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Urejuje uredniški odbor. — Odgovorni urednik Tone Gošnik. Naslov uredništva 
in uprave: Novomeeto, Cesta komandanta Staneta 30 Pošt pred Novo mesto 8» 
Telefon uredništva ln uprava: It. 127 Rokopisov ne vračamo Tiska Cascpisno-
zaJožniško podjetje »Slov. poročevalec« v LJubljani. Za tisk odgovarja F. "'evel 

400 brigadirjev in brigadirk 
vspopaduskubiki zemlje in kamenja 

nd ovito, kako Jim gre delo 
^ * o d rok; kdo bi si mislil, da 
tudi mestna mladina sna vihte
ti kramp in prijeti za lopato!« 
mi je rekel možakar v Ločni ln 
zavzet gledal mladino pri delu. 
In ko sem nanje nameril foto
aparat, B O »e se prav posebno 
ta gnali v delo. »Da ne bi kdo 
rekel, da nismo pridni!« so re
kli in polne samokolnlce so kar 
poskakovale prek ceste, kjer 
grade nasip. 

Ne, tega, da niso pridni in da 
Jim delo ne gre od rok, ne bo 
rekel nihče. Okoli »tiri sto mla-

•N Pogovor 
i z našimi 
v Ljubljani 

»Delam« od petih do enaj
stih«, mi je na bodečem 
Športnem parku pod Ceki-
novim gradom v Ljubljani 
dejal Roman Celesnlk, ko
mandant 1. DMB Majde 
Sile, ko sem ga sredi sto 
brigadirjev in brigadirk v 
§ oho to dopoldne pozdravil. 

»prve dni je bilo težko; 
dijaki nismo navajeni na 
tako delo in precej žuljev Je 
zraslo na neutrjenih rokah. 
Največ nas je osmošolcev Is 
Novega mesta. Iz Črnomlja, 
dijakov novomeškega učite
ljišča in drugih z raznih do
lenjskih krajev. Delamo od 
prejšnje sobote; začeli smo 
na Kodeljevem, prav tako 9 
športnim parkom. Kako je z 
oskrbo? Spimo v Internatu 
glasbene iole na Albertovi 
27; prenočišče in hrana je 
odlično urejena. Zal pa ima
mo premalo samokolnio. Va
gon eto v za prevažanje zem
lje še nI. Disciplina? Moram 
reči, da večina brigadirjev 
pridno dela, le posamezniki 
bi lahko bili bolj disciplini
rani. 

Lepe pozdravljamo starše 
ln vso mladino novomeškega 
okrajat« Je še dejal Roman 
ln se spet lotil dela sredi 
svojih brigadirjev. Tg. 

• • • i • • 

dlneev ln mladink ls raznih 
krajev Slovenije se Je zagrizlo 
v delo s pravo delovno vnemo 
in ob njihovem delu se hitro 
premikajo kubiki zemlje ln 
kamna, da bo cesta dovolj trd
na in široka, kot je to zarisano 
v načrtu ln lakoličeno na trasi. 
Norme presegajo vsak dan. 

Mladi brigadirji ln brigadi rke 
so organizirani v petih mladin
skih delovnih brigadah. Tu le 
mariborska mladinska delovna 
brigada Milana Majcna, trbo
veljska mladinska delovna bri
gada Slave Klavora ter tri mla
dinske delovne brigade ljub
ljanskih šol: H. Toneta Tomši
ča, I. Majde Sile ln III. Franca 
Rozmana—Staneta. Tri brigade 
so se namestile v osnovni šoli 
ln gimnaziji v Novem mestu, 
dve ljubljanski pa sta »t uredili 
taborišče na prostem nad Mač-
kovcem. Postavili 90 šotore, za
silno kuhinjo, zgradili dovozno 
pot do taborišča in uredili vse 
ostalo, za počitek in razvedrilo 
po trdem delu. 

To o brigadirjih in brigadir« 
k ah. Pritožb pri njih nisem sli
kal. Pač, neka tovarišica se je 
sla umit v bližnjo hilo, pa nt 
bila dobro sprejeta, doživela je 
za naše kraje nenavadno nego-
stoljubje. Pa to so posamezniki. 
Cigani stalno oblegajo taborišče 
ln prosijo: »Dajte mi skorjico 
kruha ali pa vsaj cigareto, ker 
sem tako slab, da ne morem 
stati na nogah{!)« Potrebno bi 
bilo cigane poslati kam stran. 
Ne samo, da nadlegujejo mladi
no; njihovih prstov se rado kaj 
prime in zato Je potrebna po
sebna budnost. 

Pa drugače? Vodstvo mladin
skih delovnih brigad ni zado
voljno. Upravičeno nI zadovolj
no. Mladinske delovne brigade 
so imele ob začetku — deloma 
pa še imajo — težave, ki se da
jo odpraviti z malo več dobre 
volje in z malo večjim čutom 
odgovornosti do mladih ljudi, ki 

se prišli sem, žrtvovali del svo
jega dopusta in prijeli sa trdo 
delo s željo, da pomagajo naše
mu gospodarstvu ln hkrati spo
znajo ta del Dolenjske! 

Nerazumljivo Je, da v Novem 
mestu nI mogoče dobiti dovolj 
odej za brigadirje. Ni razumlji
vo, da ne morejo dobiti sposob
nih kuharic za taborišče, da v 
osmih dneh niso mogli dohiti 
materiala sa pokritje kuhinje, 
da je manjkalo kuhinjske poso
de, da molki brigadirji da spe 
na slami brez slamaric, d* elek-
tropodjetje ni moglo v osmih 

dneh napeljati elektrike v tabo
rišče, čeprav bi brigadirji sami 
veliko pomagali s delom. Nera
zumljivo je, da nimajo redne 
dostave hrane v taborišče pri 
Mačkovcu, da morajo skoraj za 
vsak slučaj iskati voznika ali 
kamion! Se najbolj nerasumljvo 
pa je to, da brigadirji nimajo 
dovolj krampov in lopat! Za
radi pomanjkanja orodja mora 
delati del brigade dopoldne, del 
pa popoldne! NI pravilno, da 
dela ena brigada ea dan popol
dne do pol devete zvečer in ta
koj dragi dan od 4. ure zjutraj 

Gostovanje Tržačanov 
Dolenjska i n Bela krajina 

bosta zaključil i sezono letoš
njih kulturnih, prireditev z go
stovanjem Slovenskega narod-
nega gledališča iz Trsta, ki bo 
od 29. junija do 7. julija na
stopalo na naših odrih. Z ve
likimi uspehi je SNG iz Trsta 
v svojih dvanajstih sezonah 
gostovalo po mnogih ve l ik ih i n 
manjših mestih Jugoslavije. 
Obiskalo je Beograd, Zagreb, 
Reko, Put j, Ljubljano in Ma
ribor, Celje, Kranj, Jesenice 
itd. Svojo umetnost je pribli-

Razstava v Črnomlju 
V Omomiliju j * btfla razstava 

prafotiijčmijlh dieil s/sjjemiatoe M * . 
Učenci vseh letnikov »o r&ieta-
vi l i tedelk« čltviiijisike, krojaifik«, 
čevitjiaraflce, miraatraik© iin kovin
ske ©hrti. Lepo tenorjem«, obOefke, 
Učno irodelani čevltfi in lepo 
obuitoovani kovinski iedeMcfi so 
učencem v pen os, motistrom, 
kn j i h pnvpravljaijo za bodoči po-
kiHc, pa priznanje za nflihovo 
priizedevnost. Razisrbefva je bijla 
v pmsboru'h giiirrmaeiice i n je bifl* 
dobiro obiskana. J . S. 

žalo prebivalcem Koprskega in 
Goriške. Zaradi velike odda
ljenosti in prezaposlenosti 
igralcev SNG pa je šele zdaj 
priila priložnost za gostovanje 
priznanih triaikih umetnikov 
tudi na Dolenjskem. 2« dolgo 
smo želeli pozdravi/ti drage go
ste iz Trsta, tudi pri nas — 
zdaj se nam je ta srečna pri
ložnost ponudila. Obiskali nas 
bodo in zaigrali Stevnbeckovo 
dramo »ŽIVI PLAMEN*. 

V soboto so gostooabi tržaški 
igralci v METLIKI, v nedeljo 
zvečer v ČRNOMLJU, v po
nedeljek in torek so jih z na
vdušenjem pozdravni NOVO-
MEŠČANI, nocoj pa bodo igra
li v Domu kulture v KOSTA
NJEVICI, v " j *-t; i i td 1 bo 
predstava v TlfjfBNJEM, v pe
tek v GROSUPLJEM, v soboto 
v RIBNICI in v nedeljo 7. ju
lija v KOČEVJU. Povsod so 
predstave ob 20.30. 

Dragim triaJfknm gostom: 

dalje — to pa pa vse samo sate, 
ker manjka baje le 70 krampov 
in lopat... 

Posamezna podjetja žal ni«a 
pokazala dovolj razumevanja 
za mladinske delovne brigade. 
Tisti, ki so prevzeli dolžnost, da 
bodo vse pripravili, svoje nalo« 
ge niso izpolnili Ob koncu 
prejšnjega tedna so pod vzeli 
potrebno, da bodo ti nedostatki 
takoj odpravljeni. Upam, da ne 
bo treba več pisati o tem in da 
bo ukreni eno vse kar je potreb
no, da bodo mladi brigadirji ln 
brigadirke odnesli najboljše vti
se is Novega mesta. Prve dni 
takega vtisa njeo dobili. Res, 
vsak začetek je težak, a ta mla
dinskih delovnih brigad v No-
tem mestu je bil nepotreben, 

P. Romanlč 

Nobena ovira ne more ustaviti 
navdušenih mladincev — kjer 

hvola za obisk in podarjeno odpove orodje, zagrabijo pridne 
umetnost.' In le; nasvidenje! roke 

NIKO P1RNAT: Na j u r i š i 

Četrtega Julija pred 16. leti se je zbral na Dedinja v 
Beogradu Centralni komite Komunistične partije Jugo
slavije. V najusodnejših trenutkih, ko je povampirjeni 
fašizem hotel uničiti nase narode, svobodo in vest člove
štva, je naša Komunistična partija zbrala okoli sebe vse, 
ki so pošteno mislili in bili pripravljeni aa boj proti oku
patorju: 

»VI, kl ječite pod okupatorsko peto, vi vsi, ki ljubite 
svobodo in neodvisnost, ki nočete fašističnega suženjstva 
— vedite, da je prišla ura borbe za vase osvobojeuje izpod 
fašističnega osvajalca . . .« 

Četrtega julija je CK KPJ z razglasom pozval ljudstvo 
na oborožen boj za splošno ljudsko vstajo. Bojni klic naše 
Partije na vstajo, k orožju, je bil odločen in neomahljiv 
bojni kile z vero v zmago, toda tudi z globoko zavestjo 
o silnih težavah, ki so čakale v tej borbi tako našo Partijo, 
kakor naše ljudstvo. Borba za osvoboditev drŽave Je bila 
zaključena z zmago. Ustanovljena Je bila ljudska oblast. 
Po vojal smo se spopadli a gospodarsko nerazvitostjo naše 
dežele in dosegli v teh kratkih letih pomemben razvoj. Ob 
Dnevn borca lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo 
doslej storili vse, kar je bilo v naši moči. Zmage v prete
klih šestnajstih letih nas navdajajo z radostnim upanjem, 
da bo take uspehe tudi poslej rodilo vse naše prizadevanje 
sa srečo in boljše življenje naših narodov. 

Na tabore in v kolonije? 

S sprejema mladinskih delovnih brigad v Novem mestu: 
predsednik CK LMS Franček Mirtič govori brigadirjem 

•NaavndenjeF NasvddenJ*!« bo 
danes popoldne zaklicalo 50 
glavic na «ovom«atoem kolodvo
ru 1« dokler vlak ne bo izginil 
za bršljinsteim ovinkom, ne bo 
konec mahanj^ z robčki Ln ro
kami. 50 medvedkov i n čebelic 
bo odpotovalo na tritedenski 
tabor v Rafoac pri Labinu, kjetr 
si bodo ob morju pnivoečili vs»-
ga, ka«- si mor* želeti mlado, 
veselo srce. Z* včeraj 4 « prav 
tja odpotovalo 40 tiabornikov in 
taibomiic, dijakov novomeške 
gimnazije, čez tri tedne pa jih 
bodo v Rabcu »»menjali člani 
taborniški« diružin 4z Črnomlja, 
Šentjerneja in S trate-Toplic. 
Tam bodo od M. 7. do 12. 8. 

Notranjepolitični tedenski pregled 

Kongres socializma 
Kongres delavskih svetov Jugoslavije, 

ki je bil pretekli teden v Beogradu, se 
je prav gotovo uvrstil med najvažnejše 
dogodke v našem povojnem dogajanju. 
Primerjali bi ga lahko le z nekaterimi 
izredno važnimi zgodovinskimi odločit
vami. Tega nam ne kaže samo dejstvo, 
da je bilo v Beogradu zbranih nad 1700 
delegatov, predstavnikov delavskih sve
tov, da so kongresu prisostvovali gostje 
Iz 25 držav, da je kongres delal v šestih 
komisijah i n je v razpravi sodelovalo 
440 govornikov. Vse to so le bolj zuna
nji podatki, s katerimi ni moč pokazati 
izredno visoke socialistične zavesti, ki 
je pr iš la do izraza na kongresu, niti ne 
delovnega vzdušja, ki je najlepše viden 
iz podatka, da so dali delegati našim 
državnim in družbenim organom nekaj 
nad 1500 predlogov. 

