o d o v n i š k i h svinj k r š k o - p o l j ske pasme. Pod molzno k o n 
trolo je 38 krav, od tega 22 r o 
d o v n i š k i h i n 16 popisnih. L a n i
je bilo izločenih 12 krav, ker
niso dosegle predpisane molznositi. P o v p r e č n a molznost p r i
rodovniških k r a v a n je b i l a l a 
ni 2.167 litrov (najvišja 3.555
litrov, najnižja 1.010 litrov)
pri popisnih pa p o v p r e č j e 1.869
litrov. (Najvišja 2.800 litrov,
najnižja 1-257 litrov).
Skupno s kmetijsko zadrugo
Smarjeta je lani zadruga or
ganizirala prvo živinorejsko
razstavo plemenske govedi i n
prašičev. Po izjavi strokovnja
kov je bila l a n i to najboljša
živinorejska razstava v o k r a 
ju. Razstavljalci so prejeli 10
diplom za govejo živino i n 3
za prašiče, poleg tega pa je b i 
lo razdedueno še 61 premij v
skupnem znesku 59.500 dinar
jev. Odsek je organiziral tudi
pregled živine glede T B C . Ž i 
vinorejski odsek .pa je orgaz i r a l .samopomoč članov zadru
ge za govejo sivino. Vsa živi
na, k i je zavarovana v o k v i r u
te samopoloči, je bila prej pre
gledana i n ocenjena.
Poljedelsko-semenski odsek
Je b i l ustanovljen leta 1955, da
pomaga članom do dobrih se
men i n p r i zatiranju raznih
škodljivcev ter sploh p r i uva
janju naprednega kmetovanja.
Odsek je te naloge
uspešno
opravljal.
Za potrebe članov je p r i s k r 
bel 23 tisoč kilogramov semen
skega
krompirja
»Merkur«.
P r a v tako je priskrbel 500 k i 
logramov pšenice i n 600 k i l o 
gramov ovsa. K r o m p i r sorte
»•Merkur« je dal 20 tisoč kdlogratnov na hektar, to je dva in
polkrat več kot domači, pše
nica je pa dala pridelek 3.200
kilogramov
na
hektar.
Ti
uspehi so b i l i doseženi tudi s
pravilnim gnojenjem, k n r prav
tako podpira odsek. P r i gnojil
nih poizkusih so b i l i na sploš
1

no doseženi zelo lepi uspehi.
Odsek je prav tako delal po
izkuse s hiforidno koruzo. S
sorto »trdi beljski zdrob« je
bil hkrati z gnojilnim poizku
som dosežen pridelek 8 tisoč
kilogramov koruze na hektar.
S a d j a r s k o - v l n o g r a d n i š k i od
sek je ugotovil, da imajo k m e 
tovalci na območju
zadruge
166 hekiharov vinogradov iin
99 hektarov sadovnjakov. N a
celotnem področju
je sadno
drevje okuženo po a m e r i š k e m
kapairju, v nižini bolj, v višjih
področdih manj. L a n i je bilo
posekanih 170 sadnih dreves,
očiščenih 14.550, p o š k r o p l j e n i h
pa 7.055. Za nakup š k r o p i v a je
zadruga prispevala 19 tisoč d i 
narjev. Odsek je t u d i nabavil
500 m l a d i h drevesc, katere ©o
dobili člani pO lastni ceni. O d 
sek razpolaga s š t i r i m i pre
voznimi sredstvi i n š t i r i m i
prenosnimi sadnimi š k r o p i l n i 
cami. P r i zatiranju
sadnih
škodljivcev ima odsek velike
t e ž a v e s posameznimi sadjar
j i , k i Še niso spoznali, da je
čiščenje i n škropljenje sadne
ga drevja koristno i n nujno
potrebno.
Čebelarski odsek, k i je naj
mlajši p o s p e š e v a l n i odsek za
druge, je lani priskrbel za p i 
tanje čebel 750 kilogramov
sladkorja. H k r a t i je napravil
popis čebelnih panjev na ob
močju zadruge. Po tem popisu
(ob koncu 1955) je imelo 68
čebelarjev 681 panjev čebel.
Od tega j i h je prezimilo le 346
družin, kar pomen'., da je z i 
ma uničila 49 odstotkov čebel
nih družin. Lansko poletje se
je število spet povečalo na 523
družin.
Ves,pridelek medu i n voska
so člani prrdajali preko za
druge. Odsek je tudi organizi
ral redne sestanke Čebelarjev
za izmenjavo izkušenj ter dva
tečaja za čehelaroke bolezen
ske izvedeicc.
Ilranilno-kreditnl odsek ima
165 vlog v skupnem znesku
242.348 dinarjev, dal Je pet po
sojil v znesku 95.015 dinarjev,

Z U N A N J E P O L I T I Č N I TEDENSKI PREGLED

Izgnanec se vrača
»Ker je markiz Salisbury, vitez reda podveznlce In
lord predsednik Sveta, odstopil, je kraljica blagovolila
sprejeti njegov o d s t o p . . . « Tako se glasi uradno sporočilo
iz britanskega p r e d s e d n i š t v a vlade v Dovvning Streetu 10
ob odstopu lorda 8alisburyja, sive eminence konservativne
stranke. Razlog za odstop: osvoboditev voditelja ciprskih
G r k o v nadškofa Makariosa s Sejšelskih otokov.
M a l o prej je ministrski predsednik M a c m i l l a n prejel
od lorda Salisburyja pismo, k i se je takole začenjalo:
»Dragi premier, pišem V a m , žal, da bi V a m ponudil
svoj odstop v vladi. Ze veste, ker sem V a m to povedal,
kako sem jaz nasprotoval sklepu svojih kolegov o Izpu
stitvi nadškofa Makariosa v sedanjih o k o l i š č i n a h . . . «
Enoletna konfinacija nadškofa Makariosa na Sejšel
skih otokih je torej k o n č a n a . Njegova osvoboditev pomeni
določen napredek p r i r e š e v a n j u ciprskega v p r a š a n j a , k i
povzroča toliko t e ž a v britanski diplomaciji i n v n a š a raz
dor med G r k e i n Turke. Britanska vlada sicer še nima n a 
mena začeti pogajanja z Makariosom. Z a to so potrebne
obsežne, n a j b r ž tajne priprave. B r i t a n s k a v l a d a tudi nI
dovolila Makariosu, da bi se v r n i l na Ciper.
Med g r š k i m prebivalstvom na C i p r u v l a d a silno nav
dušenje. G r k i manifestirajo za svojega voditelja. Zanje je
Makariosova osvoboditev potrditev njihovih naporov za
enosis aH p r i k l j u č i t e v C i p r a h Grčiji, č e p r a v Makariosova
izpustitev ne pomeni še niti avtonomije. .
Vsekakor pa Makariosove osvoboditve nI mogoče oce
niti kot zmago konservativcev. N o v i c a o tem sklepu je
marsikaterega torijevca presenetila. Najbolj p r e s e n e č e n i
so bili »desni« konservativci, k i so vedno zahtevali »od
ločno« politiko v Egiptu, v Suezu, na Srednjem vzhodu
sploh i n tudi na C i p r u . Govorijo celo o tem, da bi utegnil
odstopiti še kak minister v sedanji MacmillanovI v l a d i .
P r a v tako govorijo o možnosti resnega razcepa v vrstah
konservativne stranke, razcepa, k i si ga konservativci po
sebno v tem trenutku p a č ne morejo privoščiti.
Zakaj se je britanska vlada naposled odločila, da bo
osvobodila nadškofa Makariosa? N a j b r ž ni b i l razlog za
ta korak samo dejstvo, da je zašlo ciprsko v p r a š a n j e v
slepo ulico. Znano je, da niti predsednik Z D A Eisenhovver
niti a m e r i š k i zunanji minister Dulles nista odobravala
Makariosove konfinacije na Sejšelih. Č e p r a v uradni ame
riški predstavnik tepa ni hotel potrditi, vlada vendarle
precej razširjeno mnenje, da sta Dulles i n britanski z u 
nanji minister L l o v d na B e r m u d i h govorila o M a k a r i o s u .
Ob tej priložnosti naj bi a m e r i š k i d r ž a v n i k priporočil A n 
gležem Makariosovo osvoboditev.
Toda to n a j b r ž še ni vsa resnica. V sami britanski
vladi je z m e r n e j š e konservativno krilo, k i se z b i r a okrog
Rlcharda Butlerja, za katerega so pred tremi meseci v s i
govorili, da bo postal ministrski predsednik. Premier pa
je takrat postal M a c m i l l a n , ker ga je podprl prav lord
Salisbury, k i je zdaj odstopil. Ce se je takrat B u t l e r čutil
p r i k r a j š a n e g a , ker ga ni podprl lord Sallsbury, i m a danes
zadovoljstvo, da je ta danes odstopil. Pravijo, da je to hud
udarec za premiera Macmillana.
Zdaj skušajo Angleži r e š e v a t i ciprsko v p r a š a n j e s po
sredovanjem Atlantskega pakta. N o v i sekretar tega pakta
belgijski zunanji minister Spaak naj bi b i l p r i m e r n e j š a
osebnost kot bivši sekretar, Anglež lord Ismay, ker je
Spaak nevtralen. G r š k a vlada je proti posredovanju
atlantskega pakta. K a k o se bo položaj razvijal, bomo še
videli, toda eno je gotovo: p r i k a k r š n i h koli pogajanjih s
ciprskimi G r k i bi moral biti navzoč človek, k i velja za n j i 
hovega edinega r e s n i č n e g a predstavnika. T a človek je
Makarios.

• Po Bulganlnovlh poslani
cah Norveški in Danski \t> zda.l
prlKlo Kovjttfiko »poročilo o
bermtidskl konferenci. V »po
ročilu sovjetska vlafla orlta
ZDA In Veliki Brltani.1l, da v
svoj zunanji politiki namera
vata
nadaljevati
napadalno
smer. Po mnenju Moške sklepi
% nermtidskega sestanka po
večujejo mednarodno napetosi
in
izzivajo nevarnost nove
vojne. Vladi ZDA in Velik«
Britanije sta bnJe krenili po
poti »hitrih priprav na atom
sko vojno«.

R

• Vsi perziiskl časopisi plKejo zadnje dni o tem, da se
zahodno nemški kancler Adcnauer, ki Je prISel na obisk v
Teheran, v glavnem raze;ov rJa s perzijskimi državniki o
nafti. Trdijo, da gre za usta
novitev perzijsko - evropske
družbe, ki bi dala Perziji ka
pital in polrebna tebnlPna
sredstva " črpanje nafte. V
takem konzorciju bi imela
NemSlja prednostni položaj.
•
Skozi Sueski prekop le
plovelo ladje do deset tlsofi
ton. Čez nekaj dni bo prekop
prost za ladje vseli tnnnž do
nalvef.te zmogljivosti prekopa.
Ameriška vlada optlmistifrin
gleda n-i ureditev vprasnnja
plovbe skoti prekop v luPI ne
davne deklaracije eglntovske
vlade, v kateri ta dopn^Ti
molnost, da morebitnp spore
z.nradl uporahe prekopa rešu
jejo Združeni narodi oziroma
mednarodno sodiSčc v Haagu.
a

LetoSnjI načrti
V e l i k a Ovira a še u s p e š n e j 
še poslovanje zadruge je po
manjkanje primernih prosto
rov
za upravo, trgovino i n
skladišče ter lop za strojni
park.
Zadruga plačuje letno
nad 300 ti»oč dinarjev najem
nine za lokale. Občni zbor je
odobril upravnemu odboru, da
p r i č n e letos graditi z a d r u ž n o
stavbo, zadruga pa bo najela
potrebni kredit.
Za ureditev š t i r i h zbiralnic
za mleko, to je v Skocjanu,
Zburan, Dobravi in Zameš k e m je določenih 900 tisoč d i 
narjev za d o k o n č n o ureditev
sušilnic v Zagradu i n Hrastuljah 120 tisoč dinarjev, za ure
ditev postaj za umetno ose
menjevanje k r a v v Dolpravi,
Skocjanu i n Zburah 60 tisoč
dinarjev.
Ce bo potreba, bo
zadruga kupila bika za odda
ljenejše vasi, kjer ne bo m o 
goče zajeti p r i umetnem ose
menjevanju vseh krav. Z a d r u 
ga bo nabavila tudi štiri mer
jasce k r š k o - p o l j s k e pasme.
Za vas Jelendol bo zadruga
kupila mlaMlndco z motrvrjern.
P r a v tako bo k u p i l i sedem
žveplalnikov za zapraševantie
krompirja, Poljedelsko-semenski odsek je tudi letos poskr
bel 7,a dobra semena, za na
daljnje gnojilne poizkuse, za
zadostno zalogo sredstev za
zatiranje .škodljivcev ln ple
vela, za pošiljanje zemlje v
preiskavo Itd.
V gospodarskem n a č r t u za
druge, k i je b i l sprejet na ob
č n e m zboru, je še gradnja 23
Z

• Avstrijski kancler Raah
Je v govoru po avstrijskem
radiu pozdravil nedavni pod
pis sporazumov o skupnem
evropskem trgu In F.vratomu,
hkrati na je Izrazil bojazen, da
bi
nePlanire skupneg
ev
ropskega trga Se teže kot do
slej prodajale svoje blag« v
Francijo, Zahodno Nemčijo,
Italijo ln tri države Beneluxa,
ker .načrt o skupnem trgu za
jema samo del Evrope.
# Tunizija in Maroko bosta
se naprej nudita alžirskemu
narodu vso moralno oporo, da
bo našel miroljubno rešitev za
svoje težave v skladu z usta
novno listino OZN. Taksen
Je bil sklop teden dni traja
jočih razgovorov,
ki jih Je
imel v Maroku tunizijskl pred
sednik Habib Burgiba.
• Začasni predsednik Argen
tine Ar mhuru Je objavil raz
glas, v katerem pravi, da bodo
volitve za ustavodajno skup
ščino 28. Julija letos, volitve
predsednika,
podpredsednika,
poslancev in senatorjev pa 2S.
februarja 195H. Začasn* vlada
bo Izročila oblast novoizvolje
ni skupščini l . mala 1958.
# Podpredsednik zveznega
livrlnega sveta Svetozar Vuk«
manovli,
ki
je
nedavno
obiskal predsednika Naserja
in mu Izročil poslanico pred
sednika Tita, Je na svoji poti
po Srednjem vzhodu obiskal
Se Mhanon In Sirilo. Na poti
domov se bo ustavil tudi v
Atenah.
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gnojničnih j a m i n enega silo
sa ter ureditev 22 hlevov. T o
bodo zgradili z a d r u ž n i k i s k r e 
ditom, k i ga priskrbi zadruga.
Prav tako bo dala zadruga de
nar za izdelavo n a č r t a za re
gulacijo Radulje, pospeševala
bo mlečno kontrolno službo za
krave, vpisovanje živine v r o 
dovnik, skrbela, da teleta do
b r i h molznic ne bodo šla v z a 
kol, p a č pa za rejo, poživila bo
aktiv mladih z a d r u ž n i k o v , o r 
ganizirala tečaj za z a d r u ž n i c e
ter na splošno pomagala vsem
odsekom
pri
pospeševanju
kmetijstva. Zadruga bo še n a 
dalje š t i p e n d i r a l a enega gojen
ca na srednji kmetijski šoli. S
p r v i m januarjem leto« je z a 
druga pričela uvajati o b r a č u n 
ske knjižice za svoje člane.
To je samo izvleček de-javnosti kmetijske zadruge S k o c 
jan i n njenega obširnega go
spodarskega n a č r t a za d v i g a 
nje kmetijstva na tem o b m o č 
ju.
Republiška revizija, k i je
konec februarja 1957 pregle
dala poslovanje zadruge, je v
poročilu d.:la priznanje u s l u ž 
bencem zadruga za u s p e š n o i n
solidno vodenje zadruge,
tem
pa tudi upravnemu odboru. O
vsem delu te čvrste zadruge
bi se zadružniki na o b č n e m
zboru 17. marca letos prav go
tovo veliko pogovorili i n dali
tudi dobre predloge za nadalj
nje delo. To sta p r e p r e č i l a d v a
kričača s svojimi m a l o š t e v i l 
n i m i kimavci. To pa seveda
plodnega dela š k o c j a n s k e z a 
druge ne bo zavrlo.
s

P. R.
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Sprejet je Okrajni družbeni plan

in proračun za leto 1957
Skupna vrednost bruto produkta v okraju bo znašala letos 12 milijard in 593 milijonov din, medtem ko bo
'družbeni proizvod vreden 6 milijard in 411 milijonov — Narodnega dohodka bo v okraju 5 milijard in 464 milijo
nov, sklada za plače 2 milijardi in 862 milijonov, presežek dela pa naj bi znašal 2 milijardi in 602 milijona — K skup
nemu družbenemu proizvodu bo prispevala industrija milijardo in 888 milijonov din, kmetijstvo 2 milijardi in 785
milijonov din, obrt 378 milijonov, gozdarstvo 226 milijotnov, gradbeništvo 327 milijonov, promet 209 milijonov,
trgovina 191 milijonov, gostinstvo 76 milijonov, komunalina dejavnost 44 mil. in kmetijske zadruge 271 mil. din.
Predlog družbenega Piana in proračuna za leto 1957,
k i ga je zelo pregledno pripravil in Izdelal okrajni *svod z& plan. j« zajetna ln zanimiva študija lanskih uspe
hov in pomanjkljivosti ter lem-šnj-h načrtov in preblemov, ki jih bomo reševali v novomeSkem okraju. Mimo
teg*. d» nudi bralcu vpogled v celotno gospodarsko pro
blematiko in jo s številnimi dokumenti osvciluje iz raz
nih strani, je hkrati tudi priročnik, ki nudi zlasti odbor
nikom OLO dragoceno gradivo: do kod smo v razvoju
naših proizvajalnih sil že prišli, kaj naj pomenijo posa
mezne panoge gospodarstva v okraju, k . i zaostajamo in
kaj nas zadržuje, da smo tako glede družbenega proizvo
da kot narodnega dohodka na repu okrajev v Sloveniji.