Na kongresu je bilo sedem referatov 
ln; sicer referat, ki ga je imel na ple
narni seji predsednik Centralnega sveta 
zveze sindikatov Jugoslavije tov. Djuro 
Salaj o izkušnjah in perspektiimh samo
upravljanja proizvajalcev v Jugoslaviji 
in šest referatov, ki so obravnavali ožje 
področje dela posameznih komisij. Toda 
že i: pozdravnega govora predsednika 
republika tov. Tita lahko povzamemo 
nekaj tistih ugotovitev, ki so prevevale 
9es kongres in se prepletale skozi vse 
fijegovo delo. To je neizbrisna resnica, 

da je bil sklep o izročitvi tovarn in pod
jetij v upravljanje delavcem pred sed
mimi leti , eden od največjih, lahko re
čemo, eden od zgodovinskih aktov v 
razvoju naše socialistične družbene ure
ditve. Cilj tega ukrepa je bil omogočiti 
delavcem, da maksimalno razvijejo svo
je Ustvarjalne sposobnosti in pobudo, da 
zagotovimo demokratizacijo v gospodar
stvu, zasnovano na širokem sodelovanju 
delavcev, ne samo v upravljanju proiz
vodnje, marveč tudi v nadaljnjem raz
voju proizvodnje in razdelitve. Sedem 
let dela delavskih svetov je več kot 
potrdilo njihovo življenjsko silo. 

Toda kongres delavskih svetov še 
zdaleč ni imel naloge, da z nizanjem 
uspehov pokaže na rezultate doseda.nje-
ga dela, marveč da na osnovi tehtne 
presoje izkušenj pokaže na tista vpra
šanja, ki jih je treba za boljke delo in 
hitrejši napredek še urediti. Na na jvaž
nejše slabosti je opozoril v svojem po-
zdravu že maršal Tito, ko je dejal, da 
so to: » . . . v prvi vrsti lokalnem, pozab
ljanje na interese vse skupnosti. Ta lo-
kalizem se včasih kaže v različnih obli
kah in je nezdružljiv s pravilnim razu
mevanjem socialističnih odnosov v naši 
skupnosti. Ne smemo pozabiti, da je 
naša socialistična družba cn sam velik 
kolektiv, v katerem morajo biti Istô  
vetni interesi jMiameznlka z interesi 

vse skupnosti Zelo škodljivo je sa skup
nost, če ne vladajo med tovarnami in 
podjetji socialistični odnosi, marveč na
čelo močnejšega. Nelojalna konkurenca 
in ustvarjanje več podjetij iste vrste — 
samo da bi konkurirali takim podjet
jem, ki že obstoje - - je zelo škodljiva, 
ker povzroča odvisne Investicije, ki bi 
jih lahko mnogo koristneje uporabili 
za druge namene. Prav tako je škodljiv 
pojav, da se posamezna podjetja skušajo 
izogniti kooperaciji, ki omogoča cenejšo 
proizvodnjo posameznega artikla Itd. 
Take In podobne slabosti morate odstra
njevati, ker bo to v korist tako samih 
delavcev, ket vse naše skupnosti.« 

Razprave na kongresu so te napake 
i n slabosti ostro grajale. Prav tako ostro 
pa so opozorile tudi na druge pomanj
kljivosti , na š tevi lne vrzeli v našem 
gospodarskem sistemu, ki so nastale za
radi zaostajanja za razvojem družbene
ga in delavskega upravljanja. Toda vse 
te kritike, pripombe in predlogi so bile 
izrečene trezno, z jasnim občutkom za 
to kar je realno, kar je v korist nadalj
nji graditvi socializma. 

Prav nič ni bila pretirana izjava, ki 
jo je dal eden izmed Številnih opazo-
valcev na kongresu, da je tak razgovor, 
tak posvet mogoč samo v socialistični 
državi, pri delavskem razredu, ki je 
popolnoma enoten in ki ima izredno vi
soko socialistično zavest. Zato, ker so 
bili vsi napori predkongresnih priprav 
in samega kongresa usmerjeni prav na 
utrditev delavskega upravljanja, na 
krepitev socialističnega družbenega 
razvoja, ni odveč trditev, da je bil to 
kongres socializma. 

taborili tudi novomeški učite-
ljiščnrki, rtato pa bo v Rabcu 
še tabor dolenjskih vajencev in 
poseben tabor otrok iz našega 
okraja. 

Počitnice so tu. Na vse stran.: 
odhaja mladina v kolonije in 
na taborjenje, da si tam nabe
re zdravja in moči za novo deii0 

v jesena. V Poljanah je 51 
otrok, ki j im je kolonijo pripra
v i l S<vet »a socialno skrbstvo 
OLO; č«z tri tedne j i h bo za
menjalo 50 otrok padlih borcev, 
ki j im bo pruredila oddih Zveza 
borcev. V ponedeljek se j e od
peljalo v Portorož 40 o*rok, 
sledili pa bosta še dve Izmeni. 
Tja bo Slo v avgustu tudi 20 
otrok 1* pomožne šol* v Smt-
helu. Preurejeni dom v Porto
rožu, k i ga je prevzel OLO 
Novo mesto, |je leto$ sprejel 
prve goste in vse kaže, da bodo 
počitnice n a slovenski obalf nad 
vse lepe. 

Zveze borcev je v Bakru ure, 
dila svoj dom, na vrtu poleg do
ma pa bo tudi lep tabor. Več 
k--ikor 200 otrok padlih borcev 
bo tu preživelo lepe počitnice. 
Rdeči križ poSilja otroke na 
Debeli rtič (65), gasilci pa bodo 
poslali 10 obrok v Strunian. So
cialno zavarovanje bo poskrbelo 
za počitnic* otrok svojilh zava
rovancev, k i bodo letovali v 
Bohinju, v Kranjski gori in v 
Gozd-Martuljku. V Avstrijo je 

odpotovalo v mladinsko zabt 
Šfi* v Sekiro ob Vrbskem je
zeru 37 dolenjskih otrok, na 

počitnice blizu Dunaja pa bo 
odšlo 35 naših otrok. 

Na raznih taborih in koloni
jah bo letos kakšnih 1000 do

lenjskih otrok- Lepe počitnice 
Jim bodo omogočali stairši, pa tu
di izdatna pomoč ljudske obla
sti, okrajnega zavoda za soci
alno zavarovanje m zlasti še 
bogat prispevek Rdečega križa 
v hrani. Taborniki, društva p r i 
jateljev mladine, mladinske m 
pionirske organizacije. Zveza 
borcev, gasilci, R K in sveti za 
zdravstvo in socialno skrbstvo 
bodo poskrbeli, da bo mladina 
prišla nazaj zdrava, odporna in 
sposobna za delo v šoli, v delav
nicah in v podjetjih. 

Prijetne počitnice, vesel od
dih Ln čimveč zabave — to že
limo vsem, k i s* te dni za ne
kaj časa poslavljajo od domačih 
krajev! 

Ktmižnrski rudarji za svoj praznik 
Rudarji i« Kanižarice bodo 

proslavili ta svoj praznik v ča
su od 30. junija do 7. (julija. 
Poleg množičnega zborovanja 
v proslavo praznika bodo Izdali 
jubilejno številko svojega gla
sila »Belokranjski rudar«, orga
nizirali delavske igre ter otvo
r i l i na novo urejene zabavišče 
e betoniranim plesiščem v K a 
ni žari c:- Glavno slavje, t, j . 
proslavo 100 letnice delovanja 
rudnika pa bodo proslavili je
seni, ko bo odprt novoizgrajeni 
vpadnik. Začetek obratovanja 

Pogled na gradnjo nad zajetjem črnomaljskega vodovoda 
*v> (Foto iv&a 2Ustelte} 

omenjenega objekta bo pome
nilo ta kanitarske rudarje pre
lomnico med skrajno prdmdthr-
nlm načinom rudarjenja in pre
hajanjem v jamo na eni strani 
ter prehajanjem k sodobnim 
metodam rudarjenja i n pove
čanjem kapacitett* proizvodnja 
na drugi strani, 

Pb 

Novomeški taborniki — 
zmagovalci v republiškem 

mnogoboju 
Festivala telesne kulture so 

se v Ljubljani udeležili tudi čla
ni Rodu gorjansklh tabornikov 
ls Novega mesta. Taborili so v 
parku Ti voli ln s približno 40 
člani In članicami nastopili v 
mnogoboju Združenja taborni
kov Slovenije za leto 1957. V 
postavljanju šotorov, signaliza
ciji ln orientacijskem teku sov 
vseh starostnih kategorijah do* 
segli več prvih, drugih ln tre
tjih mest. V skupni oceni se 
dobili največje Število točk i« 
% tem že drugič postali prvaki 
taborniškega mnogoboja. V ne
deljo popoldne so dobili za na
grado kompleten nov šotor ij* 
vrsto diplom. 

Prvič «0 novomeški taborniki 
zmagali lani na zletu sloven
skih tabornikov v Kuraroveu, . 
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Z v o n k o Pere, tajnik OLO Novo mesto: 

Delež u s l u ž b e n c e v 
v družbenem upravljanju 

Našte l sem le nekaj stvari, 
k i bi j ih morali vedeti in ma t i 
vsi državni uslužbenci in 
uslžubenoi gospodarskih orga
nizacij. Dodal b i še nekaj 
vprašan j glede medsebojnih 
odnosov uslužbencev l judskih 
odborov, lusibanov, d ružben ih 
organizacij in podjetij. Znano 
je, da neurejeni odnosi zelo 
slabo vplivajo na delo. To 
predvsem občuti jo na&i delov
n i ljudje, zaradi katerih prav
zaprav imamo našo upravo dn, 
usLužbence. 

Praksa kaže, v marsikate
rem primeru, da posamezni 
uslužbenci ustanov in podjetij 
menijo, da so nekaj posebne
ga, da so nekaj sami zase, da 
so neodvisni. Uslužbenci v 
podjetjih večkra t mislijo, da 
lahko delajo popolnoma l o 
čeno od uslužbencev ljudskih 
odborov, brez vsake povezave. 
Vendar n i tako; t akšno miš l je
nje je zelo zgrešeno. Tudi pr i 
nekaterih občinskih l judskih 
odborih s rečamo taka nazira-
nja, kar je še bolj napačno. 
V s i si-moramo predstavljati — 
ln tako tudi je —, da je usduž-
benski aparat od vrha pa do 
najmanjšega podjetja en sam 
aparat, k i dela i n kd mu je po
verjeno upravno, strokovno in 
administrativno delo v našem 
š i rokem družbenem upravl ja
nju. Ta aparat mora bi t i med 
seboj 'trdno povezan in enoten 
kar. naj prepreči napake, k i bi 
zavirale družbeno upravl ja
nje. 

Tu smo, da ljudem 
pomagamo! 

So primeri, ko morajo l jud
je prehoditi deset i n deset k i 
lometrov, pa bi j im tega ne 
bilo treba, če b i b i l i us lužben

ci bolj prožni l n če bi s« vedno 
zavedali kaj je njihova dolž
nost. Primer: državl jan ima 
sečno dovoljenje, na podlagi 
katerega mu logar odkaže kaj 
lahko seka. Preden pa člo
vek dobi logarja, mora preho
diti potov in narediti precej 
nepotrebnih ustnih prošenj , da 
končno le lahko podre nekaj 
dreves. Drug primer: d r žav 
ljan je lani posekal nekaj lesa 
na podlagi sečnega dovoljenja. 
Plačal je predpisano takso, 
denar leži v zadrugi, k i ga pa 
n i p lačala naprej. Človek prosi 
za novo sečno dovoljenje', toda 
ne more ga dobiti, ker lanska 
taksa baje še m* plačana. Člo
vek gre na obfrino in spet do
mov, dobi odgovor, da takse 
še n i plačal, čaka, se jezi in 
uprav ičeno kri t izira, ker je že 
lan i izpolni l i svojo dolžnost, to
da ni je v tem primeru i z 
polnila občina, ne revirna 
gozdna uprava i n ne zadruga. 
V tem primeru je uslužbenec 
v KZ povzročil d ržav l janu 
precejšnjo zamudo časa, na
redil mu je veliko nepotreb
nih stroškov, sprožil pa je tu
di upravičeno jezo i n očitek, 
da so »vsi uslužbenci nespo
sobni i n b i rokratski« . Lahko 
pa bi temu človeku na k r a 
jevnem uradu s telefonom v 
pol ure vse uredil i ! 

Zgodi se, da je l judski odbor 
sklenil , da se v neki ustanovi 
uredi delovno razmerje; uprav
ni odbor je določil, da se to 
naredi, us lužbenec pa sklepa 
ni izvršil, ker se boji zamere 
in tako povzroči ustanovi ško
do. Tak ih primerov pogosto 
nihče ne obravnava. 

Zgodi se, da uslužbenci v 
podjetjih dajejo nepravilne in 
neresnične podatke upravnim 
odborom al i delavskim sve-

Prosimo za pomoč! 
Nesramnost kolesarjev, zadnji 

teden pa celo »mopedistov«, pre
sega v Novem mesrtu že vse 
meje. Nešteto je pritožb, da se 

KRI ZA ŽIVLJENJE 
Pretekli teden so oddali k r i 

v novomeški transfuzijski po
staji naslednji us lužbenci i n 
us lužbenke Občinskega ljud
skega odbora Novo mesto: Po
lonca Kos, Štefka Berglez, Ru
ža Modic, Ivanka Zorko, Vida 
Petrovič, Milena Simič, Tone 
Valentinčtč, Ljubo Muren, Sil
vo Požar, Jože Krov, Franc 
Avseo ter Marija Zupančič i n 
Justi Damjanovič, gospodinji z 
Ragovega. 

morajo pešci na lesenem mostu 
na Loki kot v Ragovem logu 
čedalje bolj umikati brezobzir
nim kolesarjem, k i drvijo po 
prepovedanih poteh in ogrozg-
io življenja pešcev in otrok. 
Pred dnevi sta čez most na Lo
ki peljala vft'iric kar dva kole
sarja, tako da sta se jima <kve 
tovarišici s težavo .in zadnji hip 
uimakmili. teicer b i b i l i lahko 
težko poškodovani. Mimo okraj
ne barake pri Novem trgu vo
zijo delavci in nameščenci, ka
kor da nt bi bilo nobene pre
povedi. Na hodnikih pred 
osnovno šolo in gimnazijo smo 
priče pravcatih diirk mladih 
divjakov, k i ne poznajo nobe
nega obzira. 

Zato prosimo organe L M , da 
z energičnimi ukrepi to div-
vjaSVo že vendar končno zatro 

Številni prizadeti 

Kako upravljamo 3 

socialno zavarovanje 
VEC DOHODKOV, PA TUDI VEC I Z D A T K O V 

Z A POVEČANO Z D R A V S T V E N O DEJAVNOST 
Služba socialnega zavarovanja je lani imela nekaj več 

dohodkov kot j ih je predvidela v svojem proračunu. Plačni 
sklad v okraju se je v primerjavi z latem 1955 močno po
večal, višja pa je bila tudi povprečna plača na enega za
varovanca (za 959 din več kot v letu 1WB). Gospodarske 
organizacije, uradi, ustanove, družbene organizacije, za
sebni delodajalci in drugi, ki plačujejo po 40*/o prispevne 
stopnje, so vplačali lani 573,427.967 din; 25% prispevek od 
gospodinjskih pomočnic, pogodbenih zavarovancev, duhov
nikov — članov CMD itd. je znašal 4,011.409 din, 12»/o pr i 
spevek vajencev, sezonskih kmečkih delavcev in drugih pa 
je dal 4,317.195 din. Od oseb, k i so začasno izven delov
nega razmerja, je zavod dobil 1,B16.030 din, prispevek za 
zdravstveno varstvo upokojencev po stopnji 11«/» pa Je dal 
19,773.424 din. Zavod je njimo gornjih dohodkov, upošte
vaje še ostale prispevke, lani skupno dobil 622,195.004 din, 
kar je za 16,147.570 din več kot v letu 1955. 

Seveda so izdatki za zdravstveno zavarovanje v pr i 
merjavi z letom 1955 močno narasli. Povprečna cena po
sameznih zdravstvenih storitev in cena oskrbnega dneva 
v bolnišnicah se je zvišala, povečala pa se je tudi ostala 
zdravstvena dejavnost. Medtem ko je bilo leta 1955 v okra
ju 113.212 ambulantnih pregledov, j ih je bilo lani 132.412, 
od tega v Novem mestu 33.265, v Črnomlju 20.328, v Mo
kronogu 4240, v Trebnjem 6971, v Žužemberku 4744, v Se
miču 4594, v Metliki 11.973, v Kostanjevici 1973, v Šent
jerneju 5665, in v Dol. Toplicah 5680. Na domu so obiskali 
zdravniki tudi precej več bolnikov kot leta 1955: v Novem 
mestu 3533 obiskov, v Črnomlju 1076, v Mokronogu 498, 
v Trebnjem 320, v Žužemberku 199, v Semiču 211, v Metliki 
896, v Kostanjevici 116, v Šentjerneju 183, v Dol. To
plicah 178. 

V Novem mestu je bila še Izboljšana služba speciali
stov za razne bolezni. Lani je bilo specialističnih pre
gledov: okulističnih 1109, dermatoloških 765, nevroloških 
357, otorinolaringoloških 378, pediatričnih 2650 in kožno-
veneričnih 949. 

• Zobnih storitev je bilo lani 7772, v letu 1955 pa 7056. 
Oskrbnih dni v bolnišnicah pa je bilo lani nekaj manj 
— 56\942, leta 1955 j ih je bilo 57.631. V novomeških 
bolnišnicah se je leta 1955 zdravilo 3195 zavarovanih 
oseb, za katere je bilo za 31.651 oskrbnih dni 30,470.820 
dinarjev stroškov. Lani se je zdravilo 526 zavarovancev 
manj, bilo pa je 1099 oskrbnih dni več kakor v 1. 1955 
Stroški zdravljenja so narasli kar za dobrih 11 mi l i 
jonov dinarjev. Povprečna cena oskrbnega dneva v 
novomeških bolnišnicah je bila predlanskim 962 din, 
lani pa 1268 din. Splošna povprečna cena v vseh bolniš
nicah je bila 1955. leta 1025 din, lani pa 1234 din. 

Lekarniški stroški: Pr i pisanju receptov lani ravno 
nismo varfevall, saj je bilo izdanih kar 20.559 receptov 
več kot v letu 1955 (leta 1955 — 75.661 receptov, lani — 
96.220 receptov). Res je, da so prej zdravniki pisali več 
zdravil na enem receptu, lani pa so to nekateri opuščali 

tom. Na osnovi teh podatkov 
organi sklepajo in podjetje 
lahko zaide v težave, pa tudi 
v milijonsko škodo. Zaradi ve
l ike zamude časa, škode lm no
v ih s t roškov je d ružbeno 
upravljanje v tem podjetju 
okrnjeno. Zaradi nevestnega 
us lužbenca imata d ružba rim 
kolektiv samo škodo. Zaradi 
takih posameznikov se zmanj
šuje vloga družbenega uprav
ljanja. Biti pa bi moralo prav 
narobe: uslužbenci naj bi ob 
dobrem strokovnem in politič
nem delu nenehno poglabljali 
in izboljševali družbeno uprav
ljanje. 

Da bi lahko dobro delali 
in korist i l i družbi; moramo 
spremljati domače notranje 
politično življenje, se zanima
ti .za naš splošni razvoj in se
veda vedno poglabljati naše 
strokovno znanje. Ljudem, 
njihovim navadam, željam in 
potrebam moramo prisluhniti 
in j i h pravilno usmerjati v 
njihovo in družbeno korist. 
Uslužbenci moramo bit i vedno 
na mestu, iskati moramo vse
stranske povezave in odkla-
vuiti, take in podobne napake. 
Znati pa moramo pomagati pri 
vsestranskem utrjevanju druž
benega upravljanja, kar je v 
pogojih socialističnega reda 
naša velika dolžnost. 

Z U N A N J E P O L I T I Č N I T E D E N S K I P R E G L E D 

Več kot poldrugi mesec so bili v 
sosednji republiki Italiji brez vlade. 
Poslanri so bili že močno v skrbeh, 
da ne bodo modi pravočasno na po
čitnice in hkrati s črnimi oblaki, ki 
so v severni Itali'i prizadejali grozne 
nesrečo s tornadi in poplavami, je 
v zraku visela 111 d i možnost pred
časnih volitev-, ki pa bi bile morda 
nekaterim celo dobrodoš le . Vodstvo 
krščanskodemokratske stranke jih je 
že enkrat hoiclo izsiliti, toda pred
sednik republike Gronchi — tudi sam 
krščanski demokrat, vendar levo 
usmerjen — se je odločno postavil 
proti fej možnosti, ki bi bila do neke 
mere protiustavna; on namreč smatra 
kot glavno dolžnost poglavarja drža
ve — ščititi ustavo. 

Vladna kriza je bila pretekli leden 
rešena, toda ta rešitev je bolj po
dobna začasnemu ukrepu, kakor de
janski rešitvi. Predsednik republike 
je enostavno sporočil senatorju Zo-
liju, da ne more. sprejeti njegove 
ostavke. 

Ko je soelalnodemokratski prvak 
Saragat pred skoro dvemi meseci 
povzroč'1 vladno krizo, je po neuspe
lih poskusih, da bi sestavili novo 
koalicijsko vlado, v kateri bi bile 
štiri sredinske stranke: krščanskn-
demok ratska, sor ialnodcmokratska, 
liberalna in republikanska, Gronrhi 
poveri: krščanskodcmokralskega se
natorja Zolija, da sestavi enobarvno 
krščansko demokratsko vlado. Zoli je 
to storil in razdelil ministrstva tako. 
da so prišli v vlado predstavniki 
vseh stru j in je bila enobarvnost bolj 
imenska kot vsebinska. Ko pa se je 
ta vlada predstavila parlamentu, se 
je izkazalo, da brez podpore kake 
druge stranke, poleg krščansko de

mokratske, ne bo mogla dobiti večine. 
Sredinske stranke je niso hotele pod
preti, ker bi pač tako tudi same rade 
sedele v vladi — razen republikan
cev, ki ne odobravajo negibne sre
dinske politike — in tako se je zgo-
d lo, da so vlado anti fašista Zolija, ki 
.je bil v času vojne od fašistov ob
sojen na smrt (kateri je komaj ušel), 
podprli samo fašisti in monarhisti. 
Zoli, ki je med skupščinsko debato 
neusmiljeno tolkel po fašistih — sami 
so dejali, da ,j<h še nihče ni tako na
padal, kot prav on — se je odpovedal 
njihovim glasovom. Ko so glasove se-

ZVEZANE ROKE 

šteli ln odšteli fašistične (poslancev 
neofašističnega italijanskega social
nega gibanja — MSI), so ugotovili, 
da manjka vladi en glas do večine. 
Zoli je nato 10. Junija predsedniku 
republike sporočil svoj odstop. Začela 
so se nova posvetovanja za sestavo 
koalicijske sredinske vlade, toda niti 
predsednik senata Mer/agora, niti 
sekretar krščansko demokratske 
stranke Fanfani nista uspela. In tako 
sč Je moral Zoli sprijazniti z nepri
jetno dolžnostjo, da vodi vlado, ki 
životari le ob pomoči glasov z desni
ce, torej fašistov in monarhisiov. 

Bistvo italijanske politične krize, 
ki kljub Zolijevi vladi ni bila rešena, 
je v preživelosti formule sredinske 
vlade koalicije. Vlade, ki so bile se
stavljene na tej osnovi, nikakor ni
so mogle voditi konstruktivne politi
ke niti ne reševati perečih gospodar
skih problemov, kajti nemogoče je 

vskladlti interese veleposestnikov in 
velekapltalistov, ki jih predstavljajo 
liberalci in del krščanskih demokra
tov z interesi malih kmetov in de
lavcev, ki naj bi jih predstavljali so
cialni demokrati in krščansko demo
kratski sindikalisti. Tako se je vse 
reševalo s kompromisi, ki niso zado
voljili niti, ene niti druge strani. Le
vičarske stranke so popolnoma pra
vilno trdile, da mrtveca — sredinske 
koalicije — ni moeoče prebuditi, da 
ga jf* tr^ba le pokopati, toda tisti, 
ki bi ItaM.jo lahko pripeljali na drugo 
pot. Imajo zvezane roke. V krščansko 
demokratski straki je tudi pri vrhu 
nekai ljudi — meri n.fmi tudi pred
sednik republike G»-onchi — ki se 
ogrevalo za novo obliko koalicije: kr
ščanski demokrati, socialni demokra
ti in republikanci ob podpori Nenni-
jevih socialistov, toda Vatikan noče 
niti slišati za tako možnost. To se je 
ponovno izkazalo pred dnevi v parla
mentu, ko ie stari voditelj bivše ka
toliške ljudske stranke — predhod
nice krščanske demokracije — dnn 
Sturzo napadel predsednika republi
ke, da se preveč vmešava v politiko, 
ki se t^če vlade, ne pa predsednika 
republike ter da se ogreva, naj bi 
vlada na socialnen področju sodelo
vala 1 levico, Zoli je namreč res ra
čunal, da bo s pomočjo socialistov 
spravil skozi parlament nekatere za
kone, ki jih desnica ne odobrava. 
Hotel je sedeli na dveh stolih in lo
viti glasove sedaj na desni, sedaj na 
levi. Vatikan pa mu je po don Sturzi 
javno sporočil, kaj misli o teh njego
vih namerah. In tako ima sedaj tudi 
Zoli zvezane roke, vlada pa bo lahko 
spet samo životarila. 

Za večjo samostojnost podjetij 
Iz prakse delavskega upravljanja — Kaj predlagajo podjetja lesne stroke 

KRATKE 
IZ RAZNIH 
STRANI 

(Nadaljevanje in konec) 
Skladu za samostojno razpo

laganje bi a tem zagotovili po
trebno stalnost in z n j i m bi se 
lahko začelo tudi varčevati; 
podjetja bi v teh skladih načrt-
netje zbirata sredstva ln bi tako 
rudi laže začela pametneje ukre
pati v smislu, za katerega Je 
sklad bi l ustanovljen. Podjetja 
leane stroke menijo, da bi le z 
dOiOČeno stalnostjo sredstev za 
d a l j š o dobo delovni kolektivi 
lahko preudarno gospodarili s 
skladom za prosto razpolaganj s. 