V proračunu znatne spre*
membe v korist občin

ba novih zmogljivosti, proizvod
nja
novih predmetov, večja
proizvodnost in načrtno Izkori
ščanje vseh rezerv v podjetjih!).
V gradbeništvu in komunalni
dejavnost; bo porast znatno
večji, čeprav bo v gradnjah do
segel šele 63°/o tega, k a smo
gradili leta 1955. — V kmetij
stvu so letos predvideni obsež
nejši tehnični ukrepi, o katerih
bomo še pisali, večja poraba
umetnih gnojil (pribl. 450 vago
nov), večja uporaba kakovost
nih semen in pod. Znatno večja
bodo tud; denarna sredstva, na
menjena za izsusevanja, Za paš
nike, zidanje skladišč in zbiralnlc pri zadrugah, za plemensko
živino, za g n r ^ i i č n e jame, silo
se, obnovo vinogradov, sadov
njakov itd.

Okrajni proračun predvideva
v letu 1957 skupno 427,001.000
din sredstev, v katerih je všte
ta tudi dotacija L R S v višini
213 milijonov. Proračunski izdatki predvidevajo z administrativni proračun
322,235.000
din, za negospodarske Investi
cije 22,700.000 din, za dotacije
okr. vodnemu in cestnemu skla
du 34.047.000 din in za dotacije
bilo
občinskim
ljudskim
odborom
Naj ta uvodna ugotovitev ne štvo le 62. Porabljenim j
48,019.000 din (od tega za Črno
bo o d v e č ; menimo n a m r e č , da komaj 40 odst. gnojIU iz leta 1955.
V gozdarstvu se tudi' lani seč
melj 28,435.000 din,
Metliko
sodijo podatki vseh treh zvez nja fie nI izravnal* i prirastkom.
8,624.000 din in za 2užemberk
kov, ki so jih pred zadnjo sejo V zasebnih goizdoviih Je bilo pose
12.960.000 din). Skupni proračundobili v roke vsi odbornik: OLO, kanih priibl. 20.000 k.ubilk'OV lesa
skl dohodki občin bodo znašali
v p r i r o č n e beležnic© prav teh več kot bi smeti posekati. V grad
letos 516,329.000 din, od česar
t o v a r i š e v , na katerih je — po beništvu je bil zarad'l Investicij
skih omejitev dosežen močan pa
odpade na admin. proračune
leg delovnih kolektivov — naj- dec, največji v zadnjih deti«. Iz
495,378.000 din, na negospodar
večjii d e l e ž odgovornosti, da bo g.raidibeniih podje-bil v okraju Je le
Kaj predvideva družbeni na
mo zdaj zastavljene naloge do ni odšlo pribl. 600 gradb, delav- črt v posameznih panogah, bo ske investicije pa 68,970.000 din.
Promet Je zabeležil rahel
konca 1957 tudi u r e s n i č i l i . Ce se cev.
Od vsote negospodarskih i n 
mo poročali v prihodnjih ted
bodo okrajni odborniki, vsak v dvig, trgovina fn gostinsitrvo s tu nih, ko 'bomo skušali pokazvl, vesticij v okraju, ki znaša torej
rizmom pravi*ko. V obrti so cene
6voji volilni enoti, sproti lin red ostale na predlanski vlAinl, pone kako se delovni kolektivi bori 91,870.000 din, je' namen,;en:h:
no zanimali za uspehe ln teža kod pa so se tudi zvisaie; te ie jo za uresničitev nalog, ki jih za prosveto 47,870.000 din, za
ve volivcev in kolektivov, ki jih ziiiemlih
problemov in perečih jim je plan za letos postavil.
zdravstvo 21.500.000 din, z ko
zastopajo v okrajni s k u p š č i n i , vprašanj obrt la.nl ni pr'Sla.
munal« 18.000.000 din, za elek
potem lahko Tačunamo tudi na
trifikacijo 3 milijone din in za
Kako bo
p r a v o č a s n o p o m o č , kjer bo po
načrte 1,500.000 din. Od tega od
Letos: povečanje proizvod
z investicijami?
trebna, predvsem pa na u s p e š e n
pade na novogradnje 17,000.000
nje
v
vseh
panogah
zaključek
leta,
od
katerega
Lani je znašala celokupna In din, nadaljevanje začetih gra
mnogo p r i č a k u j e m o .
V primerjavi z lsnl doseženi vesticijska potrošnja v okraju denj 36,000.000 din. na vzdrže
mi uspeh* nam pokaže letošnji 594 milijonov din, kar je *a vanje objektov 22,700.000 din, na
Neka] številk
družbeni plan okraja dvig druž 11%> manj kot leta 1955, od če opremo 14.470.000 din ln na iz
benega proizvoda za 13'/o (re sar smo porabili za gradnja delavo projektov 1,500.000 din.
za pretekla leto
publiško povprečje 7%) in dvig 50%, za opremo in montažo
O sestavi skladov, njihovi
Družbeni proizvod v akraflu se
Je lani v primerjavi z letom 1955 narodnega dohodka za 14"/». S 44°/o in za ostala Investic. dela predvideni potrošnji, dotacijah
povečal v eelcU za 4 odstotke, bil tem bomo letos dosegli na 1 pre 6%. Za kapitalno graditev je iz proračunov in ostalem bomo
je pa zelo neenakotueiren, s-aj se bivalca
din vrednosti druž bilo od tega porabljenih 69%, v prihodnjih številkah še poro
Je dvignil n. pr. v dejavnosti' kme benega proizvoda,
kar, je se za družbeno raven pa 31% (za čali.
tu}, zoidrug kair za 67%, v gostin vedno komaj 40°/o republiškega
slednjo lani t odst. več kot v
stvu aa 38%, med tetin ko Je v
napredku letu 1955).
giratdiben.Tšitvu pa/del na 46% ln v povprečja. K temu
naj
bi
gospodarske
panoge
pri
promiebu na 88%. prodiuktiLvnoat se
Letos bo investicij nekaj več,
Je lianH dvignili«
««•• za 2,5%, spevale taki« delež (indeksni posebno za komunalna dela in
k'air Je le polovica planiranega pokazatelji v primerjavi * le
negospodarske investicije. K o l i 
d'Viiga storilnosti. Plan družbene tom 1956):
ko Jih bo, je zdaj še precel od
ga iproitcvoda vseh panog gospo
V Novem mestu in okolici so
Industrija 21, kmetijstvo 7, go visno od uspehov na raznih na v preteklih mesecih škropile 4
darstva, v oOor-atJu Je b.l dosežen
le s 94%. N aro rini dobo vlek se Je zdarstvo?, gradbeništvo 38, pro tečajih Investicijske banke ln ekipe; uporabljale So predvsem
lainj v
celotnem giosportairstivu met 28, trgovina 21, gostinstvo dotoka dohodkov za sklade in
ok-rada povecail v primerjavi z le 5, obrt 8, komunalna dejavnost proračune O L O in ObLO. 2e rumesan-olje. Zgodnja pomlad
je delo prehitela, da so ostali
tom 1*65 »a 3%. Primerjeiva uspe 145, projektivni biro 9, medtem
zdaj pa kaže, da bo sredstev za zlasti nekateri starejši sadov
hov na teh dveh področij ib poka
ko
naj
bi
kmetijske
zadruge
komunalna
dela
in
negospodar
te, ikiako B I L O v okraju gospoda rnjaki z visokim drevjem nepoinvesticij« fc proračunov škropljeni. V mestu in bližnji
alto te vedino &Labo razvAtl oz. ka dosegle indeks 99 zaradi zmanj ske
ko nas tepejo po&ledlioe prejšnje šanega odkupa lesa.
za 400% več kot lani, za 4 do okolici je veliko nasadov, ki so
ra os ta i os t Dolenjske.
Predvsem računamo z večjo 16% pa bodo večji tudi posa- lepo oskrbovani, gnojenj in vsaV primerjavi z doseženimi uspe
ko leto škropljeni, na deželi je
hi v letu 1065 Je bili lani v posa proizvodnjo v industriji (uved-mezni skladi pri OLO in ObLO.
e

e

r
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Vsaki šoli primerno telovadišče!
N« zadnjem sestanku strokov
nega aktiva učiteljev ln profesor
jev telesne vzgoje, ki so se ga
udeležili zastopniki vseh nižjih
gimnazij v okraju ln nekaterih
večjih osnovnih sol, so sklenili,
da si mora vsaka sola čimprej
urediti primerno telovadišče. Naj
primernejši prostor za telovadišče
je travnik v neposredni bližini
sole, ki ga je treba sčasoma ure
diti v telovadišče s prostorom za
teke in mete, z jamami za skoke
ln igrišči za razne Športne igre.
Čimveč učencev Je na šoli, tem
večje naj bo telovadišče. V ne
katerih državah imajo celč pred
pisano velikost telovadišča Z oztrom na število učencev.
Ta sklep aktiva Je nujen, saj
večina naših šol nima primernega
prostora za telovadbo, šolska dvonSča pa so majhna in neprimerna
za pouk telesne vzgoje.
Ne vemo, od kod se Je vzela
navada, da morajo biti telesnovzgojne ure na šolah vedno zad
nje ure pouka. Tako se zgodi,

nega orodja so prejeli vsi udele
ženci aktiva in bodo morali po
n.iih Izpopolniti svoje skromne
zbirke orodja. Ostale iole bodo
le sezname pre.iele v kratkem.
Sola. ki si ne bo sama oskrbela
drobnega telovadnega orodja, ne
bo prejela podpore za nabavo
večjega orodja, kakor se Je lani
že zgodilo nekaterim šolam.
Člani aktiva so se na sestanku
Beznanih še z osnovnimi koraki
narodnih kol. nekaj so se jih ob
spremljavi klavirja tudi naučili.
Tako bodo lahko naše telcsnovzgojne ure z učenjem ljudskih

Iz

Šentjerneja

Trgovlne v Šentjerneju In v
občini bodo od 1. aprila daljs
odprte od 7.—12, ure dopoldne
in od 15.30—19. ure popoldne.

Predvolilni sestanki
vaških
4 da_ M _stiskata_ dva aucejo trije odborov SZDL na škocjanskem
razredi naenkrat na ozkem šol
skem dvorišču. Gotovo Je. da oo- področju bodo:
uk v takih pogojih ni učinkovit
v nedeljo 31. marca, ob 7.31
ln ne more nuditi mladini vse ti
sto, kar bi moral. Najbolj pri v Skocjanu; 10. aprila, ob 7. uri
merno Je, da je telesnovzgojna (pri Hočevarju) v Dol. Dol ah;
ura v sredini šolskega pouka.
fi. aprila ob 7. uri (v Gasilskem
Važen sklep aktiva je bil še, domu) v Grmovljah; 6. aprila,
da si bo morala vsaka šola obvez
no priskrbeti drobno telovadno Ob 7. uri (pri Rodiču) v Tomažorodje: palice, Žogice iz cunj, vr ji vasi, 6. aprila ob 7. uri (v
vice ln ostalo. Nekaj bodo lahko šoli) na Dobravi, 10. aprila, ob
napravili dijaki pri pouku roč
nega dela, ostalo pa bodo otroci 7 url (pri Ogrcu) v Osrečju, 13.
prinesli od doma. Sezname drob- eprii,a ob 7. uri (pri Hoče-

Šmarješke Toplice se modernizirajo
V Z d r a v i l i š k e m gostinskem
podjetju v Smarjeti zadnje ča
se kar dobro napredujejo.
Z
lastnimi sredstvi so preuredili
zaprti bazen, tako, da so v ba
zenu položili
novo betonsko
ploščo. Stavba, v kateri je ba
zen, so d r i o n i l i in lepo preure
dili. Gostje se bodo v novih
sobah prav dobro počutili.
Do
sedaj je bilo v prejšnjih
so
bah 7 ležišč, sedđj pa jih je
14. Prejš-njo staro ambulanto
so spremenili v lepo vrtno uto.
Pereče vprašanje
je pa vodo
vod. Podjetje ima sedaj svoj
vodovod in rezervoar,
toda
število gostov iz leta v leto
narašča in bo le treba dobiti

sredstva za napeljavo vodovo
da iz omrežja v Gor. Toplicah.
Šmarješke
Toplice
imajo
ugodne pogoje za
nadaljnji
razvoj, potrebne pa so večje
investicije.
V načrtu
imajo
gradnjo novega bazena, ki naj
bi bil steklen, z modernimi ka
binami.
Vsa dela in napredek pod
jetja je v v e l i k i meri odvisen
od dobrega vodstva.
Sedanji
kolektiv z upravnikom vred je
zelo prizadeven in
požrtvova
len in če bodo še naprej tako
delali, bodo dosegli še lepše
uspehe,

J.

J.

Zdaj še poletno škropljenje

meznih strokah industrije dose
žen fizični obseg (v indeksnih po
kazateljih}: proizvodnja in razde
litev eiektr. energije 102,5, proizvodirnl« premoga 119,5, proizvodnja
ne.<t »v m 132, k .-v nska industrija
SOO, elieikitro-inid'ustrija 175, kemič
na industrija 240, ind. gradbenega
maiteriata 175, .lesna 'industrija 108,
tekafrilna Irndus-tirlJa 128, usnjarskia
industrija 127 din iivi.lskia industri
ja 57. — Celokupna kmetijska
proizvodnja se je dvJignila navSDUC
zmanjšanju
v posamezn/h
stroUoah kmetij sitva za dobrih 5 od
stotkov, pri čemer je doseglo po
ljedelstvo indeks 114, Alivinoreja
108, gozoarsitvo 128 ln postranska
dejavnost kmetijstva 102, sadjar
stvo pa komarj 5B in vinogradni
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KONGRESOM ZVEZE BORCEV NOV SLOVENIJE

n.;ih let izkoristil! pridobljeno
znanje marsikje le zase, pre
malo pa so koristili vsem Čla
nom zadrug. Kmečki fantje bi
lahko za ta dela pokazali več
'zanimanja, kot so ga. — Sadno
drevje bo skoraj razcvetelo ln
že bo treba misliti "a poletno
škropljenje drevja (proti škrlupu, sadnem zavijaču, poletnemu
rodu mladih kaparjev, rdečemu
pajku itd.). Navodila za to delo
dobite v različnih knjigah in
revijah, pa turti pri vseh kme
tijskih zadrugah. Brez drugega
škropljenja seveda ne bo zdra
vega, lepega sadja. Zavedajmo
se tega, ko računamo že spo
mladi z dobičkom, k i nam ga
naj da sadovnjak.
Franjo Malasek

Se pomniš, tovariš, kje si se zdravil
Leta 1942, menda Junija, Je
bila urejena zasilna partizanska
bolnišnica tudi v Beretičevi z i dahici v Ravniku pri Smarjeti,
kjer so se zdravil* ranjeni bor
ci NOB. Seveda je bila bolnica
urejena zelo primitivno; nI Ime
la postelj, pač pa so ranjenci
ležali na betonskih* tleh, postla
nih s slamo. V tej bolnišnici J«

bil tudj sedanji rveznU ljudski
poslanec ing. Jože Levstik,
Krajevni odbor Zveze borcev
v Smarjeti j« sklenil, da bo na
to zidanico vzidal spominsko
ploščo, odkril Jo bo pa letos 4.
Julija, na Dan borca. Ker pa
šmarješka organizacija Z B ne
v«, kdo vse s« je v tej bolni nJcl med N O B zdravil, naproša
V9t> živeče borce, da sporoče
I m e « vseh partizanov, ki so
se zdravili
Ravniku, kakor
tudi Imena tedanjega zdravni
ka, komandantov in komandir
jev. Organizacija potrebuje te
podatke zaradi napisa na plošči.
Bore« prosimo, da podrobneje
opliejo, v kolikor
spominja
jo, dogodke v tej bolnišnici kot
tudi v njeni okolici.
v

S e

Borci, k i živ« v LJubljani ali
njeni okolici, lahko l z r o č ali
povedo podatke tovarišu Borisu
Ber«tlcu, staremu partizanu, k i
stanuj« v SiskL Novi blok št. 8.
Objavljamo hkrati sliko zidaniice, kater* se verjetno mnogi
borci radi spominjajo.
Beretičeva hiša j dala Štiri
partizan«, k i so še vsi živi. A l e

e

Beretičeva zidanic« v Ravniku, med NOB partizanska bolnišnica

O B R T I IN O B R T N I K O V
IMAMO PREMALO
Obrt J« lola najboljših kadrov za Industrijo, obrt J«
nujno dopolnilo industrijske proizvodnje, njen obstoj pa
gospodarska nujnost. Važnost obrti v našem gospodarstvu
j« bila le velikokrat poudarjena. Navzlic temu ugotavlja
mo, da število obrtnih obratov upada. Posamezne stroke
obrti so že kritične. Razvoj tehnike terja novo vrsto obrti,
za katerih ustanavljanje pa skoraj nihče ne skrbi. Kje so
Vzroki za vse to ln o mnogih drugih problemih obrtništva
v našem okraju je razpravljal letni občni zbor okrajne
obrtne zbornice Novo mesto, 23. marca.
L A N I SEST O B R A T O V
MANJ
Lani Je bilo v okraju na novo
ustanovljenih 37 obrtnih obra
tov, 30 zasebnih i n 7 državnih.
Obrartovat pa je prenehalo 37
fcasebnrih in en socialistični ob
rat. Hkrati je bilo petim obr
tom
odvzeto dovoljenje
za
obratovanje, tako da je skupno
prenehailo obratovati 43 obrtnih
delavnic. Vzroki za prenehanje
obratovanja so r<izlični, v več
primerih tudi nepravilna in ne
sorazmerna obdavčitev.
Ob koncu leta Je bilo v okra
ju 920 obrtnih obratov zaseb
nega, zadružnega in državnega
sektorja. Zasebnih obrti je 774,
ki zaposlujejo poleg lastnika in
ožjih sorodnikov še 282 tujih
moči. Državnih obratov je 101,
v njih- pa je zoposleniilh 730
ljudi. Zadružni sektor Ima 23
Cbrti i n zaposlujejo 71 ljudi.