KAJ PA DEVIZNA SREDSTVA 
Od leta 1956 daije proizvajalci 

ne dobe neposredno nobenih de
viz. Odvisni so od izvoznikov, 
Če jim ti odstopijo del enega 
odstotka, ki ostaja njim Nakup 
deviz Je namenjen samo za na_ 
bavo potra.*ne>*a materiala in 

nadomestnih delov, medtem ko 
morajo podjetja za nabavo stro
jev, za kritje potnih stroškov 
in za obdobne izdatke kupovali 
devfee po višjih tečajih na de
viznih obračunskih mestih. Pod
jetja menijo, d« naj bi se jim 
dodeljevalo 5fl/» od ustvarjenih 
deviz, s katerimi bi prosto ras
polagala. Tak dei deviznih sred
stev bi j im bil nujno potreben 
zato, da bi lahko naglo zadosti
la hitremu prometu plačevanja 
z raznimi deviznimi sredstvi za 
naibavo uvoženega materiala. 
Podjetja lesno-indoistrijske stro_ 
ke izvažajo blago v države z 
močno valuto. Ce bi jim predla
gan; odstotek od doseženih de
viz pustili, bi laže poslovala kot 
zdaj. Saj so prisiljena kupovati 
na obračunskih mestih po zeio 
visokem teča.jH je nr^vrste de
vi«". C ep rilu. •') ,wso-!mrlustr:ijska 

,;• v, ,.;ftv<.v.v.Yf<>vwMnart;"t' 

Drugačen bi moral biti po 
mnenju podjetij lesn e stroke 
tudi odstotek delitve premij. 
Zdaj dobe izvozna podjebja 30°/* 
premije, proizvodna podjetja pa 
70°,V Odnosi med številom za
poslenih, odgovornostjo za kva
liteto, količino ln dobavnimi 
rokij skrbjo za izvoznim obrat
nim kreditom, predvsem pa pro
izvajalni značaj podjetij lesn« 
stroke, so v primerjavi z izvoz
nimi podjetji popolnoma dru
gačni kot pa jih sedanja praksa 
priznava oz. nagrajuje. Lesno_ 
industrijska podjetja predlagajo 
zato revizijo odstotkov delitve 
premij, pa tudi spremembo de
litve samih odstotkov. 
SPREMEMBV TUDI V ODKUP 

LESA 
Zaradi neenakih pogojev v 

eksploataci j i jje h lodovina v 
Slovennji (v primerjavi z osta
limi republikami) povprečno za 
3000 djn dražja kot drugje, če
prav so cene maksimirani. Pod
jetja zato predlagajo, da bj ce
no hlodovini in lesu aprottnt. 
Novi zvezni predpisi naj bi 
omejevali promet z lesom ;n ga 

usmerjali na ta način, da bo 
dobival surovino sam 0 tisti, ki 
je nanjo gravitacijsko navezan 
in hkratj pooblaščen, da jo 
predeluje. 

Potrebna bi b l i a tudi uredba 
o odkupu in prometu z lesom, 
ki naj bi zagotovila enake po
goje za nahavo hlodovine v vseh 
republikah. Cen« naj bi bil« v 
vseh republikah prosto sestav
ljene, vendar čim enotnejše; n« 
bi se smelo ponavljati, da je 
v Sloveniji hlodovina kar za 
3000 din dražja samo zato. ker 
ekaploatacijske dejavnosti nima 
v rokah lesna industrija. Pod
jetja končno predlagajo, nad bi 
se v vsej državi uredil enak in 
uravnotežen sistem gozdnih 
taks; dajal naj bi prednost pro
izvodnji tistih lesnih sortimen-
tov, ki jih nwjbol.i potrebujemo. 

Podjetja menijo, da bj s ta
kimi ukrepi v resnici dobila 
večjo samostojnost, predvsem 
Pa večjo ekonomsko učinkovi
tost, gaj jih nekateri sedanji 
predpisi iz naštetih vzrokov 
močno ovirajo v nadaljnjem 
razvoju. 

Slovesen zaključek Šolskega leta 
na novomeSki gimnaziji 

S sprejema brigad na novomeškem Glavnem trgu 
predzadnjo soboto 

V TEM, TEDNU 
NABIRAMO: 

Cvet sirnike (400 din), bezga 
osutega (200 diin), rdeče dete
ljice (100 din), ldipe (220 din), 
rmana speoljij (50 dim), kamiidce 
samo cele glavice (240 din). 

List ozfcoliistnega trpoitoa (80 
din), brez« (22 din), melise (150 
din), hribske rese brej pedljev 
(500 din), peCima (70 din), gozdne 
jagode (110 din), smernic* (120 
din) elezenovec (200 din). 

Rastlino ptičie kase (200 dim), 
gladisnika (40 din), jeiičnika (120 
dinarjev), ženiklja (140 din), ma
terine dušica (45 diin), krvavega 
mlečka (100 din). 

Lubje češminovih korenin 
(120 din), krhlike (60 din). 

Korenine baldrijana (260 din). 
Ženiklr|a (250 din), šmairnice (300 
dinarjev), gladeč* (58 din), re
grata (116 din), habala (40 din). 

Seme jesenskega podileska (300 
dinarjev). 

Suhe borovnice (600 din). 
Obvestilo. Pohitite z nabira

njem brezovega listal 

V v s a k o h l S o 
DOLENJSKI LISTI 

podjetja a svojim izvozom pr i 
dobivajo državi čvrstejše devi
ze, so ob sedamjfh deviznih 
predpisih v slabšem .položaju v 
primerjavi z drugimi podjetji. 
Tako stanje prav gotovo ne 
vpliv« vzpodbudno na poveča, 
nje izvoza iz te panoge. 

Novomeška popolna gtmnatlja 
ie letos prav slovesno zaključila 
Šolsko leto. V sredo 26. junija so 
se ob n. url dopoldne cbrall dija
k i , učitel jski zbor, mnogi starši 
pa tudi ostali prebivalci v dvorani 
Doma J L A k zaključni proslavi. 

V prvem delu Je simfonični or. 
kester J I .A ln K D »Dušan Jereb« 
pod vodstvom dirigenta kapetana 
Josipa Jankoviča izvajal koncert 
izbranih simfoničnih del. Zaradi 
izvrstne ln d inamične Izvedbe Je 
koncert nudil tudi zahtevnemu 
poslušalcu bogat užitek. Dirigent 
jp prejel v zahvalo lep šopek na
geljnov, V odgovoru za zahvale 
dijakinj J P , izrazil željo, naj bi 
simfonični orkester tudi v bedo-
Če v krajš ih koncertih za dlja-
Stvo vzbujal smisel In razumeva
nje za simfonično glasbo. 

V drugem delu proslave Je zhra-
U P nagovoril predsednik šolskega 
odbora gimnazije tov. Leo Per-
havc, Poudaril je, kako velik po
men Ima znanje In Izobrazba za 
današnjo družbo. Socialist ična 
skupnost, Ima neposreden Interps 
na pravilnem delu naših šol. D i 
jaki se preko Šolskih skupnosti ln 
zastopnikov v Šolskih odborih 
vključujejo v proces gradltva so
cialist ične demokracije, pri tem 
pa si pridobivajo bogate izkušnje 
zn pozne.iie življenje, pohvali l Je 
velik odziv dijakov v mladinske 

Lovec ln pol 
Mailokateri lovec se lahko po

hvalil s tolikim »lovskim blag-
rom« kakor Hačko saksanovlč, 
kmeit iz Teočaka. Od začetka 
letošnje pomladi do danes ie že 
ujel jn pobil 35 odraslih jaz-
becev. 

delovne brigade In poudaril vred
nost fizičnega dela za osebno 
vzgojo in razvoj človeške družbe. 
Zasluga za lep uspeh na Soli Je 
na eni strani pri dijakih, pa tudi 
vzgojiteljski kader Je 8rt.vr.val 
mnogo truda za napredek, pogo
sto več kakor zahteva poklicna 
dolžnost. 

Ravnateljica prof. Palma Kase-
snlk Je nato na tančne je navedla 
učni uspeh po razredih. Izdelalo 
Je 71 odstotkov dijakov, v nižjih 
razredih 73 odstotke, v višjih pa 
s« odstotkov. Vrstni red najbolj
ših razredov Je sledeč: v i l rarr. 
9« odstotkov, i.a (klasični) In V I . 
razr. «s odstotkov, m . a RT odstot., 
H . a (klasični) S« odstot., III.c. 
I. b Itd. K maturi ie Je prijavilo 
32 kandidatov. Razen enega po-
pravnega Izpita so vsi uspešno 
opravili maturo. Večina maturan
tov dela Ze v delovnih brigadah. 
Zahvalila se Je vzgoiitellem za 
delo )n trud. za pomoč pri orga-
nizaranju delovnih brigad, šolske
mu odboru za pomoč pri vodstvu 
ln upravi šole. dirigentu In čla
nom orkestra pa za lep koncert. 

SolSkl odbor Je nagradil 7. Izbra
nimi knjigami 17 ndllfniakov. po
hvali l pa je poimensko 89 dijakov, 
k! so s prav dobrim uspehom 
končali šolsko lete. 

• V Trstu je bi l zadnji kon
gres K P Tržaškega ozemlja, 
kajti t ržaška partijska organi
zacija bo postala avtonomna 
federacija italijanske K P . — 
Vodstvo Je bilo le neznatno 
spremenjeno In tudi polit ično 
Je ostal Vlda l l na starih po
zicijah s čemer se precejšen 
del članov ne strinja. 

• V palači narodov v Ženevi 
•e Je v torek začelo zasedanje 
Ekonomsko socialnega sveta 
O Z N . na katerem bodo raz
pravljali o delovanju O Z N In 
specializiranih agencij na 
področju ekonomskih ln soci
alnih problemov ter t ehn ične 
pomoči. Zahodne države zasto
pajo stališče, da bi bilo treba 
skrčiti dejavnost O Z N na po
dročju tehnične pomoči, med
tem ko male In vzhodne drža
ve zagovarjajo nasprotno sta
lišče. 

• Francoska radikalna stran
ka se je popolnoma razcepila. 
Bivši predsednik francoske 
vlade In radikalni prvak Men-
des France Je sklenil , da bo 
izstopit, ker pravi, da ne mo
ra več voditi stranke, v kateri 
ne spoštujejo načel disciplin« 
In vol i lnih obljub. 

• Korejsko vprašanje Je 
spet prišlo v ospredje ,ko so 
Z D A sporočile, da bodo južno-
korejsko armado opremile z 
modernim atomskim orožjem. 
Na ta ukrep je kitajska vlada 
odgovorila z ostrim opozori
lom amer l ik i vladi , da bo no
sila vse posledice, za korak, k i 
ga namerava storiti. Kitajska 
In severnokorejska vlada sta 
predlagali skllranje mednarod
ne konference o korejskem 
vprašanju , 

• Petnajst članov kanadske 
skupine sli O Z N v Egiptu Je 
ponudilo svojo k r i za jugoslo
vanske vojake, k i so bi l i ra
njeni, ko Je pri opravljanju 
d o l ž n o s t i njihov kamion zavo-
zdl na mino, pri čemer Je 
en član Jugoslovanske posad
ke Izgubil življenje, 

• V Budimpešt i Je bila prva 
vsedržavna konferenca ma
džarske sorinlist lčne delavska 
partije po oktobrskih dogod
kih. Razpravljali so predvsem 
o utrditvi enotnosti. Mnogo 
ostreje so napadli oktobrsko 
vodstvo, »ki so ga označili kot. 
izdajalsko, kot pa politiko 
Rakosija In Goreja. v stranki 
je sedaj 345.731 članov, kar Jo 
40,2 */• prejšnj ih članov. 

Spoštovanja vredni 
preprogi 

V džamiji Mustafa-paše v 
Skopi j u sta dve preprogi (čili
ma), največji v Jugoslaviji. 
Dolgi sta po dvajset in široki 
po sedem metrov. Izdelani sta 
bili 1933 v Novem Paza.ru. 

RAZPIS 
Upravni odbor KMETIJSKE SOLE GRM PRI NOVEM 

MESTU razpisuje vpis za VEČJE ŠTEVILO GOJENCEV 
v šolskem letu 1957/58. Pogoji za sprejem: starost nad 
16 let, uspešno dokončana osnovna šola; gojenec mora 
biti telesno in duševno zdrav, imeti mora veselje do dela 
v kmetijstvu. Sola je enoletna. Vsi gojenci imajo celotno 
oskrbo v internatu. Vzdrževalnina znaša 4000 din mesečno. 
Za dodelitev stipendije naj se kandidati obrnejo na pri
stojno kmetijsko zadrugo. Lastnoročno napisane prošnje 
je treba poslati na upravo Šole najkasneje do 15. avgusta. 
Prošnji Je treba priložiti: zadnje šolsko spričevalo, Izpisek 
Iz matične knjige, zdravstveno spričevalo, življenjepis 
in obvezo o plačevanju vzdržcvalnine. 

UPRAVNI ODBOR 
KMETIJSKE SOLE GRM — NOVO MESTO 

R a z p i s 
Uprava PAPIRNICE VEVČE, Vevče p. L]ubljana*Pol]e 
bo v šolskem letu 1957/58 vpisala v I. letnik Industrijske 

papirniške iels v Vevčah 

večje Število molkih gojencev. 

Pogoji za vpis so naslednji: 

1. starost ne manj kot 14 in ne več kot 18 let, 
2. duševno in telesno zdravje, 
3. veselje do papirniške stroke, 
4. uspešno dokončan 4. razred gimnazije alt osem

letka; v izjemnih primerih trije razredi gimnazije, vendar 
z obveznostjo, da se bo tak gojenec udeležil sprejemnega 
izpita v septembru 1957. 

Šolanje traja tri leta. Sola Ima lastni internat, kjer io 
učenci v popolni oskrbi. Razmerje med podjetjem in 
starši odnosno varuhi gojencev bo urejeno s pogodbo. 

Prošnjam sa vpis, ki morajo biti naslovljene na upra
vo Papirnice Vevče, je treba priložiti: rojstni list, zdrav
niško potrdilo in zadnje šolsko spričevalo. 

Za natančnejše informacije se obračajte na upravo 
podjetja. 

http://8rt.vr.val
http://Paza.ru
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K a k o s m o v Z a l o g u p r i S m a r j e t i 

prvič svobodno volili Drobne o tovarišu Titu 
T ffi 

(Anekdote o vrhovnem komandantu iz NOB) 

Pomlad leta 1942 Je prinesla 
tudi v Šmar je to in okolico 
marsikaj novega. O partizanih 
se je dotlej le govorilo in le 
malokdo je katerega že videl, 
čeprav so to vsi želeli. S topl i 
m i pomladnimi dnevi pa so se 
začeli tu pa tam pojavljati 
partizani, po dva, trije in več. 
Tud i p rv i borci iz teh krajev 
60 odšli v partizane. I tal i jan
ske karabinjerske patrulje so 
bile čedalje redkejše. Raje so 
t ičali v svoji postojanki v 
Škocjanu. Pomlad j ih je pa 
odnesla tudi od tam. Neke ne
delje so zbežali. Tako je na
stalo svobodno ozemlje. N a j 
bližje okupatorjeve postojanke 
so bile v Novem mestu, Mi rn i 
peči, Mokronogu, Zameskem in 
v Šent jerneju. Ves prostor 
med temi postojankami je pa 
b i l prost i n svoboden. Okupa
torji seveda niso bi l i tako hu
do daleč, vendar so ljudje laže 
dihali . Partizani so povsem za
gospodarili v teh kraj ih in po
stali vsakdanji gosti po vaseh. 
S prihodom partizanov je na-
i t a la tudi politična aktivnost. 
Dobival i smo porodila, imeli 
smo zborovanja k i mitinge, 
uničeval i smo slike Emanuela 
dm dučeja vn italijanske zasta
ve itd. Najvažnejše je bilo to, 
da so se že v začetku junija 
začele po vaseh volitve v na
rodnoosvobodilne odbore. 

V Zalogu pr i Smarjeti je b i l 
izvoljen prvi osvobodilni od
bor v soboto 13. junija 1942. 
O volitvah so vaćčane že ne
kaj dni prej obvestili aktivisti . 
Jaz sem bdi v devetnajstem 
letu in sem premišl jeval , 
k a k š n e bodo te volitve. Nič 
nisem vedel, kakšne pravice 
to dolžnosti ima volilec. Spo
minjal sem se < volitev pred 
sedmimi leti (maja 1937). T a 
krat sem b i l šolar, star 12 let. 
K o sem v nedeljo popoldne šel 
fta vas, sem na mostu opazil 
dva Žandarja, k i sta ustavila 
vsakega odraslega moškega. 
K o smo radovedni otroci p r i 
šli bliže, smo slišali, da p r i -
|anjaijo vsakega na[j gre v 
Smarjeto volit, in tudi koga 
naj vol i . Kdaj pa kdaj je p r i 
peljal mimo osebni avto, do
ločen, da vozi na volišče »pra
ve« volivce, k i so j ih posadili 
v avto žandarji . Toda le malo 
j ih je odšlo z avtom. Izgo
varjal i so se, da so že vol i l i . 
Dobro se še spominjam, kako 
so mojega soseda Kolenca na
v i ja l i na vse načine. Komaj a« 
j im je izvi l , češ da je že b i l 
v Smarjeti in je vol i l . V svoji 
o t roški pameti sem si želel, da 
bi b i l star 21 let, ker bi imel 
pravico vol i t i in na volitve bi 
se peljal z avtom, (saj se še 
n ikol i nisem). 

Spomin Iz borbe ln graditve naše ljudske oblasti 
Te volitve sedaj pa so bile 

drugačne . Komaj sem čakal , 
da bo ura pet popoldne, ko bo
mo sl i na volišče. Sla sva s 
sc sedom Kolencem. Volišče je 
bilo pred hišo posestnika A n 
tona Šinkovca, sredi vasi. To 
krat ni bilo žandar jev. Za m i 
zo pod kostanjem so sedeli: 
aktivist Franc Kar lovšek i z 
Šmar je te ter neki tovar i š in 
tovairišica. T i trijt« so vodiild 
volitve. Ljudje so prihajali iz 
vseh koncev vasi, nekateri na
ravnost od dela na nj iv i . Ena 
skupina je pr iš la z dela pod 
Breznikom, s pesmijo. Pr i š le 
so tudi žene in dekleta, kar 
nerodno j i m je bilo, saj so 
prv ič v zgodovini imele v o l i l 
no pravico. B i l a je zbrana ma
lone vsa vas, še otroci so p r i 
šli pogledat. Preden smo p r i 
čeli vol i t i , je aktivist Franc 
Kar lovšek še enkrat pojasnil 
zakaj smo se zbrali, kaj treba 
da izvolimo pa tudi sam način 
volitev. Vide l sem, da se to 
popolnoma razlikuje od v o l i 
tev, o katerih sem nekoč s l i 
šal. Takrat so vo l i l i po spisku, 
javno. Te naše volitve pa so 
bile tajne. Vsak od nas vo l iv 
cev je vzel papir in svinčnik 
in napisal, kjer je hotel, ime
na petih vaščanov, kol ikor j i h 
je bilo potrebno za novi odbor. 
Tist i od teh petih, k i bo dobil 
največ glasov, bo predsednik 
prvega svobodno izvoljenega 
odbora v vasi. Nekateri so p i 
sali kar na voliščil, nekateri 
pa so šli domov ali v sosedo
vo hišo, kjer so razmisl i l i i a 
potem napisali svoje kandi
date. 

K o so vsi voMoi oddali pre
pognjene listke z napisanimi 
imeni volilna komisiji , se je že 
zmrači lo i n komisija je šla štet 

glasove v hišo k luči. Največ 
glasov so b i l i dobili Ignac K o 
lone, Franc Smrekar, Franc 
Šinkovec, Lojze Gorenc i n 
Lojze Saje. Kolenc, k i je b i l 
dob i l na jveč glasov, je tako 
postal p rv i predsednik novoiz
voljenega odbora. V s i t i ime
novani so b i l i izvoljeni z v e l i 
ko večino, kar je izpričalo 
enotnost vseh vaščanov. Ta 
enotnost je vladala vse do po
java belogardis t ičnih formacij 
in propagande, k i pa vendar 
v vasi ne ob začetku ne po
zneje n i dosegla uspeha, k i so 
si ga beli želeli. Iz vasi je šlo 
v partizane in se borilo do 
krvnea šest vaščanov, več so j ih 
pa preganjali, ker so s par t i 
zani simpatizirali in j im po
magali. 

Odbor, k i je b i l izvoljen na 
teh volitvah, je potem reševal 
vprašan je oddaje hrane za 
partizane, nadalje, skupaj z 
drugimi odbori, delitev zemlje 

v Klevevžu in še več drugih 
stvari. 

K o je pr iš la svoboda, je Z a 
log zaživel novo življenje. 
Sprva je bi l skupaj v enem 
odboru z vasjo Zbure. P r v i 
predsednik krajevnega odbora 
po osvoboditvi je b i l spet 
Ignac Kolenc, partizanski bo
rec. 

Od tistih volitev, velikega 
zgodovinskega dogodka za Z a 
log, je minilo 15. let. Živo so 
ostale v spominu vsem na
prednim vaščanom. Saj je b i l 
to res pomenljiv in odločilen 
dan: v vojni v ihr i , sredi H i 
tlerjeve trdnjave smo šli na 
volišče in svobodno izvol i l i 
svoj odbor. S hvaležnim sr
cem se sporninjam tudi Franca 
Kar lovška, k i je še isto leto, 
izdan od domačih izdajalcev, 
dal življenje za svobodo. B i l 
je ustreljen skupaj z drugimi 
šmarješkimi aktivisti na neki 
njivf pr i Semiču. 

Pešadljsfcd major 
Jože LUZAR 

P r i prehodu čez progo med 
Nemilo in Vrandukom je ko
mandant spremnega bataljona 
Vrhovnega š taba ukazal bor
cem, naj se pomikajo molče. 
V koloni je hodil tudi tovariš 
Tito. Kraj, čez katerega so šli, 
se mu n i zdel nevaren. Ker pa 
tudi ni vedel za komandantov 
ukaz, je začel govoriti z bor
cem pred sabo. Komandant 
bataljona je slišal govorjenje 
in se je razhudil: »Kdo tam 
govori?* —- »Tiho tovariši, ko
mandant se jezi,* je v Šali pri
pomnil Tito. 

Konec leta 1944 so borca 
spremnega bataljona Djura 
Mandiča dodelili v spremstvo 
tovariša Tita. Prve dni je bil 
Mandič kot spremljevalec zelo 
plašen. Polotilo se ga je veliko 
razburjenje in zdelo se mu je, 
da ne bo kos tej službi. Tova
riš Tito je zapazil njegovo 
razpoloženje i n ga je razumel. 

Pozval ga je k sebi in mu re
kel: 

»Česa se t i je treba bati? 
Jaz sem človek kakor t i Bodi 
miren.'« 

Pravoslavni višji duhovnik 
(prota) Karamatijevič, polkov
nik ljudske vojske, te je med 
vojno večkrat srečal s tovari
šem Titom. Karamat i j ev ič je 
vrhovnemu komandantu izka
zoval največje spoštovanje. 
Zmerom se je pozdravljal t 

Srečanje XIII. Proletarske brigade 
Letos 7. novembra bo potek

lo 15 let, ko je bila v Sjeni-
čaku pr i Kar lovcu ustanovlje
na XIII. Proletarska brigada 
»Rade KonČara«. Njen delež 
za osvoboditev naie domovine 
je znan. Bila je pomemben no
silec bratstva in enotnosti na
ših narodov, borila se je v ne
posredni bližini Zagreba, so
delovala je v bitkah za osvo
boditev Srbije in Beograda in 
v zmagovitem m a r š u IV. ar
made sodelovala v vseh bitkah 
do Zemuna, čez Zagreb do 
Trsta. V njenih vrstah so se 
borili prekaljeni borci i n mla 

dinci, zagrebški delavci, kmet
je in delavci iz Dalmacije, Pri
morja, Pokuplja, 2umberka, 
L ike , tu so kovali svobodo 
partizani iz Bosne, Hercegovi
ne, Sandžaka in Srbije. V nje
nih vrstah so se borili tudi 
borci drugih narodnosti: Ita
lijani, Nemci, Cehi, Rusi i n 
Bolgari. 

15. letnico brigade bodo nje
n i preživel i borci slovesno 
proslavil i 2. in 3. novembra v 
Zagrebu ln pr i Sv. Jani (ob
čina Jastrebarsko). Prvi dan 

mlnjd tudi ljudstvo Bele kra
jine ln Dolenjske, se bomo 
udeležili tudi prebivalci novo
meškega okraja. Dobro se še 
spominjamo bojev na Suhor-
ju, Sošicah, v Radatovičih, pod 
Gorjanci in drugje, kjer so na
še enote skupno s XIII. P ro -
letarsko brigado uničevale fa
šiste in kovale svobodo našim 
narodom. Odbor za proslavo 
XIII. Proleterske brigade vo
di general major Mi l an Zeželj, 
nekdanji komandant te, s sla
vo ovenčane brigade. 

Danes bo odprta razstava 
v ŠK Mirana Jarca 

Danes ob 18. uri bo v Novem 
mestu odprta razstava PO
VOJNA LITERATURA O NA
RODNOOSVOBODILNI BOR
BI, ki jo prireja v počast i tev 
Dneva borca in Dneva vstaje 
Študijska knjižnica Mirana 
Jarca. Del razstave, ki vsebu
je samostojne publikacije, bo 
odprt od 3. do 31. tulijo, rfr>'«r* 
del č lankov in ramrn*», ki je 
f»e,atuvijen v Čitalnici, pa bo 
odprt do 8. julija. 

Razstava vsebuje 8 delov, od 
katerih j i h je sedem s samo
stojnimi izdajami v avli stav
be, osmi del (članki) pa je 
razstavljen v čitalnici. N a raz
stavi so dela državnih vodite

ljev o NOB, gradivo za zgo
dovino NOB, pokrajinske iz
daje in zborniki, knjige o živ
ljenju in dogodkih naših ljudi 
v zaporih in taboriščih, delež 
naše mladine v borbi, N O B v 
leposlovju in, NOB v glasbi. 
Števi lni č lanki i n razprave v 
periodiki o N O B na Dolenj
skem bodo zanimiv pregled, 
kaj vse smo v neMh- ttuapMH 
in časnikih s H ^rocja iro 
vojni zapisali. 

Zbrano gradivo pa predstav
lja le izbor najvažnejšega; 
knjižnica žal nima dovolj pro
stora, da bi pokazala vse bo
gastvo, k i je o NOB zbrano na 
njenih policah. Razstavljenih 
bo 2SJ knjig oz. primerkov. 

Nočni dogodek v Dolu 
Od roške ofenzive v avgustu 

1942 pa do m a r c a ali aprila 1943 
na območju Poljanske doune ob 
Kol^pi ai bilo večjih partizan
skih enot nit i vojaških akcij. To 
so dobro vedeli tudi fašisti v 
Starem trgu m na Vimolju pa 
so ai zato od časa do časa upal i 
tudi ponoči v zasede v bližnje 
vasi. Vedeli so, da skoraj s le
herno vas noč za nočjo obisku
jejo akuvisti OF. da preko tega 
ozemlja drže zveze med Belo 
krajino in Notranjsko te r ko
čevskim okrožjem. Tod »o po
tovali številni vodilni funkcio
narji osvobodilnega gibanja ia 
partizanskih enot. 