Pa za to Se premalo zanimanja.
Drevje kaže letos na obilno le
tino, ker poaimi nI b i l pozebe brstja in poledice. Računa
mo, da je bilo v mestu in oko
lici poškropljenih pribl. 70 od
stotkov dreves. Spet so pa bile
težave s Skropilcl, za katerih
delo so »e ponekod tudi sadjarji
sami slabo zanimali,
Po deželj so tečajniki iz prej ž-

ro
vmlkamfoersko
delavnico,
modLsitimjei, klobučarstvo, gra
versko delavnico, livarsko, tis
karsko in knjigoveško delavni
co, dalj« vsaj ie eno elektro
podjetje, vodjovodno-iiinštalaiter-

P O M A N J K A N J E OBRTI
Zlasti v nekaterih področjih
je veliko pomanjkanje obrti
posameznih strok. V Suhi krajiini
je na splošno najmanj
obrti, zato pa je tem več šušm J T j e v . V občini Mokronog ze
lo primanjkuje ključavničarjev,
kolar j ev i n kovačev, mnogo
preveč pa je mlinov. Podobno
je v občini Trebn a, kjer bi
bilo zlasti potrebno električno
podjetje, kolarji, dimnikar 'in
drugi.
Na območju novomeške obči
ne bi nujno potrebovali popravIjalnice koles i n motorjev, dob-

O stanju obrtništvu na D o l e n j 
skem je poročal predsednik
okrajne obrlne zbornice tovariš
Riko Cigoj
sko podjetje, HeMAntoo in pral
nico, torbarsko lm črkosli'karsko obrt. Potreben bi bil vsaj
šd en dimnikar, zUUi pa optična

var ju) v Stari vasi, 13. apri
la, ob 7. uri (pri Gramdi) v
Zalogu; 13. nprila ob 7. uri (pri
Cinkoletu) v Dobruški vasi; 7.
aprila ob 7.30 uri (v Gasilskem
domu) v Bell cerkvi.
Vsi člani SZDL naj se se
stankov polnoštevilno udeležef
V Šentjerneju bo 7. aprila
koncert okrajnega učiteljskega
pevskega zbora. Ne zamudite I
V.

Prva letošnja mladinska
delovna akcija
v Novem mestu
V nedeljo dopoldne je zadonela skozi Novo mesto pesem
mladinskih
delovnih
brigad.
M a l a četica dijakov — okoli 50
jih je bilo — se je lotila del na
stadionu onkraj K r k e in tako
začela sezono letošnjih m l a d i n 
skih delovnih akcij.
Upajmo,
da bo dober zgled vlekel in da
bodo prihodnje brigade pred
vsem Številnejše, saj imamo v
mestu — in drugje v okraju —
precej objektov, k i so name
njeni izrecno mladini, njeni
telesni in drugi vzgoji. Za de
lovne akcije naj bo izbran tak
dan, ko mladina ne bo imela
drugih prireditev to nastopov.

Izšla sta dva važna zakona
V zveznem Uradnem listu
F L R J štev. 12 Je 20. marca ob
javljeno besedilo Zakona
raz
lastitvi, ki ga je sprejela Zve
zna ljudska skupščina letos 25.
februarja. V istj številki je tudi
objavljen Zakon n obdelovanju
neobdelanih zemljišč.
.
0

Ustanovljen je Zvezni
center za izobraževanje
vodilnih gospodarskih
kadrov
Z odlokom Zveznega izvrš
nega sveta je ustanovljen Zve
zni center za izobraževanje vo
dilnih gospodarskih kadrov, ki
ima sedež v Zagrebu. Skrbel bo
za Izobrazbo voditeljev gospo
darskih organizacij vseh gospo
darskih panog, gospodarskih or
ganov in ekonomsko-finančnih
služb drugih zavodov ter orga
nizacij v metodah in tehniki
vodstva.

Novomeški dijaki bodo igrali
Zadnje čase so Člani novo
meškega
f/ledališča u p r i z o r i l i
več iger, ki so zelo
navdušile
občinstvo.
Verjetno pa bo ob
činstvo presenetila i n razve
drila novica, da
pripravljajo
dijaki
novomeške
gimnazije
komedijo »Pokojni
Cristopher
Bean«, katere avtor je Ameri
čan Howard Sidney. Dejanje
se odigrava v hiši
podeželske
ga zdravnika Haggeta, pri ka
terem je pred desetimi leti
umrl slikar Cristopher
Bean.
Zapustil je precej slik, katerih
vrednost je v teh letih silno
narasla. O vsem tem pa dr.
Prvo srečanje štirih bratov po 4 letih borb, ko so se dobili
Hagget in njegovi ne vedo nič.
Ljubljani: A l b i n , Miran, Boris in C i r i l Beretifi
To hočeta izkoristiti
trgovec
bin, Boris i n Ciril so bil; de srečali v LJubljani in si takrat z umetninami in slikar pona
mobilizirani, Miran je pa še prisrčno stisnili roke, saj se sko rejevalec, ki bi rada obogatela
podeželaaktivni kapetan L k i . v Breži raj štiri leta niso videli. Na na račun nevednosti
cah. Po dolgih letih borb so se sliki jih vidite — štiri borce za nov. kar pa prepreči
pošteni
bratje leta 1945 prvikrat spet svobodo.
Jože Jakič
umetnostni kritik, ki je do

gnal, da je edini zakoniti last
nik Beanovih slik Haggetova
služkinja
A b b y , vdoua
po
Christu Beanu.
To je skromna vsebina ko
medije, ki zasluži, da si jo
prihodnji teden ogledate.
C. R.

delavnica. Na sploh manjka v
ekraju obrti, ki jih terja razvoj
tehnike, to je podjetij za po
pravilo električnih naprav, ra
di jsklih sprejemnikov, navadnih
iiu motornih koles.

fn Trebnje nekaj sredstev zs
obrtništvo.
Na občnem zboru so tudi
poudarili, da je v praksi tako,
da je najbolj prizadet pošten
obrtnik, k i pravilno
prijavi
svoj promet. Vprašanje SušmarJev je treba reševati »irje, ne
spmo s kaznovanjem. Neki de
legat je povedal, da so mlinarji
dolžni plačati
vodno takso.
Kdor Je zaveden je plačal, kdor
r.i, pa ni plačal, niti ga ni nihče
terjal. Ce se šušmnarje obdav
čuj«, naj se jih obdavči vsaj
t&ko kot zakonite obrtnike, Č«
se ga pa kaznuje, naj bo kazen
tc-ko visoka, kot bi bil davek.
Davčna in kaznovalna politika
do šušmarjev je dosedaj samo
vplivala a krepitev nezakoni
tega opravljanja obrti.

OVIRE Z A R A Z V O J

OBRTI

Velika ovira za razvoj in na
predek obrtništva je nepravilen
odnos občanskih ljudskih odbonov do te gospodarske panoge.
V nekaterih, občinah še vedno
menijo, da je edino tovarniški
d imnik jamstvo za gospodarski
razcvit občine, odveč pa se jim
zdi, da bi kaj storili za razvoj
obrtnih obratov. Tako mnenje
je bilo že večkrat ožigosano kot
povsem napačno.
;

Skupno imamo torej v obrti
zaposlenih 1.857 ljudi. Poleg te
ga je pri zasebniih obrtnikih še
424 vajencev, v zadružnem sek
torju je 10 vajencev i n v držav
nem 150. Vseh obrtnih vajencev
v okraju je 584.

plesov postale pestre ln zanimive.
Ker je večina naših srednjih
šol sprejela dolgo kolebnico in
natezno vrv, so člani aktiva pre
delali vadbeno snov za kratko in
dolgo kolebnico ln natezno vrv.
Marsikaj novega so se naučili in
spoznali, kako koristna je v-v pri
pouku telesne vzgoje, ker ga po
živi.
Podobni sestanki so zelo potreb
ni učiteljstvu in bi jih bilo treba
še večkrat sklicevati. Primerno
bi bilo, če bi na območju občine
sklicali, tak sestanek enkrat na
mesec.
J. G.

V takih občinah tudi davčna
politika ne vpliva na krepitev
obrtništva. p»č pe v več prime
rih na razširjanje Sušmarstva.
Občine brez industrije — ln ta
kih je največ — so navezane
na dohodke iz kmetijstva ln
obrtništva. Zato čestokrat na
upoštevajo
davčne
napovedi,
tudi take ne, ki je pravilna, na
ugotavljajo dejansko ustvarje
nega prometa, pač pa predpisu
jejo davek po potrebah občine.
V lovu za dohodki obdavčujejo
občine tudi šušmarje in jim s
tem dajejo v roke neko nepisa
no pravico za obratovanje. Pra
vilno je, da občina obdavči tu
di take, toda obdavčitev bi mo
rala biti vsaj taka kot za zako
nitega obrtnika, č« n« večja.

V Žužemberku je edina šivi
lja, z eno vaJenko. Ta ima
19300 din davčne odmere. Na
diugii strani pa limaijo tri šušmarke komaj 5.600 din davčne
rdmere! Zato Je (povsem r a 
zumljivo, da pos*mozniki od
povedujejo obrt, delajo pa na
prej v istih prostorih in lgitem
obsegu, loda nezakonito dn t
manjšo obveznostjo do družba.
Tudi kazrui za nezakonito izvr
ševanje obrti so kaj mile. Od
666 ugotovljenih šušmarjev je
bilo lani kaznovanih 221 s pov
prečno 2.100 din.
Veli'ka ovira
za nastanek
manjših socialističnih obrtnih
podjetij so prestrogi predpisi o
vodenju podjetja, saj je tudi za
majhno podjetje potrebno po
sebno knjigovodstvo. To neso
razmerno zvišuje etroškri ln s
tem storitve podjetja. Vse ob
ljube o poenostavitvi vodenja
manjšMh podjetij,
dosedaj fte
niso uresničene.
OSTALI PROBLEMI
Končno je urejeno vprašanje
sooialnega zavarovanja obrtni
kov, vendar ga zasebni obrtniki
premalo koristijo. Od 808 za
sebnih obrtnikov se Jih je do
sedaj vključilo v socialno za
varovanje le 158, od tega 70 lit
Bele krajine V razpravi o tem
vprašanju so menili, da bi mo
rale občine pri odmeri davka
upoštevati prispevek za socialno
zavarovanje In za toliko znižati
davčno osnovo.

Lani s« je za mojstrski izpit
prijavilo 75 kandidatov, opra
vilo pa ga je 69 kandidatov. Na
splošno je strokovno znanje pri
takih zadovoljivo, veliko slabše
pa odgovarjajo na
vprašanja
splošnega značaja. K pomočni
škim izpitom s« je prijavilo
262 kandidatov in razen enega
so jih vsi opravili.
Okrajna
zbornica Je lani organiziral*
»esttedenski tečaj za kandidate
za mojstrske izpite. Taki tečaji
so zelo koris'tni in bi jiih bilo
treba v bodoče okganazirati po
strokah. Potrebe za razvoj obrti
narekujejo, da bo treba vklju
čiti v uk 220 vajencev in jih
usmerita predvsem v kritičn«
obrti.

Prijatelji mladine
so zborovali
V nedeljo dopoldne je b i l v
novomeški osnovni šoli letni
občni zbor Okrajne zveze d r u 
štev prijateljev
mladine, na
katerem so pregledali delo
d r u š t e v v zadnjem letu, se po
menili o najvažnejših nalogah
organizacije i n sklepali o de
lavnosti v novem poslovnem
obdobju. O problemih d r u š t e v
i n njiihovih n a č r t i h bomo še
poročali.

n

Na splošno se obrtniki prito
žujejo nad slabo kakovostjo In
dustrijskih polizdelkov, k i jih
potrebujejo pri svojem poslu.
Poleg tega primanjkuje zlasti
kovinskih izdelkov in dobrega
orodja. Dosedaj je bilo zelo
malo investicij
sa
krepitev
obrti, pa tudii letos ne bo, kot
je razvidno ie predlogov druž
benih načrtov, veliko sredstev
v ta namen. Krepitev in rast
obrtništva kot zelo važne go
spodarske panoge, k i ustvart
letno v okraju nad milijardo
din vrednosti, je v veliki meri
odvisna od odnosa ljudskih od
borov do obrbi, od njegove
davčne
investioiljsike
pol'itike
Letos imata, kot je razvidno lz
poročil, 1« občina Novo mesto

Sklenili sov da bo okrajna
obrtna zbornica poslej bolj so
delovala z občinskimi ljudski
mi odbori pri ustanavljanju
nevih obrtnih podjetij. Okrepili
je treba tudi delo pododborov
r r i občinskih ljudskih odborih
in doseči tesne j š« sodelovanj«
oboj ih.
Na splošno je bil letošnji
občni zbor dobro pripravljen in
Je tudi potekal v znamenju
prizadevanja, kako
odpraviti
rcmanjkljivosri
im
okrepiti
obrtno dejavnost v okraju. Iz
volili so nov upravni odbor,
nadzorni odbor, častno razsodi
šče in delegate za republiško
obrtno zbornico. Sprejeli so tu»
di proračun za tekoče leto.

POMLADANSKO
SONCE
V STANOVANJE!

Prijeten dom - srečna družina
Nedavir*> sera birala hrvaško
PC- poved k|f>:
Pred davnimi časi, ko so ho
dile pto svefcu S* vile, si je zažcilel reven kimet zlata. V kre
sni noči se .te sklnmiil skozi
okence svoje hise in čakal baj
no d o b i t n i c o . Vile pa ni bilo.
O kepice je bilo preozko dn kme
tica je bolj in bolj bolela gla
va. K o se je vila to>nČrno p-rakazal<a, zaprosi kmet ves zme
den lin v bciieciniah: >D j m l
vila čeber-glavo«, namesto, da
bi popnosii.1, kot je nameraval:
»Daj mii čieiber zlala«. Kar Je
prosil, je dobil. Ogromna glava
pa nI šla več skozi majceno
okence. Morali so izbiti veliko
Juknjb. Pozneje so vanjo v sla
v i l i vct'iiko okno. Sirane« se Je
razlilo po stanovanju i n poka
zalo, koliko je v Wsi narobe.
Okajene, umazane stene, ne
urejeni krati,, razna navlaka,
črna popljuvana tla, muhe in
drugjj. mrčes. Cesar prej v temi
niti opazi.ll niso, je v svetlobi
sonca kar kričalo po ureditvi.
Lotili so se dela ".n napravili
red. Dom Je b i l obnovljen. In
v hA&iei, kjer so prej prebivali
nezadovoljni
in
kr.mežljavf
ljudje, se je naselilo vesedje
do življenja, .zdravje ln smea.

družina zjutraj vstala spočita
in dobre volje, zato s« danes,
pomenimo o prostoru, kjer spi
mo — o spalnici. Ze zadnjikrat
sem rekla, da v dnevnem pro
storu po možnosti ,ne spimo.
Pastel je bomo torej postavile
v »zadnji hiši«, v sc-bici poleg
»hiše« aH v sobice na podstreš
ju.

a

ZDRAVJA IN SMEHA
V HIŠE!
Tudil mii hotemo zdravja rtn
»m^ha v hiš!. Ho^err'o da Hi

Zdaj na pomlad bomo beil.ile.
Za vse prostore, kjer spimo,
bomo
izbrale svetle
barve
((sveti omiodmo,
svetlorumeno,
svetiozeleno). Različni kričeči
rbžasti vzorci niso lepi, kadar
pa smo slabe volje, nas narav
nost dražijo. {Nikoli ne kom
binirajmo
modre .in zelene
barve). Polkna se kmečki hiši
prav lepo podajo, kadar imamo
v spalnici bolnika ali otroke,
lahko s tv^'k-M ?°bo 7it^T>- mo.
,:

Prijeten kotiček, ki ga pridne roke gospodinje lahko tudi s
skromnimi sredstvi urede v vsaki nisi

Ker samozavest ni
priroje
na, jo moramo otroku
pri
vzgojiti. Za uspešnost
v živ
ljenju je to nujen sestarmi del
otrokovega n a č i n a
reagiranja.
Da bi ugotovili, če se v otroku
razvija zadostna mera samo
zavesti in pravilna mera, ki
je ravno pri samozavesti zelo
vaina, je najbolje
opazovati
otrokovo obnašanje
in njego
vo reagiranje
na okolico in
obenem poslušati kaj govori o
»ebi in o drugih.
Samozavesten otrok je sre
čen v svojih odnosih do so
ljudi in zato je rajši v d r u ž b i
kakor sam. S svojim delom in
tudi s svojo igro je zadovoljen.
Kadar je postavljen pred nov
problem, se ga loti z zaupa
njem v ugodno rešitev,
nikoli
ne obupa nad njim, obenem pa
$e tudi ne izogiba iskati natvetov in pomoči pri okolici.
T u je nekaj napotkou kako
privzgojiti
otroku pravo mero
samozaupanja.
1. Pomagajte otroku r a z v i t i
take spretnosti kot jih imajo
njegovi tovariSi.
2. Naložite mu
odgovornosti,
ki ustrezajo njegovi starosti in
razvoju.

Uredimo ostanke
blaga!
V vsakem .gospodinjstvu se
sčasoma nabere precejšnja za
loga ostankov svile, tiskanine,
sukna, flanele, nitk, trakov,
čipk itd. K o krpamo star kos
oblačila, prebrskamo ves pretfal^kovček
ali vrečo, kjer so
Vrt ti ostanki križem-krsžem.

Si no bi mogli tudi tega poeno
staviti? Poiskusite tekole:
Zberite nekaj škatelj, v katere
tiožite slične vrste blaga skupaj.
Od vsaike vrste blaga odrežite
krpico i n jo nalepile na pokrov
sli stranico škatle, v kateri je
blago spravljeno. Čudile se bo
ste, kako hitro boste odslej
našle, kaT ste iskale!
CaJ iz posušenih bezgovlh ja
god Je enako kot bezgov sirup
l n kompot zelo zdravilen. C i 
sti k r i . dovaja telesu vitamine
A ln B. Kjer 10 ga otroci do
volj nabrali, skvbne gospodinje
p« shranile, naj ga pogosto k u 
hajo.