Stalno zvezo preko dodne so 
vzdrževali kurirji rajonskega 
odbora OF ;n okrožnega odbora 
OF Kočevje. Ti so spotoma 
opravili tudi druge, naloge, in 
neredkokdaj zagodli kako Itali
janom in njihovim prijateljem. 
To so bi l i povečini mladi drzni 
fantje.' k i so poznali vsako ste
zo in menda tudi vsako vrzel v 
številnih plotovih in ki « 0 po
noči videli skoraij enako kot po
dnevi. 

V temni februarski noči 1943 
(snega ni bilo) so šli na zvezo 
a koćevskiim okrožjem kurirji 
rajonskega odbora Stari trg: 
Polde, Joža in Rud:. Spotoma 
so se, potem ko so ugotovili, da 
Italijanov ni v vasi, oglasili le 
za trenutek v Dolu v hiši M . 
J . Ta j ih je prijazno sprejel in 
j im Še ponudil J a b O i č n i k a . Fant
je se vvhiši niso p o č u t i l i preveč 
dobro. Hitro so spili in stopili 
v n o č . . . 

Komad »o napravili neka«j ko
rakov v smeri proti Kolpi , »° 
spoznali, da so obkoljeni od Ita
lijanov. Na klic »Ferma« so se 
pognali v beg. Takrat so 1* 
vseh strani zaropotale strojnice. 
V križnem ognju svinčenk so 
ee razdelili: J o ž e , ki je imel 
puško, se je usmeril v breg pod 
Kozice. Polde čez cesto in proti 
spodnji žagi na potoku. Rudi, ki 
Je bi* zadnji, pa nazaj proti gor
nji žagi. Tam se j e skri l pod 
kup hlodov, 

Jože je med begom streljal 
muzaj. S tem je pritegnil pozor
nost Italijanov Tnča krogel iz 
•trojnic se je usmerila za njim 

ITI ga spremljala daleč v hrib. 
In rezultat tega srečanja? 

Prvi je prišel v taborišče ra
jonskega odlbora v Debelem 
vrhu Polde. B i l Je moker do 
pasu in premražen. Kaj se je 
zgodilo z Jožetom in Rudijem, 
ni vedel. Menil je, da so Ju 
gotovo ujeli ali ubili fašisti. Sam 
je potem, ko je preskoči, cesto 
pod točo krogel, zbežal do 
spodnje žage, tam prebredel po
tok in se čez Prelesje zapodil 
v breg. V taborišče je prišel 
okoli 3. ure ponoči. 

Drugi Jo j« primah ai Jože. 
Ves umazan in z uničeno puško. 
Med begom se mu Je zaplčila 
v zemljo. Ko je potem streljal, 
mu je raraneslo cev, ker Je bila 
zamaSena s prstjo. Tudi on je 

bid prepričan, da sta ostala dva 
v rokah Italijanov, živa ali 
mrtva. 

Kmalu j« prišel še Rudi. 
Zdel J« pod kupom hlodov n« 
žagi več ur. Ko so utihni d ko
raki Italijanov in a« oddaljili 
proti Staremu trgu, je ves pre
mražen zlezel na prosto in jo 
ucvVi i i nevarnega kraja. In ko 
so se potem vsi trije srečali 
pred taboriščem, ce^ m zdravi, 
so se veselo objeli in zavriskali. 
Naslednjo noč in še neštetokrat 
potem so spet šli na pot, dokler 
niso odšli v brigade Nočni do
življaj v Dolu pa j im je še bolj 
nzoštril čut previdnosti Fašistt 
in njiUhovi pomočniki, ki so ho
teli preprečiti partizansko zve
zo preko Poljanske doline, niso 
pri i l i na avoj račun. P, R. 

BOŽIDAR JAKAC: B A Z A M N A R O G U 

bo v Zagfbu odprta razstava 
d o k u m e n t « XIII. Proletarske 
brigade, p krajši slovesnosti 
pa bodo udeleženci slavja 
skupno osli v Sv. Jano in 
okoliške psi. kjer bo 3. no
vembra faznik ljudstva iz 
Zumberka Bele krajine, Po
kuplja, Zireba in Karlovca. 

Proslavi XIII. Proletarske 
brigade, ki»e je dobro spo-

• r -

n j im zelo- nenavadno. Kadar 
sta se srečala in si podala ro
ke, je prota tovariša Tita objel 
in ga poljubil na prsa. Tova
riš Tito ga je nekoč zaupno 
vprašal, zakaj ga poljubi na 
prsa. Prota se je zamislil i n 
slovesno odgovoril: »Na juna-
Iko srce, dragi tovariš!* 

RAZPIS NAGRADNEGA NATEČAJA 
V počastitev 4. Julija — Dneva borca, ln 22. Julija — 

Dneva vstaje slovenskega ljudstva, 

r a z p i s u j e t a 
okrajni odbor Zveze borcev NOV Slovenije • Novem 
mestu ln uredništvo »Dolenjskega Usta« 

NAGRADNI NATEČAJ 
za slikanico iz partizanskega življenja 

Slikanica naj obdela poljuben motiv iz življenja borb 
ln zmag katerekoli enote narodnoosvobodilne vojske, te
renskih zaščitnikov in aktivistov oziroma ilegalnega dela 
aktivistov K P S orir. OF, zajema pa naj področje Dolenj
ske. Obsegat* mora besedilo za najmanj 100, največ pa 
za 190 slikovnih enot običajne slikanice. Izbira motivov, 
področja, brigad, zalednega oz. ilegalnega dela Je pre
puščena avtorjevi zamisli, slikanica pa mora biti napi
sana tako, da bo prikazala vso veličino ln pomen oboro
žene vstaje naših narodov proti okupatorjem in domačim 
Izdajalcem. Avtor naj upošteva, da Je slikanica namenje
na predvsem mlademu rodu, ki spoznava narodnoosvobo
dilni boj te pripovedovanja staršev, šole in okolice, v ka
teri živi. 

Za tri najboljše slikanice, ki Jih bo ocenila posebnt. 
komisija, so pripravljene nagrade: 

50.000 din — 40,000 din — 80.060 din. 
Razen tega bo uredništvo »Dolenjskega lista« izpla

čalo avtorju običajni honorar in, č« bo potrebno, po
skrbelo tudi za ilustratorje slikanic. Okrajni odbor ZB 
Novo mesto in »Dolenjski list« si pridržujeta pravico od
kupa tudi nenagrajenih slikanic. 

Rokopis slikenice v dveh natipkanih Izvodih je trebe 
poslati uredništvu »Dolenjskega lista« najkasneje do 
18. septembra 1957. 

Podrobnejše informacije lahkov dobe Interesenti v 
uredništvu »Dolenjskega lista«. 

V Šmibelo so že praznovali 
Petič so 29, jumitja praznovali 

Smilhelčani krajevni praznik — 
spomin na parcizanstct napad na 
fašistično postojanko pri Zajcu 
na Gorjancih. Proslava je bifla 
na Hribu nad Smihelom. Po 
govoru predsednika krajevne 
organi'zaciije Lojzeta Nečimra je 
bil kulturni spored. Sodelovali 
so trije pevski zbori; Imihelskl 
pionirski pevski zbor. mešani 
zbor K U D Janez Trdina in no
vomeški pevski zbor vojnih in 
validov ln borcev NOB. Pod 
vodstvom pevovodje tov. Ahači-
6a in tov. Savnlka so lepo zape
li . Kulturnih društev iz drugih 
krajev bivša občina Gotna vas 
žal ni bilo. Po končanem kul-

S P R V I M STRELOM 
V borbi pri Azanji Je najsta

rejši borec ln odličen strelec II. 
Sumadijskega odreda, 85-letni 

Zveza borcev 
Šentjernej vabi 

Zveza borcev v Šentjerneju 
vabi prebivalce, da ee udeleie 
na Dan borca množičnega obi
ska partizanskih bolnišnic v 
Pendirjevkl. Zbirališče bo pri 
Kosu v Gor. Vrhpolju ob 5. url 
zjutraj. 

parttean, • prvim strelom zbil 
s kopice sena pomočnika »orts-
komandanta« Smederevsk« Pa
lanke. 

B r a n k> P a v l o v i č: Ostanek mož Valjevsktga par
tizanskega obreda, ki j t prešel 
v Bosno v začetku 1942. leta, je 
bil dodeljen Spremni četi V r 
hovnega štaba. 

Pr\šla sva s prijateljem v če
to in se počutila kot novinca. V 
zadregi sva, ne veva, kakšen je 
tukaj red, kakšna disciplina. Ne J e postavljena straža, Če so ko- Nazadnjefrivollm pa greva sploh ne pogleda. Prišla sva v 
odmakneva se drug od drugega. n J 1 n a t r m l j a n i , vse sprašuje, pet, šest ntrov vstran mimo gozdiček. 
Pridejo k nama fantje iz straže, g j f r a n t e l n radiotelegraflste n»- njega, kakoda so nama mudi. »Nič!« 
vprašajo, kako je v Srbiji, kako p r e n e h o m a k n c » in j im daje ne- Gledava ga* skrivaj. On, Mar- »Nič! Se obrnil se nI!« 
je • tem in onim, k i ga poznajo. k e l i s t k e . « k o g e n e ,eni, nekaj piše, x Vrneva se in greva dva, tri 

»Dobro,« odgovarjava. »Malce Naš novi prijatelj odide na beležnico r kolenih in naju metre blizu njega. Spet nič! 

M A R K O 
je šlo za nohte, vendar — tukaj stražo. Midva pa sediva in raz-
sval« 

Ze drugI dan sva se sprijate
ljila z njimi, kakor da sva Že cd b l izu . 

mišljava o tem Marku. Hm, če 
bi ga mogla srečati pa pogledati 

mesece v tej četi. »Beži no, kaj ga bova gledala. 
Sedaj sprašujeva midva njih: Najbolje, da se izogiblješ. Cim 

kako je, aH je tukaj tovariš T i 
to, kdo je ta, pa oni. 

»Kdo je tisti, k i sedi tamle?« 
»To je Marko.« 

manj te poznajo, toliko bolje. 
Veš kaj: umakniva se od tu, da 
neju ne bo videl. Sicer lahko 
reče: Kaj pa zijata vame! In po-

»K; 'eri Marko? Kaj je ta Mar- tam se zgodi, da storiš kaj na-
ko?» 

»Marko vendar, iz Štaba. Men
da jt namestnik tovariša Stare
ga.« 

»Kakšen Je?« 
»Bosta videla. He, kako si p r i 

vošči komandante ln druge — 
.višje'!« 

»Višjo naj si kar privošči, am
pak kako ravnu i vami?« 

»Bosta vidola.« 
»Kaj bova videla?« 
»Veste, njemu nič ne uide. Za 

v. ako malenkost se zanima; če 

pak, bo pa rekel: Seveda, to st» 
tista dva, ki sta zijala prodaja
l a ! . . . Ni dobro tukaj, bolje bi 
bilo, da sva odšla v kak*no četo.« 

»Morda res, vendar pa veš kaj-
daj, pojdiva mimo njega, kai"^r 
da greva sem in tja, pogledala 
ga bova od blizu. 

»Kaj pa če zavpije na naju?« 
»Nič hudega, saj *va novinca 

Bova rekla, da nisva vedela.« 
»Meni se ne ljubi iti.« 
»Zakaj pa ne? Bolje sedaj, ko 

sva novinca,* prigovarja Džoka. Alel6**"*cier t n kovlč-Marko 

»Nevaren nt, sicer bi že za-
vpil: Kaj pa se potikata tod? 
Pojdiva vnovič mimo njega.« 

»Ne bodi nor, Džokol« 
»Grem pa sam, če ti neče*.« 
»No, prav, pa pojdiva Se en

krat, ampak bolje bi bilo, da si 
to privoščiva kdaj drugič.« 

»Ne, sedaj. Menda bo že nehal 
pisati.« 

Greva mimo Marka, le meter 
Jd njega. Malce naju pogleda in 
brska naprej po zvezku. 

»Spet nič!« 
»Pojdiva še enkrat!« 
»Jaz ne, ti pa kakor veš.« 
»Hajdt, lepo mirno in g? kaj 

vpraša j va.«' 
»Kaj neki?« 
•Kar koli. Vprašaj va ga, kje je 

doma, ali Če Ima cigareto.« 
»Cigareto, da ga prosiva?« 
»Da.« 
»VeS, potlej pojdi pa kar sam.« 
In Džoka res odide sam. P r i 

de k Marku, obstane. Potem se 
usede. »No, sedaj se bo nadrsal,« 
si mislim in po stranski poti, 
skozi gozdič, odidem v naš šotor. 

Po desetih minutah se Džoka 
vrne, i rokami na hrbtu. Smeh
lja se in pravi: 

»Prižgiva vsa i eno. Papirčkov 
ni imel, bova zavila v časopis « 

»Kako je bilo?« 
»Vse v redu. Vprašal me je 

zate. ,Sel je, neko delo ima 4, 
sem odgovoril, on pa: ,Le kakš
no delo?'« 

»Kako si ga pa nagovoril?« 
»Lepo. Stopil sem k njemu ln 

obstal. Zdravo tovariš, sem re
kel. Vedel sem se, kakor da je 
tudi on iz čete. .Zdravo!' mi je 
odgovoril. Imaš, ga vprašam, c i 
gareto? — ,Nimam*, Je odgovoril, 
,imam pa tobaka, č« ti je prav' 
. . . Tisto ,če ti je prav' me j« 
malce zbodlo.« 

»In potlej?« 
»Vprašal me Je od kod sem. 

Iz Valjeva. — .Torej sva rojaka', 
je rekel. Od kod pa si? ga vpra
šam jaž. Povedal Je neki kraj, 
pa si ga nisem zapomnil. Vpra
šal sem ga še: A l i si iz naSe če
te ali kurir iz kakšne brigade? 
Pa mi odgovori: ,Jaz sem iz če
te' . . . No, meno že ne boš uka-
uil , sem si tnislL' 

»KakŠ*»n človek pa je?« 
»Ho, mir««* ko »užek. Le ne

kako napeto me J - gledal in se 
smehljal.« 

{Iz »Kre<ine«) 

turnem sporedu Je bila Prav 
prijetna iaibava. Na srečoluvu so 
razdelil! med navzoče lepe do
bitke, darila tovarn in podjetij. 
Z dohodkom od prireditve bo 
odbor kupil zemljišče pri Roku 
ln postavil spominsko ploščo 
padlim partizanom in talcem. 

Na Vinici bodo odkrili 
spomenik 

Na Vinici bodo 4. Julija ob 
devetih dopoldne odkrili spome
nik 139 padlim borcem ln žr
tvam fašističnega nasilja Spo
menik v obliki odprte knjige, z 
vklesanimi imeni je izdelalo 
podjetje »Marmor« iz Gradara. 
Stal bo blizu spomenika Otonu 
Zupančiču. 

Odkritje spomenika bo zdru
ženo z Izbranim kulturnim ln 
Športnim sporedom. Med drugim 
•e bodo pomerili na zasilnem 
Igrišču nogometaši Bele kraji
ne ia »Tekstilac« is Duge Rese. 
Tako se na Vinici skrbno pri
pravljajo na praznovanje Dne
va borca in oddolžitev spominu 
padlim borcem ln žrtvam faši
stičnega nasilja; zato pričakuje
mo ta dan velik obisk zlati sta
rih borcev i n aktivistov ter 
njihovih svojcev. 

S PUŠKO PROTJ 
T O R P E D U 

Leta 1944 Je kapetan motorne 
jadrnice »Lahor«, 60-letn] TonA 

Pivišič ujel v severnem Jadra
nu nemSki »živi« torpedo i ihi-
nom posadke. Torpedo Je pri
vlekel v najbližjo luko. 

S PIŠTOLO UJELI 
PARNIK 

Nikola Glavina, komandir če
te, Je s dvema borcema 23 Ju
lija 1942 zajel parnlk »Vis«, kl 
je bil v službi italijanskih oku
patorjev. Z obema borcema jo 

likvidiral oboroženo posadko na 
lad.ll, parnik pa je nato potopil 
kakšnih 500 m pred luko Zlvo-
uošče blizu Makarske. Edino, 
orožje treh partizanov je bll» 
pištola, ai jo je imel Glavina. 

http://lad.ll
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Dolenjske partizanske 
bolnišnice v poletju 1942 

(Ob odkritju spominske plošče na tSeretičevi zidanici na Ravniku) 
Razvoj osvobodilnega hoja spomladi 1942 označujejo predvsem sledeča dejstva: 

nenehen priliv novih borcev v vrste partizanov, postopno umikanje okupatorjevih 
vojaških enot s podeželja v večja središča in prvi pojavi organiziranega belogardizma. 
Številčni porast partizanov je imel za posledico preurejanje dotedanjih partizanskih 
vojaških enot in formiranje novih, kar je omogočalo izvrševanje stalnega in močnej
šega pritiska na okupatorske posadke, ki so prav v tem času po zapovedi komande 
XI. armadnega zbora pripravljale koncentracijo v večjih podeželskih krajih. Ta 
ofenzivni polet partizanskih bataljonov in odredov je pričel ustvarjati veliko osvobo
jeno ozemlje, ki ni zajelo samo vsega predela od Kolpe preko Kočevskega pa vse do 
Krima in Ljubljane, ampak je seglo tudi v dolino Krke in na ozemlje vse do nemško-
italijanske demarkacijske črte. 

O zemlje Dolenjske med Gor
janci in Rogom ter nemško-ita-
lijansko demarkacijsko črto z 
Mirensko dolino in nekako do 
črte Trebnje—Žužemberk—Suha 
krajina je bilo operacijsko pod
ročje Dolenjskega odreda, ki je 
bil v sestavu III. Grupe odredov, 
V Juniju 1942 je prišlo do formi
ranja nove, V. Grupe odredov, ki 
•e je izločila Iz dotedanje III. 
grupe ter je bila z naredbo 
Glavnega poveljstva slovenske 
partizanske vojske z dne 26. ju
nija določena prav tako teritori
jalna razmejitev med področje
ma III. in V. grupe, kakor tudi 
odrejeni odredi, ki so te grupe 
sestavljali. Po tej naredbi so 
III. grupi pripadali Polhograjski, 
Krimski in Kočevski odred ter 
čete TI a Primorskem. V. Gruri pa 
Belokranjski, novo ustanovljeni 
Krški in Zapadnodolenjski od
red. Razmejitev med področji 
obeh grup je potekala od Novih 
Lazov na Kolpi po grebenu Male 
gore na Tabor in Škofljico ter 
ob progi do Ljubljane. 

Na področju Dolenjskega od
reda Je nastajalo večje osvobo
jeno ozemlje okoli Smarjete in 
Skocijana in je segalo vse do 
vrst italijanskih postojank v 
Novem mestu, Šentjerneju in 
Kostanjevici, kjer se je stikalo 
z osvobojenim ozemljem Pod
gorja in Gorjancev. Borci 2. ba
taljona Dolenjskega odreda so 
namreč 28. maja pregnali kara-
binjersko postajo Iz Skocijana 
ter tam prevzeli oblast, nasled
njega dne pa zasedli tudi Smar-
jeto. Na tem področju je bila 
kmalu postavljena tudi ljudska 

oblast in so bile Izvršene volitve 
v prve krajevne narodno osvo
bodilne odbore. Ker so bile 
24. maja 1942 osvobojene tudi 
Dolenjske Toplice, za katerimi 
se je širilo prostrano osvoboje
no ozemlje preko Roga na Ko
čevsko ln Notranjsko, ao bile 
okupatorske postojanke res le 
mali otočki v večjih središčih in 
vzdolž glavnih cest in železniške 
proge. Prav na te prometne žile 
in na preostale postojanke je bil 
sedaj usmerjen glavni napad 
vedno številnejših partizanskih 
enot. 

Zmagoviti polet osvobodilnega 
boja spomladi 1942, ki je ravno 
na Dolenjskem in Notranjskem 
dosegel največji razmah med 
vsemi slovenskimi pokrajinami, 
je primoral okupatorja, da je 
pričel z obširnimi pripravami za 
zadušitev osvobodilnega gibanja. 
Na vojaških poveljstvih v Ljub
ljani in na Sušaku, pa tudi v 
Trstu in Vidmu so z mrzlično 
naglico pripravljali načrte voja
ških operacij velikega obsega. V 
tako imenovano Ljubljansko po
krajino so bile premeščene nove 
italijanske divizije, skupni po
sveti italijanskih ln nemških 
generalov in njihovih Štabov pa 
so pripravljali koordinacijo vo
jaških operacij Nemcev in Ita
lijanov. Pri teh načrtih je oku
pator Jemal v vpoštev že tudi 
sodelovanje nastajajoče domače 
kvislinške formacije, kakor so 
mu bile na slovensko-hrvatskem 
obmejnem področju v pomoč 
tudi ustaške formacije iz sosed
njih garnizij. Velika sovražna 
ofenziva se je začela 16. julija 
1942. 

Organizacija partizanske sanitete 
Prav v času nastajanja velike

ga osvobojenega ozemlja ln r e 
organizacije partizanske vojske 
je bila posebna pozornost posve
čena tudi ureditvi partizanskih 
sanitetnih postaj in bolnišnic. 
Zaradi vse pogostejših napadov 
na sovražnika se Je večalo tudi 
Število ranjencev, za katere ni 
zadostovala zdravniška nega F"» 
bataljonih in odredih, temveč je 
bilo treba poskrbeti za vame 
postojanke, kjer so bili dani po
goji za normalno zdravljenje 
kakor tudi za operativna posege. 

primerno mesto za grupno bol
n i š n i c o . T a Je 1>H« n»rr>«T»6-«i« "» 
gozdarski koči na Daleč hriba v 
Rogu, vzhodno od Podstenic. V 
njej so delali dr. Pavel Lunaček 
kot upravnik, dr. Andrej Zupan
čič kot politični komisar, dr. Bo-
žena Ravnikar kot asistent, dve 
bolničarki in bile nameščene tri 
kuharice. Oskrbo je opravljal 
poseben Intendant, bolnišnico pa 
je varovala zaščitna četa. Delo
vati je začela bolnišnica okoli 
15. junija, z ustanovitvijo V. Gru
pe odredov konec Junija 1942 pa 

Beretlčeva sidanica na Ravniku, v juMjn ln avgustu 1942, parti-
tanska sanitetna postaja Hev. 14. - 4. Julija bodo na njej 

odkrili spominsko ploščo 

Spomladi 1942 je priila na osvo
bojeno ozemlje tudi vrsta zdrav
nikov, ki so se takoj lotili orga
nizacije partizanske sanitete. V 
tej organizaciji je opravil izred
no pomembno delo zlasti pokoj
ni dr. Pavel Lunaček-Igor, ki je 
7. Junija 1942 poročal štabu III. 
grupe, da je izvršil naročilo 
Glavnega poveljstva in našel 

Je bolnišnica na Daleč hribu do
bila značaj centralne partizan
ske bolnišnice. Njena ureditev 
je bila vzorna in ko so jo Itali
jani ob velikem napadu na Rog 
avgusta 1942 našli in uničili, v 
svojih poročili'i niso mogli za
tajiti priznanja In občudovanja 
te partizanske bolnišnice sredi 
gozdov na Rogu. 

»Ambulante« Dolenjskega odreda 
V času, ko i" bila urejevana 

bolnišnica na Daleč hribu, je 
tudi na področju Dolenjskega 
odreda bila formirana sanitetna 
postaja, ali kot so te ustanove 
v partizanih kratko imenovali 
»ambulanta« v 2alovčah za 
Smarjeto. Nameščena je bila v 
Blažičevi hiši, vodil pa jo Je 
zdaavnik II. bataljona Dolenj
skega odreda dr. Dolfe Medved-
šček-Sumski. Ta sanitetna po
staja se je verjetno v začetku 
Julija preselila na Vinji vrh v 
zidanico Franje Zwittrove in 
bila prav tako pod nadzorstvom 
Sumskega, ki je še nadalje ostal 
bataljonski zdravnik. Organi
zacijsko delo naših zdravnikov 
je dobilo Izraza v posebnih na-
redbah Glavnega poveljstva slo
venskih partizanskih čet o orga
nizaciji sanitete, kl pa nam na 
žalost niso vse ohranjene. Tako 
vemo iz naredbe štev. 6 z dne 
22. Junija 1942, da je bila za pod-
toč/Ji 1. in 3. bataljona Dolenj
skem odreda osnovana sanitetna 

postaja štev. 4, ki Je bila name
ščena na sektorju Novega Loga 
ln jo Je vodil dr. Franc Novak-
Luka. Za partizanske enote na 
Gorjancih in za področje 4. ba
taljona Dolenjskega odreda je 
bila osnovana sanitetna postaja 
Štev. 5, na področju 2. bataljona 
ln štaba Dolenjskega odreda pa 
sanitetna postaja štev. 11 v 
Zwlttrovi zidanici na Vinjem 
vrhu. Poleg nadzorujočega zdrav
nika sta bili na tej postaji še 
bolničarki Milka Zibert in Stan
ka Košak ter Josip Pungeršič 

S formiranjem V. Grupe odre
dov in novega Krškega odreda so 
nastale na tem področju tudi 
nove sanitetne postaje, ki B O 
bile označene s številkami 14, Ifl 
in 16. Sanitetna postaja štev. 1' 
Je bila nameščena v Beretičev 
zidanici nad Gorenjo vasjo pr 
Smarjeti, štev. 15 v Dolu pr 
Klevevžu, sanitetna postaja štev 
16 pa pod Gorjanci v vinogradil 
med pleterskim samostanom in 
Vrhpoljem. 14. avgusta 1942 Je 

prišel za odrednega zdravnika 
v Krški odred dr. Ivan Pintarič, 
ki je vodil omenjene sanitetne 
postojanke, svoj sedež pa je imel 
na glavni od njih, sanitetni po
staji štev. 15 v Dolu pri Kle
vevžu. Dr. Pintarič je o razvoju 
in ustroju navedenih partizan
skih ambulant napisal dokaj iz
črpno poročilo, iz katerega po
snemamo: 

. . .PRI BERETICEVIH 
NA RAVNIKU. . . 

Ambulanta ali sanitetna po
staja štev, 14 je bila v Bereti-
čevi zidanici sredi vinogradov. 
V njej je bila bolniška soba, ki 
je lahko sprejela 20 ranjencev. 
Ležišča so bila kar na slami na 
lesenih tleh. Manjkalo je sicer 
zadostno število odej, vendar v 
poletnem času, v katerem je ta 
postaja delovala, to pomanjka
nje ni bilo tako občutno. Poleg 
tega velikega prostora, ki sicer 
služi za stiskanje grozdja, je 
manjša sobica, ki je bila spal
nica dveh bolničark ter shramba 
sanitetnega materiala, hkrati pa 
previjališče. Kuhinjo so uporab
ljali kot dnevni prostor. Ta sa
nitetna postaja, ki Je delovala v 
juliju in avgustu 1942, je bila 
nekakšen rekonvalescentni od
delek za mnogo bolj zakonspiri-
rano postajo štev. 15 v Dolu. Po
staja je imela svojo stražo šestih 
stražarjev, javka za ranjence pa 
je bila pri terencih v Smarjeti. 
Ker so se tačas pojavljala med 
partizani rudi prva revmatična 
obolenja, so za zdravljenje leteh 
dnevno uporabljali kopeli v 
bližnjih Šmarjeških Toplicah. 
Intendant, ki je skrbel za pre
hrano, je s podporo okoliškega 
prebivalstva opravljal svoj posel 
tako dobro, da je bila hrana, M 
so jo dobivali ranjenci t« bo»-

•»<ki, O O *f*irW * r -titnfarH** v ~ ' i -
ša in obilnejša od hran* nadih 
civilnih bolnišnic • predvojni 
Jugoslaviji. 