3. Pustite mu pobudo l n t u d i
v nadaljevanju
dela naj bo
navezan nase.
4. Samostojnost naj se stop
njuje, kadar z delom in uspehi
dokaže, da je zrel za naslednjo
stopnjo.
5. Pomagajte
mu
krepiti
njegovo moč, tako da mu tudi
zmerna telesna dela ne bodo
pretežka.
6. Kadar hoče delati nekaj
za kar Še ni sposoben, mu po
magajte, da najde nadomestno
aktivnost v okviru svojih spo
sobnosti. Ce je možno naj bo
to del dela, ki bi ga. rad opra
vil sam, le da se naj zdaj izvr
ši tako, da vi opravite olauni
in najtežji
del.
7. Spoštujte
njegova
zani
manja in sposobnosti in mu
priznajte, da je njegov delotmi
prispevek tudi nekaj treden.
8. V obleki, govoru, igri itd.
naj se obnaša ko drugi otroci
njegove starosti, da. ga ne bo
do smatrali za »čudnega«.
9. Pustne mu, da se udele

Kakšno naj bo pohištvo? Oim
bolj preprosto, gladko. V spal
nico postavimp samo kar po
trebujemo,
Svetlejše pohištvo
je bolj prijetno za oko. Zapo
mnimo pa si eno: vsakdo naj
ima svoje ležišče. Marsikje v i 
đamo, da se ma postelji med
6tarši stiskajo najmilaj&i. Več
ji otroci spijo pri stari mami
ali oČP'bu ali kar po trije, štirje
skupaj. Da, posteljnina je dra
ga zlasti tam, kjer potrebuje
mo kar sedem ali več ležišč,
toda če bi ljudje vedeli, kako
nezdravo je skupno spanje, bi
skušali iudi s skromn •iml sred
stvi rešiti to vprašanje. Starej
ši, mogoče bolni ljudje, dihajo
iin kihajo otrokom naravnost v
obraz. Tako se lahko najhitre
je širijo različne bolezni. L j u d 
je se tudi ne spočijejo. Vsta
jajo zbiti in slabe volje. V šte
vilnih družinah si pomagamo
tako. da sešijemo velike vreč«
in jih napolnimo z opranim <n
posušenim lickanjem. Pleve sn
sflama so slabši, ker se. drobe.
Napolnjene vreče zvečer raz
grnemo po itleh, zjutraj pa jih
znosimo na podstrešje ali kam
drugam, Otnocj. naj si postelj
nino prenašajo sami.

nje prav dobro drži nekaj let.
Vsako ležišče po&rnemo z rju
ho, da se zimnica a'U sLamnjača
ne maže. Tudi prešite odeje in
koce zavijemo v rjuhe aH oble
čemo v prevleke (kapne). Za
rjuhe potrebujemo
2.5 m 150
cm širokega blaga. Za prevleko
za odejo kupimo 2.5 m 180 cm
širokega blaga. Otroci naj spe
brez blazin, bolj ravni bofio.
Pernate blazine so vroče, boijše ao žimnate. Za žimmato bla
zino potrebujemo 1 m gradia,
2 kg žime, za pernato pa 1-20
m in let a i n 2 kg perja. Za pre
vleko blazine bomo vzele 1.25
m 80 cm širokega blaga, za
večje pa 1.40 m 90 cm širokega
blaga. Za pernico 4 m in le ta,
2 kg boljšega puha, 4 m blaga
za prevleko. (Vse mere so vzete
t z Gospodinjskega koledarja za
teto 1957.)

SNAGA, RED, VODA —
VSAKDANJA NAVADA
Zjutraj odpremo v spalnici
okna in razgrnemo posteljnino.
Rjuhe stresemo in postelj« po
stelj emo. Nič ni gršega, kot so

BODIMO IZNAJDLJIVE!
Ce imamo v posteljah mreže,
Jih pregrnemo z vrečevlno aH
starim kocem, Kadar bomo
kupovale nove Zimnice, bomo
vzele tridelne. Te laže premi
kamo in se enakomerneje tro
sijo. Za enod%lno žimnico ku
pimo 4.5 m blaga in 12 do 13
kg žime, za tridelno pa 5 m
blaga i n 14 do 18 kg žime. Za
vzmetnico (če jih imamo name
sto mreže) potrebujemo 2.30 m
blaga, 2 m jute, 9 kg morske
trave i n 30 do 35 kosov vzmeti.
Črtasti vzorci gradla so trpežnejši. Zimnic, polnjenih s itravio, me kupujmo. V nekaj let'h
se trava povsem zmelje, Rajši
varčujmo toliko čaisa. da bomo
zmogle za žimo. Pa tudi na 'lic
kanju človek sladko zaspi. Za
menjamo Aa vsako jesen. Slamnjačo z 1'ičkanjem lahko tudi
preši jemo. Tako s« nam licka

žuje družinskih
in drugih raz
govorov. Najboljši ključ do sa
mozavesti je sposobnost do
brega in pravilnega
izražanja.
10. Pohvalite ga večkrat, po
sebno kadar je jasno, da se je
za kakšno stvar posebno tru
dil. Otrok namreč sodi svoja
dela po tem, kar drugi o njih
rečejo.
11. Skušajte
ga
obvarovati
pred neuspehi, zlasti pred ve
likimi in nenadnimi. O b č u t e k
neuspeha lahko namreč na hi
tro podre vse, kar se je s tru
dom zgradilo v več tednih.
12. Zlasti dan naj se konča
z uspehom, tako da bo novi.
dan in novo delo laže pričel z
novim
zaupanjem.
13. Vs-eh neuspehov pa ga
nikar ne skušajte
obvarovatil
Posamezni mali neuspehi uči
jo človeka pravilneje
presoja
ti svoje sposobnosti,
naučijo
ga, da zna sprejemati tudi po
raze, in varujejo ga pred pre
tirano
samozavestjo.
Dr. Branka Brzin

Posoda iz aluminija, električni pečnjaki, kuhalniki in različni
pripomočki z«, gospodinjstvo niso več le za mestne gospodinje
— tudi n vas prodira napredek. Na sliki: tovarlšice si t zani
manjem ogledujejo razstavo, k i jo je v Trebnjem priredilo tam
kajšnje društvo za napredek gospodinjstva, ogledalo si jo je pa
a

nad 2000 ljudi.

SODOBNO GOSPODINJSTVO - št. 2

D r u ž i n e z otroki bodri našle v
letošnji drugi številki »Sodobnega
gospodinjstva« marsjkak koristen
nasvet. Spričo tesnih stanovanj
pri nas je zelo poučen č l a n e k o
skromni, zato pa p r a k t i č n i uredi
tvi o t r o š k e g a kotička. Predvsem
je važno, da ureditev takega pro
storčka y dnevni sobi ne terja
večjih izdatkov.
Nasploh posveča Številka precej
pozornosti otrokom. V nje! bost«
našli tudi nasvete za izdelavo po
mladanskih otroških oblačil iz
blaga, preprostih pletnih hlačk ln
copatk.
Zlasti mlajšim zakoncem, k i si
še niso ustrezno oDronili stano
vanj, bo koristil nasvet, kako z
zagrnjenimi policami nadomesti
mo omare za perilo i n kako z zagrinjali zakrijemo kose pohištva,

ki niso v skladu z ostalo sobno

opremo.
Ce vam nI kal Jasno o novih
sredstvih, s katerimi so naše t r 
govine že dobro založene
(rio
peo, plavi radion), preberite Član
ka »Kako perem z novimi pralni
mi sredstvi — detergenti« i n »Op
tična belila in n J i h o a uporab
nost za tkanine«.
Kuharski nasvet! so tokrat boRati in pestri. Posebnost so re
cepti za slabokrvne in brezmesni
jedilniki za teden d n i ; meso na
domešča skuta.
ki si Jo zaradi
nizke cene lahko vsakdo privošči.
Ljubitelje pikantnih mesnih Jedi
pa bodo najbrž n a v d u š i l recepti
za bosenske enolončnice.
Zaključni
prispevek opozarja
kokošerejce, kako naj pripravlja
jo vitaminska krmila za perjad.
v

HRANLJIV JI VREDNOST RUMENJAKI

razmetana gnezda, k i jih le zve
čer malo poravnamo. Otrokom
ne pustimo, da bi se podnevi
na posteljah igrali. Tudi muca
in pes naj ne dremljeta ob
vznožju. Vsaj enkrat na teden
pustimo postelje razgrnjene ne
kaj ur. Rjuhe operemo
vsak
mesec. Vsaj dvakrat na leto pa
bomo »nesle na zrak vso posti j nino. jo steple, okrtač.ile in za
šile. Slamaj ač« izpraznimo, bla
go in lickanje ©peremo iter na
novo napolnimo. Vedno pa poj
dimo v posteljo čisti. Zf> male
ga otroka vzgajajmo tako, da
rnu bo večerno umivanje pre
šlo v navado. V mrazu si umi
jemo vsaj obraz, ušesa, vrat i n
roke, poleti pa *e umivajmo do
pasu i n noge.
Perilo, v katerem smo ves
dan delali, je prepojeno z »no
jem. Slekli se bomo in razgr
nili, da se bo posušilo l n pre
zračilo. Vsem pripravimo nočno
perVo. Niso potrebne bogate
spalne srajce, za katere potre
bujemo
kar 5 m blaiga. za to
lahko uporabimo
tudi stare
dnevne srajce, k i so dovolj SLrake, rabimo pa jih res samo
za spanje.
V spalnici ne bomo pustile
umazanih čevljev, nikakor pa
ne bomo v njej spravljale uma
zanega perila.
Čeprav imamo električno luč,
denimo zvečer na nočno omari-,
oo svečo in vžigalice.
Lončnice, k l nam krase spatlnico, naj bedo brez močnega
vonja. Nikoli pa ne sme v spal
nici manjkati svežega zraka.
Odpirajmo okna dn družina ne
bo vstajala z levo nogo, temveč
spočita in polna volje do dela
ln smeha.
Mari.ta Pri Jate«

Jajca Imajo Izredno . veliko vi
taminov. To tudi ni Čudno, saj
se Is Jajc Izleže piščanček, ki po
trebuje sam mnogo ,vitaminov za
svoj razvoj. L« vitamina C nI v
lajcu. V i:ijru so vitamini A. B,
n, E ln C. poleg Jeter in ribje
ga olja so Jajca ertf»io naravno
sredstvo, ki vsebujejo vitamin D.
V Ameriki povečujejo Intenziv
nost vitamina D v Jajcih tako, da
dajejo kokošim včasih nekaj rib
jega oljn med hrano.
Jajca vsebujejo tudi leeltln, ki
Je potrebno hranlvo za Sivce ln
možgansko tkivo. Poleg jajc po
znamo še en vir za pridobivanje
leeitina in sicer sojo. neke vrste
rižol, ki ga pri nas še toliko ne
poznamo.
Vse te Izredne vrednost! Jajra
vsebuje rumenjak. -Rumenjak Je
lahko prebavljiv v vsaki obliki,
najsi je kuhan ali presen. Be
ljak Ima le beljakovine, proteine
In vođo.

Za otroke v zimskih mesecih,
pa tudi za okrevajoče bolnike je
priporočljiv, začinjen z limonovim ali pomarančnim sokom In
s' sladkorjem. Z limono in s po.
marančo dodamo rumenjaku v i .
tamln C, ki poživlja organizem.
Barva lupine ni v nobeni zvezi
s kakovostjo Jajca. Bela Jajca neso le leghornke, te izredno do
bre jajčarice. Pač pa Je barva
rumenjaka v zvezi s hranllnostjo
jajca. Clm bolj je rumenjak ru
men, temveč vitamina A ima.
Naravni vir za rumeno snov In
vitamin A Je listno zelenilo. Zato
imajo kokoši, ki se svobodno hra
nijo s travo temnejši rumenjak.
Pravilno sklepamo, da imajo Jaj
ca spomladi največ vitamina A.
Priporočljivo Je, da poživimo
naše jedilnike s čimbolj Jajčno
prehrano. Zmanjšujmo pa koli
čino testenin in sladkorja.

Lepo. okusno in poceni
Veliko zanimanje za II. sejem mode in usnjarstva

del, blaga za ležalnike), tovarne
dežnikov Lendava, Tovarne us
nja Šmartno pri Litiji (vetrov
ke, podložene z barvanim krz
nom), novodobne kopalne ob
leke ljubljanske Pletenine, pla
šči ljubljanske Elite, novosti
tovarne čipk Bled; precejšnje za
nimanje vzbujajo čipke, frotirke, pohištveno blago Tovarne
dekorativnih tkanin ter volnena
blaga novomeškega Novoteksa,
MTT, Partizan Beograd, mnogi
paviljoni s čevlji in usnjeno ga
lanterijo, volneni izdelki ln
drugo. Bogata paša za oči in
velik obet, <ia bomo vnaprej ie
laže Izbirali in našli v trgovi
nah mnogo tega, kar potrebu
jemo.

Do 7. aprila bo na Gospodar
skem razstavišču v Ljubljani še
odprt II. sejem mode in usnjar
stva. 2e prva taka lanska raz
stava je pokazala mnogo razve
seljivih novosti, ki so nam med
tem postale dostopne, saj smo
lahko večino lani razstavljenega
blaga in izdelkov nabavili v na
ših trgovinah. Letos je razstava
odtl. sejem še posebno pr.vlačru. Ianenadijo mnogi prav lepi
vzorci blaga, za katere upamo,
da jih bomo v doglednem času
uzrli tudi v izložbah.
Tako obiskovale* kot obisko
valke se v duhu že zrejo oble
čene v lepe pomladne kostime,
obleke, krila iz blagov. ki jih
razstavljajo mnoga podjetja iz
Slovenije, Srbije in Hrvatske
K O N F E K C I J S K A INDUSTRIJA
ter« Italije, Avstrije. Holandske,
J E P R I S L U H N I L A POTROŠ
Nemčije.
P->-»hm
pozornost
NIKOM
vzbujajo
razstavni
paviljoni
Induplati, J fig (ivatenali za
To lahko trdimo za mnoga ob
dežne plašče), IBI Kranj (gra- lačila, ki jih vsakodnevno pred-

Žalosten obračun alkoholizma
Alkoholizem povzroča pri nas* mno
go zla ln gorja. Koliko je prepirov,
koliko socialne bede. surovega ravna
nja z otroki in ženo tam, kjer je mož
pijanec' Zaradi alkohola pride naj
večkrat do dejanj, ki so povod za ne
znosno zakonsko in družinsko življe
nje. Temu čestokrat ,slede tožbe za
razvezo zakona, skoraj vedno vsaj
medsebojni prepiri in neredko tudi sa
momori. P r i vsem tem pa v takih dru
žinah trpi vzgoja otrok, kar ima slabe
posledice za otroke in družbo. V dru
žinah, kjer sta eden ali oba zakonca
podvržena alkoholu, to pogosto vpliva
tudi na potomstvo.
Odveč bi bilo dokazovati, da j« naj
več kaznivih dejanj storjenih zaradi
prekomernega uživanja alkohola. K o 
liko je zaradi tega pretepov s težkimi
telesnimi poškodbami. Zgodijo pa se
tudi uboj.j. Vinjeni vozniki so povzro
či!! že nešteto prometnih nesreč.
Najbolj žalostno pa je. da so alkoho
lu na Dolenjskem podvrženi že pred
šolski in šolski otroci; tega so krivi
največ starši, ki dajejo otrokom alko
holne pijače. aM J<h celo silijo piti. Ta
kih primerov je zlasti veliko v vino
rodnih krajih. Otroci si v šolo prina
šajo alkoholne pijače ?li pridejo ž* p i 
jani v šolo. Zalo so slabotni, bolehnl
in duševno zaostali. Njihovi učni uspe
hi so po navadi slabi. Ko d o r a d i o , se
poieoajo, pretepajo in čestokrat že v
mladosti zaidelo v kriminal. Alkoholu
podvrženi starš'' se pred otroci nespo
dobno vedejo ln otroci vidijo stvari,
kj jih ne bi smeli videti. Vse to kvar
no voliva na otrekn ln večkrat se zgo
di, da hočejo otroci posnemati lo. kar
so videli pri starših.
Imamo več primerov, ko je oče *all

očim pod vplivom alkohola spolno
zlorablja] šoloobvezno hčerko. Lani je
bilo ugotovljenih več takih dejanj, vsi
pa v vinorodnih krajih. K temu naj
dodamo še ostala dejanja, ki so se do
godila lani v našem okraju in so očita
posledica alkoholizma.
Neki možak se je tako napil, da je
ponoči padel s senika na betonska tla
in se ubil. DrugI možakar je pijan pa
del Po stopnicah in se prav tako ubil.
Tretji je pijan padel z mostička v po
tok in utonil. Samo prekomerna koli
čina alkohola je lahko vzrok, da je na
primer moški v popolnoma napitem
stanju, vtaknil v usta dinamitni vžiga'nik in prižgal vrvico. Eksplozija mu
je raznesla »lavo. Drugi spe: se je v
zidanici tako napil, da Je zaspal, padel
na vročo peč in zgorel.
B i l je primer, ko se je nekdo močno
napil na svatbi in odšel spat na senik
z prižgano cigareto. On in senik sta
postala žrtvi pijančeve neprevidnosti.
A l i .Pa drugi primer, ko so se gasilci
na zabavi močno napili. Nekdo je vr
gel goreč cigaretni ogorek in poslopje,
vredno okoli 800.000 din, je zgorelo do
tal.
Hude telesne poškodbe kot posledice
vinjenosti so kaj pogoste, lani pa smo
imeli tudi primer take poškodbe s
smrtnim izidom. Močno opita sta se
sprla in stepla Jože in Lojze. Prvi je
drugega sunil z nožem v prsi in Lojze
je umrl. V drugem primeru sta se v
pijanosti pretepala Jože in Mirko, pri
čemer je Mirko sunil z nožem v prsi
Jožeta i n rmu prizadejal težko telesno
po kodbo. V nekj zidanici sta se prav
tako pod vplivom zaužitega alkohola
pretepala Tone in Edvard i n Tone Je
J

Zdaj, ko je pomlad, kar ne
vemo, kje bi se lotile dela«
Kličeta vrt in polje, redno go
spodinjsko delo, pa tudi dnin
terja svoje. Vsaj nekaj lepih,
s e n č n i h d n i se posvetimo le
domu. P r i tem ne pozabimo:
— brez skrbnega n a č r t a ne
gre; vsak dan si odmerimo to
liko dela, kot ga bomo zmo
gle;
— kjer je potrebno zatretl
golazen, pokličimo sanitarnega
higienika, da nam dezinsecira
prostore in posteljnino;
-— posteljnina in obleke so
posebno potrebne sonca ln zra
ka. Skrbno j i h prezračimo,
slepimo in s k r t a č i m o ;
— svetla, sveže umita okna
p r e p u š č a j o mnogo več svet
lobe;
— zavese, prti, prtiči so d o l 
ge mesece lovili prah. Teme
ljito j i h n a m o č i m o , operimo i n
poškrobimo, da bodo kot novi
krasili stanovanje;
— zimske volnene stvari
shranimo le preprane in p o š i te. Pokrpane
in namazane
čevlje bomo jeseni že priprav*
ljene vzeli spet v uporabo;
— bolj kot kdajkoli daleč
bomo segle z omclom i n k r p a 
mi v vse kote stanovanja,'kjer
domujejo pajki, prah i n ne
snaga;
— ne bomo pozabile na pod
strešja, veže, dvorišča, shram
be i n kleti;
— same aH s pomočjo obrt
nikov bomo popravile peči,
štedilnike, okna. vrata, k l j u 
čavnice in pokvarjene
kose
pohištva;
— smrad po čistilnih sred
stvih bomo hitro odpravile, če
bo v stanovanju nekaj ur mo
čen prepih;
— od vseh članov d r u ž i n e
bomo zahtevale, da svoje pre
dale i n police skrbno uredijo;
— cvetje bo snago in topli
no doma še bolj poudarilo.
Presajenega a l i novo nasaje
nega bomo v lončnicah razpo
stavile na okenske poličke. K o
bomo vse delo zaključil«, bo
mo čutile, da smo v naš dom
vnesle toplino in lepoto po
mladnih d n i .
z. g.

pri tem skupil hud sunek z nožem v
prsi.
Dva sta se sprla v vinjenem stanju.
P r i tem je eden pograbil sekiro in
drugega mahnil p roki, da mu je preeekal žile. Drug primer je b i * ko je
pijan gost udaril drugega gosta s ste
klenico po glavi tako hudo, da mu je
samo takojšnja zdravniška pomoč re
šila življenje. Med popivanjem fantov
v neki zidanici je prav
tako nastal
pretep, katerega posledica je bila hu
da telesna poškodba, prizadejana z
motiko. Prav tako poškodbo je dobil
eden na zasebni zabavi podjetja. Neke
ga, je pijan Bost porinil po stopnicah,
da je padel in si zlomil nogo.
Pritožb nad grdim ravnanjem
al
koholu podvrženim družinskih očetov
je izredno veliko. V neki belokranjski
vasi •* Je vrnil domov pijan oče in
takoj pričel pretepati ženo in otroke.
Ko mu je hotel nekdo iz družine to
preprečiti, ga je pijani gospodar z
jeikim kuhinjskim loncem tako prete
pel, da mu je zlomil roko v zapestju.
Takih primerov, posledic prekomer
nega pijančevanja, bi lahko navedli
še več. Zelo veliko se jih zgodi v z i 
danicah aH pri odhodu iz zidanice. Ta
ko s,ta dva mladinc v vinjenem sta
nju počakala v zasedi druga dva in ju
huje telesno poškodovala. V drugem
primeru so med popivanjem v zidanic;
fantje zvabili nekeg
mladinca, ga
pretepli ter mu zlomili roko: drugod
spet je v pijanosti eden navalil na
drugega, ta pa ga je v obrambi večkrat
zabodel in hudo poškodoval.
P r i prometnih nezgodah pa je zna
čilno, da so skoraj vsi vozači ob takih
Slučajih vinjeni. Krvne preiskave ka
0

a
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žejo čestokrat do 3 odstotke alkohola
v krvi, kar pomeni, da je bil vozač
povsem pijan. Dopustna mera pri vož
nji Je 0.5 odstotka. Pijani
vozniki
ogrožajo varnost prometa, spravljajo
v nevarnost ne samo svoje življenje,
pač pa tudi življenje ostalih treznih
potnikov, vsaka prometna nezgoda pa
povzroči skoraj vedno tudi veliko ma
terialno škodo.
Samo teh nekaj suhoparnih podat
kov o posledicah alkoholizma v našem
okraju lansko leto dovolj zgovorno pri
ča, kakšno gorje n?«m ,povzroči vsako
leto alkohol. Nad škodo, ki je niti ni
mogoče oceniti, bi se morali zamisliti
vsi in pričeti odločnejši boj zoper to
zlo. Razumnim staršem prav gotovo
nI vseeno al bodo njihovi otroci zdra
vi in sposobni ter pošteni državljani;
nobeni ženi ni vseeno, Če pride mož
domov trezen ali pijan, če zapravi po
gostilnah in zidanicah ves zaslužek In
še večkrat otroške dokladc; nI vseeno
podjetju, če ima treznega vozača, k i
pripelje vozilo v redu domov, ali ga
kje razbije in povzroči škodo še dru
gim osebam; nobeni družini ni vseeno,
če pride domov sin ali mož z razbit"
glavo aH zaboden v prsi, z zlomljeno
roko aH nogo ali pa ga prineso mrtve
ga in pod. Prav tako ni vseeno družbi,
če ima toliko in toliko kroničnih a l 
koholikov, toliko i n toliko omejenih
ljudi kot posledico alkohola, kriminal
cev, socialno ogroženih oseb, invalidov
in drugih zlih posledic pijančevanja.
Zato bi morali pijančevanje odločne
je zatirati In postaviti ne samo vpra
šanje odgovornosti pijane osebe, pač
pa ludi soodgovornosti vseh tistih k i
dajejo preko mere
alkoholne pijač«
opitim in alkoholu podvrženim osebam.

vajajo manekeni in manekenk«
na »reviji konfekcijskih obla
čil«. Vemo, da si. mnogi potroš
niki želijo, da bi v trgovinah
prodajali čimveč gotovih obla
čil. Vemo pa tudi. da mnoga
teh oblačil niso bila tako kroje
na, tako izdelana in iz takega
materiala, da bi bili otroci, žen
ske in moški v njih vedno le
po, okusno in poceni oblečeni.
Modeli, ki jih kažejo na reviji,
pa združujejo mnogo tega. To
je zasluga zlasti nekaterih pod
jetij. D.med slovenskih pred
njači konfekcija Novosti, izmed
ostalih pa Partizan Beograd in
Varteks. T a k Je dekletce ljub
ko oblečeno v modelu »saharjanka«, t so igralne hlačke z
bluzico, lepega kroja in kombi
nacije. Ljubke so otroške hlač
ke iz žameta, kombinacije ve
trovk« i n deških hlač. Na re
viji ao bogato zastopani mnogi
dežni plašči za ženske i n mo
ške; novost je takoimenovan
»avtoplašč«, k i je zelo pripra
ven za vsakogar, ki vozj motor
no vozilo. Reči pa moramo, da
skoraj vsi modeli zadovoljujejo
le mestne potrošnike, ni pa ob
lačil, ki bi bila pripravna za
ljudi, ki prihajajo kupovat go
tova oblačila v mesta s pode
želja.
0

0

Čeprav vemo, da revija pred
stavi najboljše izmed dobrega,
kar Pri nas izdelamo — moram
priznati, da pokaže mnogo tega,
kar je povprečnemu potrošniku
že zdaj na razpolago. In t ga
bo prav gotovo i/med v ? ^ g
najbolj zadovoljilo. Z . Guzej
0

0
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Nove cene električne
energije
Zvezni izvršni svet je izdal
uredbo, po kateri bedo p o t r o š 
n i k i lahko sami izbirali cene
električne energije, k i j i m naj
bolj ustrezajo.
Uvedeno so
n a m r e č višje in. nižje sezonske
cene, odvisno od stanja voda,
dnevne i n nočne tarife ter pod.
Za gospodinjstva i n komunalne
potrebe ceno elektrike niso
zvišane. Cene za male p o t r o š 
nike in komunalno potrošnjo
bodo poslej določali okrajni
ljudski odbori.

»Hitro

prismodi /rezke, T i n e
prihaja z ženo!«
#

Štev. 14 (868)

»DOLENJSKI

Stran I

LISTc

Ljudsboprosvefno delo v Žužemberbu

Kulturno prosvetno delo v 2 u Isuiuiililiu se razivija v okviru
T V D Partizana predvsem v dra
matiki setkoiji in v ljudsko-izobražovalnem odseku. Diamaiiska
sekcija vtkijiucuje 3 skupine; od
rasle, mladino i n pionirje. Te
skupine pa niso ostro ločene.
Igralsko življenje je bilo v
preteklem letu precej pestro,
sarj je v koledarskem letu 1956
bilo odigranih na
žužemberskem odru kar sedem iger. Re
žirali so Slavko Vute, Srečiko
Kodre in Marija Korbarjeva.

riti obzorje z referati in pogo
vori na roditeljskih sestankih,
eno predavanje o vzgoji pa je
imela tov. Lavričeva na sestan
ku S Z D L . Ljudstvo pa se Je izo
braževalo tudi na mnogih pro
slavah, k i so bile lani. Proslava
so bile dobro pripravljene in iz
redno dobro obiskane.

stva, inštrumenti p* čakajo muzikantov.

Pomoč občinskega ljudskega
odbora. Vedno amo kot glavne
težave za neurejeno kulturno
prosvetno delo navajali neu
strezne prostore, odre, odrsko
opremo, razsvetljavo, in čakali,

v

Igralci dramske skupine T V D Partizan Žužemberk po uprizo
ritvi Zupanove Micke 17. 2, 1957. Na desni: režiser France M r v a r
Lani smo Imeli v n a č r t u usta
novitev mladinskega pevskega
zbora, mladinskega orkestra in
tamburaškega zbora. Trdno smo
bil i namreč prepričani, da bomo
v kraj po dolgem času le dobili
poklicnega pevovodjo. K e r pa
ni bilo mogoče najti primerne
ga stanovanja za številno dru
žino, so ostali pevq brez vod-

Koncert pevskega zbora
SVOBODE Bršljin v Sevnici
Pevski zbor delavsko prosvet
nega društva Svobode iz Bršljina
pri Novem mestu je priredil v
nedeljo 24. marca zvečer v dvo
rani Gasilskega doma v Sevnici
svoj prvi letošnji vokalni koncert
narodnih, umetnih in borbenih
pesmi. Nastopil je ženski, moški
in mešani zbor pod vodstvom
zborovodje Jazbeca Ernesta. v od
morih Je pa igral tamburaški or
kester pod vodstvom tov. Vovka.
Vst zbori, kakor tudi orkester so
izvajali svoj program ubrano, za
kar so Jih poslušalci v polni dvo
rani nagrajevali z dolgotrajnim
ploskanjem.
Petinpetdesetčlanski mešani pevski zbor Je v programu, ki je ob
segal precej zahtevne kompozici
je Premrla, Kernjaka, Adamiča,
Hubada, Jenka, Gobca, Venturinija
ln drugih, na koncertu pokazal,
da Je tudi v Brftljlnu mogoče
Imeti dober pevski zbor, čeprav
tam nI stare pevske tradicije in
BO le redki pevci, ki so že peli
v organiziranih pevskih zborih.
Delovni ljudje, med katerimi je
polovico
mladine,
zaposleni v
podjetjih Keramika, tekstilni to-

Letos:

ZA

Četrtek, 4. aprila — Izidor.
Petek, i. aprila — Vinko.
Sobota, 6. aprila — Ivo.
Nedtija, 7. aprila — RadivoJ.
Ponedeljek, 8. aprila — Bert.
Torek, 9. aprila — Tomaž.
Sreda, 10. aprila — Marko.
LUNAt
krsteč.

varni, na postaji in Podjetju za
vzdrževanje
proge,
gradbenem
podjetju Pionir in drugi, ljudje,
ki po trdem delu, oddaljeni po
eno uro hoda, prihajajo na pevBke vaje in gospodinje, dokazu
jejo vedno znova, da so sposobni
zadovoljiti tudi zahtevnejšo pu
bliko. To so dokazali predvsem v
Sevnici, kjer s6 jih poslušalci to
plo sprejeli in navdušeno aplavdirall.
Ženski pevski zbor Je sicer ne
kaj šibkejši, vendar Je v akustič
ni dvorani izvenel enotno ln dobil
toplo priznanje poslušalcev.
Posebno Je navdušil poslušalce
tridesetčlanskl moškt pevski zbor,
ki je zapel pet pesmi. Za izvaja
nje je bil nagrajen z dolgimi
aplavzi, ki niso prenehali, dokler
pevci niso ponovno intonirali že
odpeto pesem.
Tako je pevski zbor in tambu
raški orkester priredil lep večer
navdušenim poslušalcem v Sevni
ci, ki so pri slovesu mladi bršljlnski delavski zbor in tambura
še pozdravljali: »Se pridite, ve
dno vas bomo radi poslušali.«
-•t

kdaj bo mogla občina vsaj del
no uresničiti vsakoletni d r u š t v e 
ni proračun. Letos se nam je
želja v precejšnlji meri izpolni
la, tako da smo lahko
dota
cijo občine prekrili dvorano, Jo
prebelili, popravili tla .na odru,
napravljen©
so bile
stopnice
pri vhodu, v dvorani so bili po
stavljeni odri, da so sedeli v
zadnjih vrstah dvignjeni, naj
bolj pa dvorano poživi nov; za
stor.
z

•
Ljudska knjižnica ima sicer
preceij knjig, toda v zadnjih le
tih nekako životari. Knjige so

N a dan pogreba pokojnega
predsednika
Zveene
ljudske
skupščina Moše Pijada, so vo

POTREBEN BT BIL SE E N
INSTRUKTOR
Stanje vodnKker* kadra Je Se
Vedno pomanjkljivo. To Je ob

čutila tudi republiška zveza, ki je
razpisala R štipendij za šolanje
inštruktorjev. Pokazalo se je, da
vseh niti podeliti ni mogla, ker
ni bilo kandidatov, k) bi ustre
zali vsem pogojem razpisa. Za
stopniki zunanjih društev so po
udarili, da je nujno potrebno na
staviti vsaj le enega Inštruktorja,
ki bo na področju okrajne zveze
skrbel za razvoj in kvaliteto vad
be ter vzgojo društvenih prednjakov.
LETOŠNJE INVESTICIJE
ZA
IZGRADNJO OBJEKTOV
Vzporedno z razvojem parti
zanskih društev bi morale rasti

tudi telesnovzgojne naprave. Za
manjša popravila objektov in
nabavo rekvizitov Je treba Izko
ristiti društvena sredstva, ki jih
bodo društva nabirala na najbolj
ustrezen način. Kolikor pa na
meravajo
zahtevati pomoč
od
oblastnih organov, naj se pred
vsem obračajo na občine. OLO
Novo mesto je Investicijska sred
stva dodelil predvsem za gradnjo
In popravilo domov v Žužember
ku, Dol. Toplicah in Straži ter za
dograditev
stadiona
v Novem
mestu.
Pred sprejemanjem proračuna
za leto 19S7 Je bila Izglasovana

Pomladanski kros medvedkov
in čebelic
V nedeljo, JO. marca, so spre
hajalci radovedno
prisluškovali
veselemu vrtšču, ki Je polnil Ragov log. Nekateri so si prišli ogle
dat stvar na mesto. Ragov log jc
bil poln skrivnostnih znamenj, za
črtanih na tleh, narejenih iz vej
ali zarisanih na drevesa. Otroci
so v skupinah po štirje tekali po
gozdnih poteh. V rokah so nosili
llBtke, se od časa do časa ustav
ljali, opazovali, izročali listke v
podpis
kontrolam in »pet tekli
dalje. To je bil kros naših naj
mlajših tabornikov.
Komialja Jim je že določila dve
poti, eno za starejše .drugo, kraj
šo za mlajše medvedke in čebeli
ce. Vsaka skupina Je morala med
tekom opraviti posebno nalogo.
Mlajši so morali šteti označene
6lcupine dreves ln določiti njih

vrsto, starejši pa BO Imeli te za
htevnejše naloge. Dvakrat so mo
rali med tekom določiti stran
neba, uganiti
višino
označene
smreke ter določiti vrsto in šte
vilo zaznamovanih dreves. Pri
vsem tem Je buo treba še Čim
hitreje priti na cilj. Geslo: Znajti
se hitro, je dobilo v krosu prak
tično veljavo.
Po končanem tekmovanju Je ko
misija ugotovila, da so vse »ku
pine naloge izvršile,
nekatere
slabše. Zato je vsaka skupina do
bila vrečico bonbonov, kar Je po
vzročilo mnogo smeha in dobre
volje. Zadovoljni in razigrani so
otroci zapustili svoj raj Ragov
log.
Vsega je tekmovalo 14 skupin
z nad 60 tekmovalo!.
D. E .

LE ZA SMUČARJE IN TEKAČE?
Zadnjo nedeljo Je bilo na Loki
ob Krki prvo letošnje tekmovanja
v krosu. Udeležba Je bila slaba,
ker so nastopili le smučarji teka
či ln nekateri atleti. Na množič
nem društvenem krosu, ki bo
sredi aprila, bodo nastopili vsi
aktivni člani TVD Partizan.
Med atleti sta bila na 1.500 m

KOČEVSKE EKIPE
SO BILE BOLJŠE
Namizne teniški klub Elan je v
zadnjem času navezal zelo tesne
stike s kočevskim
Partizanom.
Pred štirinajstimi dnevi so v Ko
čevju gostovali mladinci Elana,
preteklo nedeljo pa sta se Elan in
Partizan v Novem mestu srečala
kar na štirih frontah. Med seboj
so se pomerile članske, mladin
ske, pionirsko ekipe
ln
ekipe
članic. Kočevski Partizan ima v
namiznem tenisu že lepo tradicijo
(njihove ekipe tekmujejo celo v
zvezni listi!), zato ni nič čudnega,
če so vse štiri dvoboje odločili
v svojo korist. So pač boljši, to
jim Je treba priznati, Novomeščnni pa sc bodo morali še precej
učiti. Ret'nl treningi ln podobni
dvoboji bodo precej pripomogli k
dvigu kvalitete pri novomeškem
namiznem tenisu.

dolgi poti najboljša: Tratar (4:49)
in Jankovič (4:51). Med smučarji
Je bil prvi Lah (4:81). sledili pa
so: Daroveo (4:58), Berus (5:06),
Petrenčlč (5:14) in Hren (5:15).
Pri mladinkah je bila Goršlnova z rezultatom 3:23 pred Prahovo
3:40 najboljša.
V soboto ob 16. uri bo na Loki
otvoritveni atletski miting. Nasto
pili bodo vsi najboljši atleti ln
lahko si že obetamo dobre rezul
tate, saj so nekateri pridno va
dili vso zimo v telovadnici.
JG

KOŠARKA

Obveščamo cenjene stranke, da
smo s 1. aprilom za spomladan
sko sezono znižali cene: parna in
električna trajna 3C0 din. hladna
ondulacija 600 din. Za vsako traj
no Jamčimo.
Frizerski SBlon MIHELIN,
Straža

uma

Podpisana obžalujem in prekli«
cujem .kar sem izreki« žaljivega
o Ivanu Luzarju, mlinarju lz Crmošnjic, in o njegovi ženi Mari
ji Luzar in se jima zahvaljujem,
da sta odstopila od tožbe, ker sem
Izrekla lažnive obdolžitve.
N e ž Ogrlno

<

Ljudstvo in ILA — to je eno
Pretekli teden se je mudila
v Strugah vojaška
enota iz
Ljubljane. S seboj So pripeljali
tudi ozkotračni projektor, kj so
ga uporabili za občinstvo. P r e d 
vajali so dokumentarni
film,
in dva poučna. Ogledali so si
Jih lahko vs', k i se zanimajo za
kino. Vse predstave so bil©
brezplačne. Ljudje so b i l i «eJo
zadovoljni in veseli. Zahvalju
jejo se vodstvu enote, k i ni po
zabila tudi na kulturno razve
drilo ljudi.
»

e

Dolenjski muzej v Novem me
stu, Muzejska ulica 7 (Za Domom
ljudske prosvete) je odprt vsak
torek in nedeljo od-9. do 12. ure,
vsak petek od 14. do 17. ure. Za
obiskovalce lz drugih krajev od
9, do 12. ure. Sole in skupine
vsak dan. Poprejšnje obvestilo
zaželeno.

a

NOVOMEŠKEGA UČITELJIŠČA
Belokranjski muzej v Metliki je
odprt vsak dan od 10. do 12. ure.
Poprejšnje obvestilo šol in sku
pin zaželeno.
Umetniška galerija v Kostanje
vici odprta vsako nedeljo od 8.
do i7. ure. Vstop prosti

NOVO MESTO
V času od 23. do 30. marca Jt
bilo rojenih 27 dečkov in 19 de
klic.
Poročila sta se: Vesel Božidar,
meteorolog lz Novega mesta ln
Fištrovec Marija, knjigovodkinja
lz Smihela.
Umrla je Ajdič Marija, delavka.
39 let, iz Radne vasi.
GOTNA VAS
Rojen Je bil 1 deček.

Pretekli teden so v novomeški
porodnišnici rodile; Posedel Zo
fija iz Kanižarice — dečka. Pate
Olga iz Sentruperta — deklico.
Mežnar Frančiška iz Vel. Slatnl.
ka — dečka, Gorenc Amalija iz
Spodnjih Mladetlčev — dečka, C i mermanfilč Marija lz Stopič —
dečka, Sterk Jožefa lz GrlbelJ —
deklico, Campa Slavka iz Novega
mesta — dečka, Brezovar Martina
iz Regerče vasi — deklico, Gre
gorčič Amalija Iz Mokronoga —
dečka, Robida Kristina iz Starega
loga _ dečka. SlanoviČ Katica iz
Cešnjic — deklico. Kastellc Mari
ja iz Jurne vasi — dečka, Janežič Amalija iz Mežnice — dečka,
Bartolj Jožefa iz Ločne — dečka.
LUzar Alojzija iz Jugorja — deč
ka, Porenta Slava iz Novega me
sta — dečka, Košir Ana iz Martinje vasi — dečka, Doberdrug
Justl lz Prečne — dečka, Zupan
čič Martina s Krke — deklico,
Hrovat Štefka iz Zafare — dečka,
Mežnaršič Amalija 1z Prečne —
dečka. Avplč Kristina z Vrha —
dečka, Boc Aleksandra iz Kočev
ja — dečka. SkedelJ Jožefa Iz
Gor. Mraševega — dečka, Seglna
Milena lz Tribuč — deklico. Vuj-

Nedelja,
7. aprila, ob 11. url:
gostovanje v Otočcu ob Krki:
»Janko in Metka«. Vstopnina 10
dinarjev. Cisti dohodek je na
menjen mlečni kuhinji tamkajš
nje osnovne šole.

čift Danica iz Pilatovcev — dekli
co, Fink Marija iz Poljan — dee.
ka.

Pretekll teden so se ponesrečili
ln iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Jakovlna Josip, komerci
alist iz Zagreba, je padel z av
tomobila in si poškodoval glavo.
Mušlč Julij, pečarski vajenec iS
Podzemlja, si le s strojem za mlet
je zemlje poškodoval desno roko.
Clmermančtč Frančiška, užitkarlca iz Bend, Je padla in Bi po
škodovala levo nogo. Trampe K a 
rel, posestnik iz Breške vasi. je
padel z voza in si poškodoval gla
vo. -Coplč Marija, kmetijska de
lavka iz Brusnic, je padla na kopačičo In si poškodoval
glavo.
Perpar Matija, posestnica 1z Rožemplja. Je padla 1n si poškodo
vala levo nogo. Lesjak Terezija,
žena posestnika iz Gotne vasi. Je
padla s skednja in si poškodova
la glavo. Perla Ljutio, posestnlco
iz Pravutine, je podrl kolesar ln
JI poškodoval desno roko. Barle
Anton, posestnik iz Gor. Selc, Je
padel s kolesa in si poškodoval
glavo. Močnik Rado, sin rudarja
z Malega Cirnlka, je padel In si
poškodoval trebuh. Zagorovlč Zaharlja, vojak iz BrSijlna, je padel
In si poškodoval glavo. Moravec
Vinko, sin kleparja lt Birčne va
si, se je z vročo kavo opekel no
obrazu! prsih in obeh rokah. Mla
kar Franc, posestnik 1z Zloganj,
Je padel pod voz in si poškodo
val telo. Lokar Karel, posestnik
lz Stana. Je padel s kolena In si
ooškodoval glavo In hrbtenico.
Lah Rajko. sin delavke 1z Mertlnje vasi. Je padel z avtomohila
In si poškodoval glavo. Crnlč Ju
re, sin posestnika lz Prsvutlne. ie
padel in si poškodoval levo nogo.

naročniki imajo 50-odstotnl
popusti

Letna skupščina Okrajne zveze Partizana Novo mesto — Partizan v okraju še vedno ni mno
žična organizacija — Več pestrosti in širine v društveno delo, pa bodo tudi uspehi večji

LETOŠNJE OSREDNJE
PRIRE
DITVE: BIHAC, L J U B L J A N A ,
ZAGREB
V LJubljani že fl»U časa deluje
odbor z vsemi pododbori za IV.
republiški zlet Partizana Slove
nije, imenovan tudi »PRVI SLO
VENSKI
FEST&VAL TELESNE
KULTURE«.
Čeprav bo ta zlet
šele konec Junija, so naša društva
le pred nekaj mesocl pričela s
pripravami. Prav poseben pouda
rek bo okrajna zveza posvetila
»ZLETU BRATSTVA IN EDINO
STI«, ki bo od 25. do 27. maja v
Bihaču. Tega zleta se bo okrajna
sveza udeležila s svojimi telovad
ci, ki bodo Via glavnem zletnem
dnevu nastopili z množično točko.
Za čim uspešnejšo uđele'ho bo
vse potrebno oskrbel posebni od
bor, ki ga sestavljajo predstavniki
Partizana, J L A , SZDL, LMS, ZB,
tabornikov, Avto-moto
društev,
Strelcev In Ljudske tehnike. Glmnaestradc v Zagrebu
se
bo
okrajna zveza udeležila s skupino
mladink, ogledali pa si Jo bodo
vsi društveni načelniki ln načel
nice.

SPOMLADANSKO CEPLJE
NJE nudim večje število cepi
če v češenj,. Jablan ln sliv. —
Jakob Springer, Petrova vas p.
Črnomelj.
20.000 DIN NAGRADE DOBI. kdor
ml preskrbi enosobno stanovante v Novem mestu aH bližnji
okolici do 1. junija 1957. Naslov
v upravi lista (119-57)
POL
ENODRUŽINSKE HlSE Z
VRTOM v Novem mestu prodam.
Vseljtvo takoj. Naslov v upravi
lista (120-57).

prvi

»KRKA« — Novo mesto: od S.
do 8. IV. a m e n š k i film »Avanture
Don Juana«, Od 9. do U . IV. nem
ški film »Dokler boš z menoj«.
Mladinski program: od 9. do 11.
IV. angleški film »Skrivni rov«.
Dom J L A — Novo mesto: od 6.
do 9. IV. italijanski film »Ure
obupa«.
»JADRAN«-KOCEVJE: od 5. do
7. IV. ameriški barvasti film »Ve
lika nagrada«. 10. in 11. IV. »Za
padna stran«.
ČRNOMELJ:
od 5. do 7. IV.
ameriški film »Trpljenje«. 9. in 10.
IV. jugoslovanski flim »Milijoni
na otoku«.
Iz M e t l i k e
METLIKA: 6. In 7. IV. ameriški
film »Julij Cezar«. 10. rv. Itali
Turistično - olepševalno
dru janski film »Filomena Marturano«.
KOSTANJEVICA: 7. IV. ameri
štvo v Metliki je na grajskem
ški film »Pas za pištolo«. 10. IV.
vrtu postavilo dve »žabi« za ameriška barvasta risanka »Alice
smeti. Upamo, da bodo zlasti kino v pravljični deželi«.
DOL.
TOPLICE:
8. ln 7. IV.
obiskovalci zdaj vedeli, kam naj
francoski »film »Prijateljice noči«.
odlagajo izrabljene vstopnice,
TREBNJE: 6. ln 7. IV, ameri
prazne cigaretne škatle l n po ški film »Sestrična Rahela«.
ŠENTJERNEJ: a. ln 7. IV, ame
dobno navlako.
riški film »Zaseda«.
Turistično - olepševalno
dru
MOKRONOG: 6. in 7. IV. franštvo J« tudi pričelo čistit* bivSo cosko-španski film »Ljubimca iz
Buličevo parcelo pod tovarno Toleda«.
B E T I i n bo tu uredilo majhen
Spored potujočega kina
park. Dela se nadaljujejo.
Novo mesto
Prav tako napreduje tudi delo
Potujoči kino Novo mesto bo
na otroškem Igrišču. Oporno ob
francoski film »FANzidje j« že zakrpano ln na predvajal
FAN-TULIPAN: 4. aprila ob 19.
njem Je nameščena varnostna uri v Prečni, 5. aprila ob 19. url
mreža. Pripravljen je i e tudi v Otočcu, 6. aprila ob 19. url v
7. aprila ob 15. url na
peskovnik. Dohod na novo Igri Gabrovkl,
Čatežu, ob 1«. url v Sentlovrencu.
šče bo « Trga svobode mimo ga
»JULIJ CEZAR«: 18. aprila ob
silske orodjarne. Zato so v za 19. uri na Vršnih sellh, 19. aprila
19. uri v Gaberju, 20. aprila ob
padnem zidu prebili dohod, sko ob
19. url na Dvoru, 21. aprila ob 15.
zi katerega bodo na
igrišče url v Dobrnlču, ob 19. uri v Mirni
imele lahek dostop tudi matere peči.
Ameriški barvasti film »LILI«:
z vozički,
-ar
25. aprila ob 18. uri na Pljuč
nem oddelku novomeške bolnišni
ce, 24. aprila ob 19. uri v Podgradu, 27. aprila ob 19. u r i v Bell
cerkvi, 28. aprila ob 14. url v Crmošnjicah,
ob 18. url na Dvoru.
jaki In oficirji poslušali prenos
Ameriški barvasti film »POGU
pogrebnih svečanosti po radiu v MEN
KOT LASSIE«: 3. maja ob
šoli. Pripomniti moramo, da »o 19. uri v Brusnicah, 4, maja ob
19.
ur!
Stoplčah, 5. maja ob 11.
biti zelo disciplinirani
K l j u b url na vTrebelnem,
ob 15. uri v
temu, da ao bili v Soli samo d v
Skocjanu, ob 18. u r i Y Smarjeti.
url, so za seboj vse počisti^ in
zapustili
razrede ,v najlepšem
redu. S takim vedenjem so do
^sfAsCfli'. »Is*..i
kazali, da se fantje v armadi
POCENI
PRODAM elektromotor
res lopo vzgajajo.
D- Kje: »Schorch« (8 Hp. 2800 obra
tov), »Sachenvverk« (l Hp 1400
obratov), več kompletnih bro
nastih ležajev, psiho z ogleda
Poslužujte se malih ogla
lom lz hrastovega lesa ln otro
ško posteljo (do 10 let). Ogled
sov v Dolenjskem listu —
v mlinu Kovačtč. Novo mesto.

Bihać, Ljubljana, Zagreb

V okrajni zvezi Partizana Novo
mesto Je včlanjenih 15 društev:
Novo mesto, Črnomelj, Metlika,
Kostanjevica, 2užemberk, Treb
nje, Mokronog, Mirna, Šentjernej,
Semič, Mirna peč. Otočec, Straža-Vavta vas, noi. Toplice
ln
Stopiče.
Pozimi so vsa društva
pregledala svoje delo na v e č ali
manj uspešnih občnih zborih, le
Partizanu v Črnomlju
to ni
uspelo. Kaže; da preživlja krajšo
krizo, ki pa nI tako huda, da je
ne bi mogli kmalu odpraviti.
Zastopniki društev so se sešll
v razpravnt dvorani okrožnega
sodišča v Novem mestu na letno
skupščino okrajne zveze. Svojih
zastopnikov niso poslala društva
Črnomelj, Mokronog, Mirna peč"
ln Šentjernej. Slednji dve društvi
se nista udeležili
tudi
lansko
letne skupščine, kar Ju postavlja
v zelo slabo luč. Svoj odnos do
okrajne zveie in njene letne
skupščine bosta morali vsekakor
popraviti, ker je tak Izostanek le
težko opravičiti.
Skupščini so prisostvovali za
stopniki množičnin organizacij in
JLA,
Republiško zvezo Je zasto
pal tov. PavBlč, okrajno zvezo
Partizana Karlova« pa njen na
čelnik.
V uvodu Je vse udeležence skup
ščine pozdravil predsednik
tov.
Skrt. Pred prehodom na dnevni
red so Je v krajšem govoru od
dolžil spominu umrlega predsed
nika zvezne ljudske
skupščine
MoSe Pijada. Skupščina Je nato
njegov spomin počastila z enominutnlm molkom.
Pregled dosedanjega dela okraj
ne zveze so skupščini posredovala
Izčrpna poročila tajnika, načelni
ka, gospodarja In blagajnika. Raz
prava Je potekala v duhu priprav
na letošnje telesnovzgojne mani
festacije, zlete ln nastope.

7. aprila ob 21.32

D a b i se prosvetni delavci
seznanili 9 t e k o č i m i v p r a š a n j i
z a d r u ž n i š t v a i n kmetijstva n a
vasi, bodo imeli 12. aprila p o 
sebno predavanje v Trebnjem.
P r e d a v a l bo predsednik O Z Z
V i k t o r Z u p a n č i č . N a to p r e d a 
vanje so vabljeni vsi prosvet
n i delavci trebanjske občine.
Isti dan popoldne bo za vse
učiteljstvo
tudi
rentgenski
pregled v Trebnjem.

a

Ljudsko izobraževanje.
Lani
•mo spet imeli trimesečni kmetljsko-igosjpodinijski tečaj. SpJošno znanje iz krmetljstva, vrtnar
stva, gospodinjstva, vzgoje in
zdravstva ter ročnih del, si j«
pridobilo 33 deklet. Temu teča
j u je bil priključen še tečaj R K .
Nekaj predavanj iz kmetijstva,
vrtnarstva, iin/lnoreje in mle
karstva, so poleg tečajnic poslu
šali tudi drugi ljudje. Starše
emo skušali vzgajati in jim Si

večinoma prebrane, mnogo Ja
zastarelrh in so j i h stalni obi
skovalci že po nekajkrat pre
brali. Knjižnico bi bilo treba na
novo urediti, predvsem pa bi
morala vanjo stalno dotekati
nova, sodobna, domača ln fcuja
dela. Vendar za zdaj ni denarja
in morda bi res ne bi bilo napetk, če bi tudi mi zamenjali
vsaj nekatere knjige s kako do
bro knjižnico v okraju.
(MK)

Trebnje

Krajših iger nismo ponavlja'li,
Vio malo pa so kar štirikrat za
igrali: doma dvakrat ter v Dobrniču i n Dvoru. »Pepelko« so
igrali tnikrait: za domačo šolsko
mladino, za odrasle in z
vse
okoliške šole. V letu 195« smo
dvakrat ponovili tud j dramo
»Mladost pred sodi&čem« i n s i 
cer na Dvoru m Pod'turnu. Na
našem odru je gostovala le mla
dina iz Knežje vasi z veseloigro
»Zakonci stavkajo«. Lansko po
mlad nas (je obiskala tudi trebarnjiska. godba na pihala, 25. ma
ja, za Titov roijatni dan. .pa je
bilo na žruženi/berskem trgu tek
movanje pionirskih z b o r o
iz
vse občine,

•

DOLENJSKI OBVEŠČEVALEC

razrešnlca staremu odboru. V novi
odbor Je bilo Izvoljenih nekaj no
vih članov, ki so se Izkazali z
dosedanjim
delom na telesnovzgojnem področju. Imena, kakor
Cižmek. ki Je novi predsednik,
dalje Skrt, Jože Knez in Irena
Knez, MIlan Smerdu ln Nusa
Smerdu, Bukovec, Ruža ln Dani
lo Kovaoič ter druga nam Jamči
jo, da je bila nova uprava prav
dobro izbrana. Prav zato lahko
upamo, da bodo njeno delo na
širokem področju telesne vzgoje
spremljali najvidnejši uspehi tako
v množičnosti kakor tudi v kvali
teti.
K. J.

no boljši ln so zmagali z nekaj
več kot 40 točkami razlike. Pri
gostih sta prednjačila člana zvez
nega liga&a »LJubljane« Stuplea ln
Sčurk, ki sta sama dosegla nič
manj kot tri četrtine
doseženih
toftk. Pri domačih ni bilo velike
razlike. Najuspešnejši pod ko
šem je bil Golež.
Za domači Partizan so nastopili:
(v oklepaju število doseženih točk)
Golež 28. Petrlč J . 18, Fuls 9, Bele
3, Setina 5, Potrč 4. Korošec 0.
Tekmo je pred številnimi gle
dalci, predvsem gimnazijsko mla
dino, ki kaže precejšnje zanima
nje za ta šport, dobro sodil Pernovšek iz LJubljane.

NOGOMET
E L A N (N. m.) : PARTIZAN B
(Kočevje) Iti (1:0)
Prvo tekmo na domačem Igrišču
v spomlndanskem delu dolenjske
nogometne lige so Elanovl nogo
metaši igrali z drugim moštvom
kočevskega Partizana. Rezultat je
bil 1:1, Elnn Je, kot po navadi,
na domačem terenu le s težavo
zbral moštvo, pa še to nI moglo
doseči gol drugače kot iz enajst
metrovke.
Nelznajdljivost
pred
golom Je kriva za piškavo bi
lanco Elanove enajstorice. Mogoče
bo poslej, ko bo v napadu spet
nastopal Vesel, bolje. Seveda pa
Je Jasno, da ob sedanji disciplini
Igralcev, predvsem glede obiska
treningov ln odpovedi ob sestav
ljanju moštva, ne bo mogoče do
seči kakih večjih uspehov. Pri
takih In pod. primerih bo tre
ba v bodoče odločneje ukrepati.
Nedeljska tekma sicer ni bila v
konkurenci, ker se točke doseže
ne z B ekipami ne Itelejo v lest
vici, toda nihče ne more reči, da
se kaj takega ne bo zgodilo tudi
prihodnjič. Disciplina Je pogoj za
dosego uspehovl
F. M .

TEHNIČNA SREDNJA SOLA (Lj.
: PARTIZAN (N. m.) 107:65 (51:31)
Preteklo nedeljo so se košarkarji
novomeškega Partizana prvič po
Š A H
zimskih počitnicah pokazali do
V NEDELJO V NOVEM MFSTIT
mačemu občinstvu na odprtem
— OKRAJNO n«7,OPOTEZNO
igriSču na Loki. Za začetek so si
PRVENSTVO
izbrali skoraj malo pretežkega
Ker Šahovska sekcija v Ivančnl
nasprotnika — moštvo srednješol.
skega prvaka (Tehnične srednje gorici (Stični) zaradi objektivnih
šole) lz Ljubljane. Čeprav je bila težav nI mogla sprejeti organiza
ta tekma za Novomeščane prva cijo okrajnega brzopoteznega pr
na prostem po daljšem počitku, so venstva za prvo tromesečje 1957,
pokazali, da 1 so samo ohranili bo to prvenstvo v Novem mestu
znanle, ampak da so tudi napre In sicer v nedeljo, 7. aprila, v
dovali. Tekma Je bila polna le Domu JLA, s prlčetkom ob 8. url.
pih akcij in preciznih
metov, Prvenstvo bo ekipno in posa
toda Ljubljančani ao bili kvalltet- mično.

Začeli so dobro

Na trgovski Šoli v Novem me
stu So tudi letos ustanovili mla
dinsko organizacijo. Ustanov
ljena je bila tudi šahovska sek
cija, ki je odigrala dvoboj pro
ti učiteljišču. Premagala je uči
teljišče z rezultatom 3 in pol ;
2 l n pol.
Pri
dvoboju
so
sodelovali
učenci trgovske Sole: Žagar, So
ba, Ferllč, l i c , Klarlč in P a p s i , za učiteljišče pa: Spller,
LsSnjak, Jeselnlk, Levstek, Pod
goršek In Baudek.
F. Majcen

Prometne
22. marca je na n o v o m e š k e m
Glavnem trgu kolesar E . L . iz
V e l . O k a v e zaradi neprevid
nosti p o d r l p e š c a in m u p r i z a 
dejal l a ž j e p o š k o d b e .
- 23. marca je p r i š l o na cesti
med Č m o m o š n j i c a m i i n Sto
picam! do t r č e n j a
tovornega
avtomobila i n v p r e ž n e g a v o 
za. P r i tem je b i l laže p o š k o 
dovan voznik v p r e ž n e g a v o z l -

D0PISUJTE
V DOLENJSKI LISTI

Zakaj le na papirju?
O b č i n s k i ljudski
odbor
v
M e t l i k i je sprejel sklep o ob
veznem čiščenju i n š k r o p l j e n j u
sadnega drevja. Na razglasnih
deskah po mestu je bilo ob
javljeno opozorilo;
K d o r ne
bo saim očistil sadnega drevja
do konca februarja i n p o š k r o 
p i l do konca marca, temu bo
to n a p r a v i l a kmetijska z a d r u 
ga na njegov r a č u n .
Odlok občine pa u p o š t e v a j o
samo nekateri, to je tisti, k i
so spoznali, da je čiščenje i n
šikropljenje sadnega drevja res
poto^bno i n koristno, drugi pa
ne. Nerazumljivo je, zakaj ob
čana proti takim, k i ne i z v a 
jajo odloka, n i č e s a r ne ukrene.
G l a v n o leglo kaparja
je na
sadnem drevju ob cesti proti
Novemu mestu.
L a s t n i k i so
drevje
sicer
delno
očistilo,
š k r o p i l ga pa n i n i h č e . ObČinStki ljudski odbor naj b i po
klicali na odgovornost vse, k i
ne izvajajo teh za obstoj sad
nega drevja n u j n i h del, sicer
je tudi prizadevanje tistih, k i
to delajo, obsojeno na
ne
uspeh.
*
M n o g i lastniki hiš v M e t l i k i
gojijo na oknih
i n verandah

S Sinjega vrha
pišejo
Prostovoljno gasilsko d r u 
š t v o S i n j i v r h je 24. marca
praznovalo tridesetletnico ob
stoja. Po slavnostni seji v po
č a s t i t e v tega jubileja je d r u 
š t v e n i k u l t u r n o prosvetni o d 
sek odigral komedijo «Vozel«.
Dvorana gasilskega doma je
bila polna gledalcev, k i so
d a l i vse priznanje igralcem za
izvrstno odigrano igro.
D r u š t v o gradi poleg gasil
skega doma na Sinjem v r h u Se
dve o r o ž a r n i , eno v Speharjih
in drugo v D a m l j u . Obe sta že
pod streho, č e bo d r u š t v o do
bilo p o m o č , za katero je z a 
prosilo, bosta obe
orodjarni
letos dograjeni.
J . F.

rr>že, kar daje mestu zelo p r i 
kupno podobo. Te rože, zlasti
cvetovi nageljnov, pa ponoči
r a d i izginejo. Odnesejo j i h ta
k i ljubitelji,
k i j i h raje pokradejo,
kot da bi j i h sami
gojili. Iz neke verande ob S t a 
r i cesti je že lertos tak l j u b i 
telj cvetov
odnesel nageljne.
K e r sumijo, kdo je to,
upajo
da ga bodo odlepili i n javno
ožigosali.

nezgode
la, na vozu pa ima okoli 3.000
d i n škode.
26. marca je pri s r e č a n j u to
vornega avtomobila in motor
nega kolesa v Novem mestu
prišla
med
vozili
slučajna
sprehaijalka, k i je pri tem do
bila lažje p o š k o d b e .
Isti dan je vinjen šofer ne
kega n o v o m e š k e g a podjetja zadenski zavozil osebni avtomo
b i l na progo v Bršljinu. P r i
tem se je avto prevrnil. Š k o d e
je okoli 10.000 din.
31. maroa sta
na
križišču
cest na G r m u t r č i l a dva oseb
n a avtomobila. N a vozilih je
nastalo škode za o k o l i 20.000
din.

Pozdravi
Iz Hercegnovega
Dolenjski fantje, k i s l u ž i m o
vojaški rok v Hercegnovem,
pošiljamo tople pozdrave n a 
š i m s t a r š e m , bratom, sestram
i n dekletom.
Marko Fric,
Drago Ponlkvar,
Stane Gričar
in Franc
Barta.

LETNA SKUPŠČINA KEGLJACEV
24. marca je bila v Novem me
stu skupščina okrajne kegljaške
zveze. Po temeljiti pripravi, ob
širnih in Izčrpnih poročilih in
razpravljanju sodi ta skupščina
med najbolj uspele ln temeljita
skupščine naših športnih ln dru
gih društev v zadnjem času.
Posebno zanimivo je bilo poro
čilo predsednika okrajne kegljaSke zveze tovariša Perca, ki Je
obravnaval vsebino in pomen k»gljaškepa športa in njegov zgodo
vinski razvoj v svetu in pri nas.
Proti raznim ugovorom, češ da
kegljanje (ali tudi balinanje) ni
prava športna disciplina, je teht
no pokazal ln utemeljil športnost
kegljanja (lz njegovega referata
smo pripravili za našo zadnjo
stran članek o zgodovini keglja
nja), analiziral pa tudi uspehe in
hibe dolenjskih kegljačev.
Iz tajnikovega
poročila
smo
zvedeli, da se je športno keglja
nje na Dolenjskem začelo pravza
prav leta 1953, z ustanovitvijo
kegljaškega centra v Novem me
stu. Od približno 80 članov —
kegljačev na področju sedanje
Zveze, Je do danca njihovo število
naraslo na 400, bilo bt jih pa še
več,
če ne bi primanjkovalo
ustreznih športnih kegljišč. Okraj
na zveza zajema sedaj 7 društev
(4 v Novem mestu, 1 v Dol. To
plicah, i v Črnomlju, 1 v Metliki)
ln l klub (v Stopičah), NajmočGORJANCI: RAZLAG BREZICE
346 : 308 ln 369 : 315
V nedeljo 24. marca je gostova
la v Novem mestu ekipa »Razlag«
lz Brežic, ki Je z ekipo društva
Gorjanci odigrala dve prijateljski
tekmi v mednarodnem slogu. V
obeh nastopih so bili domači bolj
ši in so zasluženo premagali go
ste iz Brežic. Pomlajena ekipa
Gorjancev je iznenadila
z lepo
Igro, v kateri so se zlasti Izkazali
mladinci: Llndlč, Vesel In Breščak, od starejših: Vencelj, Vav_
žek in MežnaršicMrzlak

nejše Je društvo »Gorjanci« v No
vem mestu, ki ima 20 krožkov.
Ostala društva imajo po 2 k r o ž k a .
Sledila so še poročila tehnične
ga referenta, sodniškega poverjeništva ln blagajnika in sprejem
koledarja prireditev okrajne kegljaške zveze za leto 1957. Pri vo
litvah je bil za predsednika vno
vič Izvoljen tovariš Zvone Pere.
Poudariti moramo, da so vsi de
legati dobili tipkana poročila in
koledar prireditev, kar Je novo
potrdilo, kako se vodstvo trudi,
da se kegljaški šport na Dolenj
skem razširi, predvsem pa, da do
bi pravo športno ln družbeno vse
bino.

Viki Mežnaršič — društveni
prvak za 1957
Tekmovanja za naslov društve
nega prvaka K D »Gorjanci« Novo
mesto, za leto 1957 ter plasmana
petnajstih prvoplasiranih za na
daljnje tekmovanje za prvenstvo
Dolenjske, se je udeležilo kar 36
tekmovalcev. Borbe, ki so trajale
od 24. III. do 30. III. na keglji
šču Vrhovnik, »o bile zanimive.
Viki Mežnaršič Je bil edini tek
movalec, ki Je podrl čez 800 keg
ljev, Z rezultatoma 728 in 806 in s
skupno podrtimi kegljl ifl34, je za
služeno postal društveni prvak Z£
leto 1957.
. •
Mladinci M . Breščak, S. Vesel
In A. Barblč so prvič sodelovali
na takem tekmovanju; v%i trije so
se plasirali za nadaljnje tekmo
vanje, vendar zaradi sodelovanja
na mladinskem prvenstvu Slove
nije ne bodo mogli noseči v borbo
za orvaka Dolenjske.
Rezultati:
i . V1kl Mežnarlič
(Luknja) 1534. 2. Riko Cigoj (Luk
nja) 152<*. 3. Ljubčl Murn (Vseh
devet) 1506, 4. Jože Mrzak (Inva
lid) 1486, 5 Ivan Vencelj (Luknln) 1451, fi. Roman Zevnlk (No*
voteks) 1437, 7. Rafael Llndlč (Da
ma) I42fi, 0. Franc Zupančič (Vseh
devet) 14M, 9. Drago Zupet (Elek
tron) MM, 10. Franc Barblč (Lus>
nja) 1411.
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Ignaciju Hladnika

ob 25-letnicl smrll priljubljenega skladatelja in pevovodje

Leta. 1889 je prišel vesel go štovali so ga in mu zaupali.
verificiranimi Igralci. Slovenci
renjski mladenič
v Novo me Zaradi njegovih pevskih spo
so sicer imeli zveze s središčem
sto za organista. Rojen 25. sep sobnosti sta ga visoko cenila
kegljaškega športa v Zagrebu,
tembra 1865 v Krizah vri Trži tudi gim. ravnatelja Fran De
vendar so v osrednjo kegljaško
ču, je Ignacij Hladnik po kon teta in dr. Breznik.
Hladnik
zvezo pristopili šele leta 1945.
čani orglarski šoli nekaj časa je učil brezplačno
tudi obrt
Po osvoboditvi so bile ustanov
služboval
v Šentjakobu
ob niške
vajence,
gospodinjske
ljene kegl jaške zveze v Hr
Savt, nato pa osem let v Sta pomočnice,
šolarčke in pred
vatski, Sloveniji,
Hercegovini
ri Loki, odkoder ga je živ- šolske otroke. Posebno ti so ga
ln Bosni, v Vojvodini in kasne
Ijenska pot zanesla v dolenj Imeli radi, saj jih je skoraj po
je še v Srbiji. 1949 Je bila
sko metropolo. Ignacij Hlad
ustanovna skupščina kegljaško
nik - Nace je bil nadarjen
zveze Jugoslavije in do podrob
glasbenik, odličen perouodja
nosti izdelan sistem športnih
in svojevrsten skladatelj, ki je
tekmovanj. Zaupajoč v visoko
Novejša doba
i>pletel v svoje skladbe vso
Kegljanje kot 'šport pa ima kvaliteto naših kegljačev, je
kegljaška zveza razširila tek
dobroto, poštenost
in pleme
svojo zibelko v Nemčiji, k j e r s
nitost svoje gorenjske
duše.
že- v II. polovic; 18. stoletja movanje tudi na mednarodno
Sam je rad igral in učil tudi
imeli enotna kegljaška pravila. področje. Božo Kombol je v
druge igrati klavir i n violino.
I* Nemčije se je ta športna pa Pragi 1948 postavil doslej naj
Navdušil
je za glasbo Novo
noga širila na vse strani i n se višji rezultat na mednarodnih
meščane, da se je začel v preposebno razmahnila v Ameriki. kegljaških tekmovanjih na as
nekateri hiši oglašati
klavir,
Leta 1885 sta bili skoraj hkra faltu — v 200 lučajih mešano
je podrl 927 kegljev. To je b i l Franc Zupančič, predsednik ke Ce pa so doneli akordi iz od
ti ustanovljeni keglja.sk; šport
pravzaprav
svetovni
rpkord, gljaškega kluba »Vseh devet«, prtih oken na ceste, je ves
ni zvezi v Nemčiji in Ameriki.
ker je pa svetovna kegljaška
vzhičen
vzdihnil:
prvaka podzveze
V obeh teh deželah je še da zveza prenehala * delom, ga nI
ne« največ organiziranih keglja imel kdo priznati. Leto kasneje
»To je pa p r a v i
ringelšpll!«
v Novem mestu, kjer »o keglja
čev.
petja
j« Stanko Hladnik na Dunaju či imeli štiri kegljišča, lz ilovi Dolga leta je bil učitelj
na novomeški
gimnaziji, dvaj
Leta 1926 j bila v Stockhol- osvojil evropsko prvenstvo pomu ustanovljena mednarodna eamezniikov (868 kegljev v 200 ce.' Kegljači so bili člani Plan- set let je bil pevovodja Do
ke, k i je najstarejši kegljaski lenjskega
pevskega
društva, vsaki pevski vaji popeljal k
kegljaška zveza. Takrat Je b i l lučajih mešano). 1953 so naši
klub na Dolenjskem. Planka je več let je učil petje tudi na Friškarju
ali pa k Ilovskym.
v Stockholmu tudi prvi svetov kegljači v Beogradu osvojili
pred 30 leti priredila vsako leto grmski kmetijski soli', od leta Ce je bila na trgu odprta stoj
ni kegljaski turnir na ameriški moštveno svetovno prvenstvo. nagradno tekmovanje Po 14 dni,
stezi z 10 keglji. Na turnirju 3o Avgust Likovnik je pa dosegel ki so se ga udeleževali tudi 1900 dalje pa je vodil novo nica še živečega lectarja Gu
meško Glasbeno matico. B i l j e stava Murna, smo jo otroci
sodelovale Amerika, Švedska.
izvrsten organist, ki je slovel najraje ubrali tja, kjer je bi
Zvone Pere, predsednik okrajne Finska, Nemčija i n Nizozemska,
posebno v pedalu. P i s a l je lo polno pisanih punčk, zibelk,
kegTjaike zveze Novo mesto
države ustanoviteljice prve sve
cerkvene,
pa tudi posvetne konjičkov i n piščalk..
tovne kegljaške zveze.
pesmi, od, katerih j e bilo ti
Friškar je imel stojnico na
»vrhunski« šport. Kegljanje ima
Leta 1947 Je bil prvi kongres
skanih 73 del, V Novem me trgu, pred sedanjo
trgovino
še to prednost, da se v njem po drugi svetovni vojni (v
stu ga je vse imelo rado, spo »Radiocenter«;
tam je s seki
lahko udejstvujejo tudi taki Stockholmu). Na kongresu so
ljudje, k i v drugih športnih izvolili tudi posebnega predsed
panogah ne morejo sodelovati nika za kegljanje z 9 keglji,
(n. pr. stare;(U ljud>je, invalidi kajti svetovna kegljaška zveza
itd.). V Jugoslaviji
je med je po svojih pravilih gojila le
120.000 ljudmi, ki so vključeni ameriški sistem z 10 keglji, kar
v razne športne panoge, 20.000 se pa razen na Švedskem, F i n 
Minulo jesen je b i l na me prej omenjenih tehnikah, delakegljačev. K a r lepo število, k i skem i n v Nemčiji drugod po
tliški
gimnaziji ustanovljen ri nih na papir, lesonit i n steklo.
daje misliti, da moramo tudi Evropj nI obneslo. Kongresa v
sarski krožek, katerega vodstvo
Razstava je bila prva te vrste
kegljanje v našem športnem Stockholmu leta 1949 sta se
je prevzela prof. Mladena Hano- v Metliki i n je odkrila nekaj
življenju vzeti prav resno.
udeležili le Švedska in Finska;
ljeva. Sprva se je vanj prigla prav dobrih mladih talentov, od
sklenili so, da se dejavnost sve
silo okoli 20 niiješolcev. njih katerih je treba omeniti zlasti
Kegljanje pred stoletji
tovne kegl jaške zveze ustavi,
število pa se je kasneje skrčilo drugošolce
Bogdana
Petrica,
dokler ne bo najmanj 5 naro
na 12 risarjev. T i so potem red Darjo Bajukovo i n Darjo MežKegljanje vsekakor spada med
dov
zahtevalo
novo
ustanovitav.
no vsako sredo po trj do Štiri naršlčevo.
najstarejše družabne igre. Kdaj
ure delali v krožku.
in kje se je pravzaprav začelo, Ob Istem času Je bilo na Duna
Namen razstave je b i l pred
ne vemo, kajti najstarejši po ju evropsko prvenstvo na as
Mladi risarji so začeli delati vsem ta. da se tako dijakf kot
faltni
stezi,
k
i
so
se
ga
udele
datki o kegljanju segajo v dru
s s v i n č n i k o m , nato pa so po vr odrasli
Kegljanje v starih časih
obiskovalci
navadijo
go polovico 12. stoletja. Takrat žile Jugoslavija. Avstrija, M a 
sti prišli na oglje, tempero, pa vrednotiti slike rin tako razliko
džarska,
Francija
ln
Danska.
je bila ta igra zelo razširjena
mednarodna
kegljaška nov rekord — 934 keglje v 200 kegljači nekaterih drugih k l u  stel, olje in akvareL Delali so vati prave umetnine od kiča, k i
po vsej takratni
frankovski Nova
lučajih mešano. V Sloveniji so bov. Cisti dobiček so porabili na velikih formatih, da Je v*ak na žalost vedno bolj polni naše
zveza
je
pa
bila
ustanovljena
državi med preprostim ljud
kegljaski cetri v Ljubljani, Ce za zabavne ln poučne izlete. Če risar imel dovojj možnosti za domove. Množica ljudi, ki ob
stvom in višjimi sloji. Takratni 1952 na kongresu v Hamburgu. lju, Mariboru, Novem mestu, prav je Planica, kot drugI k l u  sprostitev v svojem delu. Bist
metliških semanjih dneh oble
kegljači' so že poznali dvoje Vseh teh kongresov in konfe Trbovljah Ih Kranju. Kegljaška bi, delovala le bolj v zabavo, vo tega risanja je namreč, da si
ga hrvatske stojnice s kričeče
načinov kegljanja: pri enem so renc so se udeležil; tudi Jugo zveza . Slovenije vključuje 82 je vendar bil že prav tu zaro vsak mladi risar poišče svoj iz
pobarvanim mavčnim kičem, to
slovanski
delegati,
k
i
so
bili
metali kroglo proti kegljem po
klubov s 6300 člani. Zveza je la dek kegljaškega športnega tek raz, da ne kopira, temveč ri#e,
zraku, pri drugem Pa jo. kot glavni pobudnik; mnogih korist ni ukinila narodni slog in vpe movanja v Novem mestu, ki se kot predmet vidi dn kot s i o žalostno dejstvo zgovorno po
danes, kotalili po tleh. Sred nih In naprednih načel. Na ljala enotni sistem mednarodne je v sedanjem času tako v No njem 'Ustvari svojo predstavo.
njeveški viri (od 12. do 14. st.) kongresu v Zihtlchu 1953 je b i l
vem mestu kot drugod po Do
16. in 17. marca so se ti mla
ga sloga.
kažejo, da so takrat kegljali sa Jugoslovan izvoljen za predsed
lenjskem tako razširilo i n po di risarji prvič predstavili Jav
mo na prostem. Cehi so imeli nika mednarodne kegljaSke zve
Kegljanje na Dolenjskem
stalo šport v vsem svojem vse nosti. V lepo opremljeni velik!
zunaj mestnih obzidij posebne ze, k i šteje sedaj 13 članov.
Na Dolenjskem se je začelo binskem in organb-acijskem po šolski sobi je bilo po stenah i n
travnike, kjer so kegljali za
ŠOFERSKA
kegljanje pred 80 leti i n sicer menu.
panojih razstavljenih 82 slik v
934 kegljev
svoje praznike in prireditve.
»Koliko porabite na sto kiKegljišč v današnjem pomenu
V Jugoslaviji se je organizi
lom.etrov?«
Še niso poznali. To, čeprav ta rano športno kegljanje razvilo
»Liter
slivovke.«
ko razširjeno igranje, j i m je okrog leta 1920. Leta 1932 je pa
bilo le v zabavo, brez tekmo bila ustanovljena Jugoslovan
N A R O B E
SVET
valnih namenov in športnih c i  ska kegljaška zveza, k i Je zače
»Veš, Vencelj, smola je ži
ljev.
la izdajati tudi svoje glasilo
2e več kot t r i leta traja ne tako so nevzdržne zdravstvene ob prometnih zvezah, teh pa je veti v mestu. Človek ima eno
V začetku novega veka pa že »Kuglački športni list«. Imela enak boj alžirskih domoljubov razmere, saj umrje od domači v Alžiru zelo malo. Na čelu službo,
gostiln j e pa pet
Je
včlanjenih
34
klubov
s
304
najdemo na kegljiščih steze za
s številnim- francoskimi divizi nov 50 odstotkr>» otrok pred pe oborožene borbe so bivši vojaki deset!«
jami. Francozi so namreč že 25 tim letom starosti. Računajo, da francoske armade, kj so se bo
let gospodarji afriške dežele. šteje osvobodilna armada Alžir- rili proti Nemcem v minuli
D O B R A PRlCA
Francozi priznajo, da
Kako so gospodarili ln zakaj cev okoli 30.000 borcev, franco vejni.
Sodnik: »No, sedaj pa nam
se bijejo Alžirci, lepo kažejo skih vojakov pa je v Alžiru 'majo borci osvobodilne arma povejte vse, kar veste in zna
številke.
okoli pol milijona. Navzlic temu de Alžira vso podporo p r i do te.«
Okoli 25.000 Francozov ima v imajo domačini pod kontrolo maČem prebivalstvu. To je t u »Ja, znam brati in pisati pa
lasti 2,720.000 hektarov najbolj vsa področja, razen ozkih pasov di njihova največja moč.
računati,
in tudi nekaj geo
še zemlje, 523.000 domačih dru
metrije.«
žin p« le 7.672.000 hektarov naj
slabše zemlje. Nekateri Fran
P O M L A J E V A N J E
Kulturna prireditev v Strugah
cozi imajo v Alžiru cele pokra
»Veš,
z d r a v n i k m l je sveto
Predzadnjo nedeljo se je naša v Strugah tudi igralsko skupi
jine. Eden od takih pridela let
no 40.000 hI vina, za drugega igralska družina predstavila ob no, k i je naištudirala »Razvalino val hojo, češ da to pomladi
pravi starejši mož
trdijo, da Ima letnih dohodkov činstvu z lepim kulturnim spo življenja«. Igrali so v domačem človeka,«
s.
oji
mladi
ženi.
kraju
in
gostovali
v
Ambrusu,
redom,
k
i
je
prav
dobro
uspel.
nad poldrugo milijardo frankov,
»E, dragi moj, potem moraš
eden ima zemlje 13.000 hektarov, Ljudje so se res od srca nasme Zaslužek pa zapravili predvsem
eden pa celo 18.000 hektarov. jali. Na žalost pa nimamo p r i  za alkohol. To družino b i lahko pa kar na pot okrog sveta!«
Francozi so se polastili vseh mernega prostora za prireditve. Imenovali Razvalino kulturnega
PREVIDNE
MIŠKE
naravnih bogastev in najbolj* Za ,iini oder smo si uredili v življenja, pa j« ž« razpadla,
V neki trgovini
zavohajo
plodne zemlje v dolinah, doma šoli. Dobljeni denar smo pora
miši
salamo. »Hm, nekam
čini pa so ostali brez nje in so bili za ljudsko knjižnico In
V v s a k o hI So
čudno diši!« pravi ena.
samo delavci tujcem na domači igralske rekvifcite. Igralci se
že pridno pripravljajo na novo
na Dolenjskem:
»Res je; počakajmo,
da tr
zemlji.
govino pregleda sanitarna i n 
V Mirni peči so udeleženci kmetijsko-gospodarske ftole zaklju
Tudi na splošno s© življenj igro.
Omeniti moram, da smo imeli
DOLENJSKI LISTI
čili zimski del pouka z veselo komedijo (Foto: Jože Pungerčar)
špekcija.«
ski pogoji domačinov težki, prav

A l i je kegljanje šport? Sploh
toe, še vedno ugovarja marsikdo,
tj te vrste športnega Udejstvovanja ne pozna, pripisujoč mu
nekakšno zgolj gostilniško zaba
va (isto velja za balinanje) -Ta
kih glasov je pa tudi pri nas
Čedalje manj, pač pod vplivom
prizadevnih organizatorjev irt
smotrne organizacije, k i daje
kegljanju kot Športu pravo me
sto in veljavo. Saj Je b i l tudi
nogomet pri nas dolgo časa (in
drugod tudi) le posebne vrste
zabava, dokler so ni razvil v

krogle. Steza Je bila narejena
iz ilovice, nato pa posuta z
drobnim peskom. Velik napre
dek je bil dosežen, ko so začeli
na stezo polagati hrastove de
ske, K r o g l j sedaj seveda te
kla vse drugače, lučaj je b i l
zanesljivešji jn kegljanje j do
bilo če svojo športno, tekmoval
no plat. Srečno naključje me
talca krogle se je umaknilo
spretnosti i n Iznajdljivosti.
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rico sekal bel turški med, S
škarjami
pa rezal črn gumi
jasti mačji rep. Poleg stojni
ce je imel škaf in v njem Šte
fan sveže limonade, ki jo je
ponujal kot »friško blago«, za
to se ga je tako ime tudi pri
jelo. Ilovskv je bil takrat edi
ni slaščičar v mestu; lokal je
imel v hiši,
kjer je danes
»Slovenijasport«,
Tu nas je
pokojni Hladnik komaj krotil
in nam nakupil dobrot. Bil je
dober človek,
za otroka ln
odraslega je imel odprto srce.
Za pet svojih otrok je požrt
vovalno skrbel in jih lepo
vzgojil. Hčerka Štefka še zdaj
poučuje na novomeški
glasbe
ni šoli, ki nosi po njenem oče
tu ime, hči Milka pa živi v
Ljubljani.
Sam velik po duhu, je imel
Ignacij Hladnik številne
pri
jatelje in znance. Bil je velik
Slovan, v družbi pa vedno duhovjt, dovtipen,' zabaven in
priljubljen.
Kjerkoli
je bil,
tam je bilo prijetno. Za zaslu
ge, k i j i h je dal razvoju, glas
benega življenja,
mu je Novo
mesto poklonilo
Hladnikovo
ulico (od Gorenjih vrat doKapitlja).
Ob 25. letnici smrti se ga «
hvaležnostjo
spominjajo znan
ci, prijatelji in številni učenci.
Hedvika Svajger

Mladi metliški risarji so razstavljali
trjuje. Take mavčne
figurice
baletk, psov, punčk in podobne
navlake »krase« potem našo
stanovanje, namesto da bi j i h
brez škode razbili in zmetali na
cesto, na stene pa rajši obesili
originalna slikarska dela naših
otrok.
Dvomimo, da Je ta Tazstav«
povsem dosegla svoj namen, saj
je bil čas zanjo tesno odmerjen
in je b i l tudi obisk odraslih,
katerim je bila prav tako na
menjena, bolj pičel. Bila pa je
prvi korak k razumevanju i n
vrednotenju
prave
slikarske
umetnosti.
Naj tej razstavi čimprej slede,
še nove- tov. Hanzljevi pa za
njeno delo vse priznanje! -ar
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Za kaj se borijo Alžirci
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»Vidite ruševin« tistega gra
du. Zgradil ga je grof Ipsilon
v 14. stoletju,« razlaga i>odnik.
»Čudno, zakaj ga ni postavil
bliže
železnice!«
L O V S K A

Lovca gresta na lov. »VeJ,
me prav zanima, če bom jaz
ustrelil večjega zajca kot ti,*
pravi prvi. »Seveda ga boš,«
odgovori drugi. »Zakaj?« —•
»Zato, ker znaš bolje lagati!«

s
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»Tepect Namesto odvajalnega
sredstva si mu dal kapljice za
moč!«
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13. »Ne pobijajte me vendar,« se je prišJec suho 14. BU je pobožen romar, ker se Je tako zanimal
zasmejal. »Popotni romar sem in na mrazu ne bi za cerkve in samostane. Miha in Gregec sta so
dila, ,da mora biti kje s hrvaške strani, tako čudno
rad prenočil!«
je zavijal v govoru. Čudila sta se, da ga toliko
MIha ga je nezaupljivo ogledoval. Videl je ie »anima, kako je z gradom Nadlišknm, koliko je
romarje, tudi ponoči so se že oglasili, toda nobe hlapcev v gradu ln kako se razumelo. Ko je slišal,
den ni bil tako vedrega obraza kot ta. Prav tedaj da je tudi gospodar te hiše tam zaprt, ker se je
je prišla k vratom tudi mati in začudeno ogledo nekaj uprl, je obljubil, da bo molil tudi zanj.
vala tujca v umazanem plašču. Tujec se Je na pol
priklonil ln punovil prošnjo. Hrlbčevka je v za
Ob steni sta Grege« in MIha grbančlls čelo.
dregi pogledala po otroklh in prikimala.
Takšnega romarja še nista videla. Tudi romarske
palice nima. In lačen je. Je ln je in ko izprazni
Tujec je stopil v hišo. Sedel je za mizo In po
posodo, gleda, kje bi še kaj dobil. Kruha si od
vedal, da hodi peš in da gre v Čedad, na Barhano
lomi toliko kot vsi Ilribčcvl skupaj.
In tudi v Rim. Potem je spraševal, kod vodi pot v
Tedaj znova zaropota. Nekdo zopet bije po
Cerknico, v Postojno, kje je turjaški grad, katere
vratih.
cerkve ležijo na tej strani in če so bogate.

15. Romar se zdrzne, skoči pokonoL Ostro pogleda
po fantih, toda ti so še bolj začudeni kot on. Miha
In Gregec nepremično čakata. Koga spe* nosi okrog
hiše! Tedaj zaslišijo znani glas cerkovnika, strica
Ahaca:
»Hej, odprite, ljudje božji!«
Gregec skoči z Miho odpirat. »Gosta imamo,«
zašepeta spotoma Ahacu Gregec, »svetega moža,
romarja.« — »Romarja, k i nI romar,« trdi svoje
Miha. Stric Ahac pa otrese sneg z nog, odloži sulico
in sede za mizo.
Romar se oddahne, spet oživi In prične pripo
vedovati. Ahac prikimava ln pripoveduje, kako J«
tudi sam romal. Ta čas sta izginila Gregec in Miha
v vežo, odpahnila vrata in poslušala v noč. »Dobro
vem, da sem nekaj slišal,« je godrnjal MIha.

16. In res — nekje dalejS Je odmevalo bobnenje,
nerazločno bobnenje, k i se ni dalo z ničemer pri
merjati. Stisnila sta sekiri v roke ln oprezno stopila okrog koče. »Cuj!« je dejal Miha znova. Po
poti je nekaj bobnelo. Napenjala sta oči in čakala.
Sedaj se je slišalo že razločneje, hreščalo je. kot
bi kdo divjal po suegu. Nekaj črnega je huSknilo
mimo.
»Konj!« je dejal Miha. Stekla sta Po gazi na
pot. Da, tam je nepremično stal lepo osedlan konj.
Stopila sta bliže In Miha mu je pričel ponujati
dlan. »Na. Sirko, na!« Toda konj jc prhnil, se vzpel
na zadnje noge in v skoku oddirjal. Tedaj se je
v obeh dečkih vzbudila prikrila misel. Stekla sts
po hribu, butnila v izbo in BSSftbla dejala:
»Neki konj teka spodaj po poti. Pojdimo ga
lovit!«