Posebnih dogodkov ta sanitet
na postaja nI doživela. Največji 
priliv ranjencev je dobila ta 
postaja po napadu I. SNOTJB 
Toneta Tomšiča na belogardi-
stično taborišča pri Sv. Ani pod 
Smolenjo vasjo pri Novem me
stu. To taborttče, ki je štelo 
212 mož, so partizani napadli 
14. avgusta zjutraj, medtem ko 
so dan prej in istega dne demon
strativno napadli tudi italijan
sko postojanko na Ratežu. Iz 
bojev pri Sv. Ani je prišlo v sa
nitetno postajo štev. 14 kakih 20 
ranjencev, izmed katerih je 
dr. Pintarič vse težje primere 
takoj premestil v postajo v Dolu. 
Izboljšanje opreme te sanitetne 
postaje, predvsem postavitev po
gradov, je prehitela preselitev 
postaje, ki je postala nujna za
radi takrat nastalega vojaškega 
položaja. 

. . . V DOLU 
PRI KLEVEVŽU..« 

Sanitetna postaja štev. Vi v 
Dolu pri Klevevžu Je bila ma
tična postojanka in sedež odred
nega zdravnika. Njeno varnost 
so zagotavljale enote Krškega 
odreda, ki so bile razporejene 
na tem področju, zvezo odred
nega zdravnika s štabom odreda 
pa je omogočila bližina štaba, 
katerega sedež je bil le kaki dve 
uri oddaljen od bolnišnice. Bol
nišnica je bila nameščena v sa
motni hiši blizu vasi in je imela 
veliko sobo, ki j« lahko sprejela 
do 25 ranjencev. Manj primerna 
so bila sicer ležišča na cement
nih tleh, imela pa je poleg odej 
na razpolago tudi rjuhe. V ozki 
kamrici poleg bolniške sobe j« 
bila nameščena bolniška ' pisar
na, v kateri je bilo tudi skladi
šče sanitetnega ln ostalega ma
teriala. Ta postaja je sprejemal T 
predvsem vse težje primere, kjer 
»o se izvrševale tudi operacije, 
za katere so uporabljali stano
vanjsko sobo lastnika hiše, ki Jo 
Je v ta namen rade volje pre
puščal. Lega bolnišnice je bila 
ugodna, njena zakonspiriranost 
pa tako velika, da so na primer 
borci Tomšičeve brigade, ki ao 
nekoč tam okoli imeli svoje vaje 
za napad, izbrali prav to hišo TI 
avoj cilj, ker " - od ' rcev 

vedel, da se nahaja v njej par
tizanska bolnišnica. 

Javka za to bolnišnico je bila 
v vasi Zbure, za hrano, ki je bila 
prav tako odlična kot na po
staji 14, pa je skrbela inten-
dantka tov. Milka ,ki je bila po
zneje pri Ivanovu v SCVPB. 
Večje dotoke ranjencev je po
staja dobila po napadu na Bučko 
in borbi pri Zameškem. Pri ope
racijah, ki so bile takrat nujno 
potrebne, so asistirali zdravniki 
dr. Marjan .Tužnič-Niko, dr. Mar
jan Morelj in dr. Stane Pire, 
takratni bataljonski zdravniki 
Tomšičeve brigade. Nastala vo
jaška situacija v zvezi z razvo
jem velike italijanske poletne 
ofenzive Je zahtevala premak
nitev tudi te sanitetne postaje. 
Takoj po 22. avgustu, ko so pri
speli ranjenci iz bojev pri Za
meškem, in komaj teden dni* po 
prihodu upravnika te postaje 
dr. Pintartča j« bila po dogovoru 
e štabom odreda sanitetna po
staja premeščena v Mirno vas 
v dolini Radulje, kjer so bili 
bolniki razporejeni začasno kar 
po hišah. Nameravali so v gozdu 
Radulja postaviti posebno bol
nišnico, vendar je razvoj voja
škega položaja to preprečil. Ob
enem s postaj" lz Dola se je 
v Mirno vas preselila tudi posta
ja iz Beretičeve zidanice, kjer 
sta bili obe združeni in imeli 
skupni naziv odredna bolnišnica 
štev. 15. . 

. . . SREDI VINOGRADOV 
NAD PLETER J A M I . . . 

Sanitetna postaja štev. 18. Na
meščena je bila v bližini samo
stana Pleterje v vinogradih nad 
Vrhpoljem v lični vili nekega 
Zagrebčana. Obsegala je tri 
sobe, kuhinjo in verando in 
ustrezala vsem higienskim pred
pisom. Napravljala je videz 
majhnega sanatorija, bližina 
gozda pa je nudila možnost hi
tre evakuacije. Kot operacijsko 

je bolnišnici pomagal tudi samo
stanski brat Bernard. 

Po bojih pri Ratežu 13. ln 
14. avgusta 1942 je ta sanitetna 
postaja sprejela nekaj težje ra
njenih borcev, med njimi tudi 
Stanka Semiča-Dakija, ki je do
bil strel skozi pljuča, in Ivana 
Kavčiča-Nandeta Kovača, ki Je 
imel strelni prelom leve nad-
lehtnice. Postajo je takoj po 
svojem prihodu v Krški odred 
obiskal dr. Ivan Pintarič in Ji 
dodelil takoj kot zdravnika 
dr. Dolfa Medveščka-Sumskega. 

Bolnišnica v Pendirjevkl 
ni bila nikoli odkrita 

Ker je bila bolniška postojan
ka sovražniku že znana, so začeli 
v Gorjancih v grapi Pendirjevke 
graditi novo, zelo zakonspirira-
no bolniško postojanko, ki je 
imela kasneje oznako G 15 A ali 
SVPB — K, ki ni bila nikoli iz
dana. Postojanko je postorilo 
nekaj zanesljivih tovarišev iz 
Gorjanskega bataljona in je bila 
dogotovljena vsaj za silo že 
teden dni po prihodu zdravnika 
na postajo štev. 16, ki se Je 
takoj preselila na nove položaje. 

France MiheliC: O Ž G A N O D R E V O 

Javka za postojanko je bila v 
vasi Mihovo, dohod k postojanki 
pa po strugi potoka. Prevozi ozi
roma prenosi vsega materiala za 
bolnišnico kakor tudi ranjencev 
so se izvrševali izključno samo 
ponoči. 

Preselitev na Gorjance 
in v Zumberak 

sobo so po potrebi uporabljali 
manjšo bolniško sobo, v kateri 
so bili nameščeni tudi težji ra
njenci. Postajo sta vodila bol
ničar in bolničarka, :a njeno 
varnost pa je skrbela nekaj 
stražarjev. Italijanski oldelek iz 
Šentjerneja jo je nekoč napadel, 
napad pa so odbili že stražarji 
sami in ni bilo treba nterven-
cije Gorjanskega batalpna. Po
stajo je obiskal zdravnk iz gori 
omenjene sanitetne p«taje in 
zato uporabljal konja z ježo ali 
pa kolo. Potoval je prelo Smar
jete, se pod Belo cerk'ijo pre
peljal s čolnom in natonadalje-
val pot po cesti proti Sntjerne-
ju in kaka 2 km pred njm krenil 
čez Vrhpolje v Pletere in od 
tam na postajo štev. 1. Samo
stan Pleterje je zalags sanitet
no postajo s sirom, nekom in 
ostalo prehrano, v ceJt samo
stana je bilo posebno lanitetno 
skladišče za material, i Je pri
hajal iz Ljubljane na islov sa
mostana. V nujnih prnerih pa 

Proti koncu avgusta 1942 se je 
zaradi italijanske ofenzive po
slabšala varnost na ozemlju 
med Krko in nemško-italijansko 
demarkacijsko črto, kar je za
htevalo ponovno selitev tudi bol
niških postaj. Tako se je naha
jala sanitetna postaja štev. 15 v 
Mirni vasi vsega le kake štiri 
dni. Dobro zasnovano ureditev 
te postojanke je preprečila po
treba, ki je narekovala preseli
tev bolnišnice na Gorjance in še 
dalje v 2umberak. Preselitev je 
bila izvršena po naredbi štaba 
Krškega odreda, katerega ko
mandant je bil Dušan Svara-
Dule Mornar. Povelje za premik 
je bilo dano ob 16. uri popoldne 
in se je začel izvrševati še isto 
noč. Ob osmih zvečer so krenili 
po ozki dolini Radulje in po 
cesti preko Smarjete v Kronovo, 
kjer so z vozovi prešli Krko in 
nato nadaljevali pot po cesti 
proti Vrhpolju, kjer so se v 
gozdu začasno ustavili. Za var
nost prevoza je skrbel Gorjanskl 
bataljon, ki je z zasedami blo
kiral italijansko pos*« ! " - 1 «* v 
Sen t l e rne iu . Popoldne ** J* o đ " reani bolnismoT priključila še 
sanitetna postaja štev. 16 iz svo
je nove postojanke v Gorjancih, 
nakar so skupno po dveh dneh 
postanka nadaljevali pot proti 
Zumberku. Kolona voz z bolniki 
in ranjenci ter materialom je 
pod zaščito Gorjanskega bataljo
na krenila po cesti mimo samo
stana Pleterje in potem po 
obronkih Gorjancev nad Kosta
njevico in preko Oštrca v 
2umberak. 

Po dogovoru s štabom Zumbe-
račkega odreda se je bolnišnica 
naselila v vasi Prisjeka pri No
vem selu. Nameščena je bila 
tako, da so težje ranjence raz-
mestill na slamnjačah po hišah, 
lažje in sanitetno osebje pa po 
senikih in kozolcih. Namestitev 
v Prisjeki je bila končana 31. 
avgusta 1942. Naslednje dva dni 
so bile izvršene nujno potrebne 
operacije. Za upravnika bolniš
nice Je bil postavljen dr. Ivan 
Pintarič, kot zdravnik pa dr. 
Sumski. Posle političnega komi
sarja je opravljal Ivan Kavčtč-
Nande Kovač. 

Bolnišnica je kmalu zaživela 
svoje normalno življenje, za 
hrano so bile sicer težave, dobi
vali pa so jo iz šentjernejske 
okolice, za kar so skrbeli tam
kajšnji terenci. 11. septembra je 
bolnišnico obiskal član Vrhovne
ga štaba Ivo Lola Ribar v družbi 
štaba 2umberačkega odreda. 
Istega dne je prišel v bolnišnico 
kot tretji zdravnik tudi dr. Cer-
nelč. V sredini septembra je 
1 » i v vsej bolniški postojanki 
skupno * raoiPnci in osebjem 
bolnišnice 50 ljudi. 

Na nesrečo pa so se že kmalu 
začeli nad bolnišnico zbirati 
usodni dogodki. Konspirativnost 
je v vasi bila majhna alt skoraj 
nemogoča in že 14. septembra so 
jo ob devetih dopoldne napadli 
trije sovražni bombniki. Ranjen 
ni bil nihče. Takoj po bombnem 
napadu je bilo izdano povelje za 
takojšnjo evakuacijo oziroma 
preselitev. 

Ustaški napad 
na odredno bolnišnico v Prisjeki 

Priprave za to je prevzel 
dr. Cernelč, dr. Sumski je od
jezdil v Gorjance iskat primeren 
teren za bolnišnico, ki "bi bila 
skupna za slovenske in hrvatske 
partizanske enote na tem tere
nu in bi imela bataljon Zumbe-
račkega odreda za svojo zaščito. 
Upravnik bolnišnice dr. Pintarič 
in pol. komisar sta odšla v štab 
odreda, da se dogovorita za pre
selitev. Komaj kakih deset mi
nut po njunem odhodu sta za
slišala lz Prisjeke rafale mitra-
Ijezov. Takoj sta vedela, da gre 
za ustaški napad na bolniško 
postojanko. Vodiča sta poslala 

takoj v štab odreda po pomoč, 
sama pa sta se vračala proti 
VRsi, Ker sta bila kmalu tudi 
onadva obstreljevana, sta še 
sama krenila proti Zumberačke-
mu odredu in spotoma obvestila 
hrvatsko bolnišnico o ustaškem 
napadu, nakar je ta takoj začela 
s svojo preselitvijo. 

Kmalu sta srečala I. Korduna-
ško brigado, ki je hitela sloven
ski bolnišnici na pomoč in se ji 
pridružila. Med potjo so pa že 
trčili na kolono ustašev, ki je na 
vozovih peljala naropanl ma
terial. Brigada jih je napadla, 
pognala v beg in pri tem rešila 

nekaj materiala. Brigada se je 
prebila vse do vasi Prisjeke, 
vanjo pa ni mogla, ker so bili 
grebeni okoli vasi v sovražnih 
rokah. Borbe so trajale vse do 
mraka, ko se je brigada premak
nila na nove položaje. 

Kako je potekel napad na 
Prisjeko, se da posneti le iz pri
povedovanja preživelih. Ustaši 
so se približali vasi s partizan
skimi čepicami na glavah in 
pred seboj vodili enega svojih, 
kakor da bi bil ranjen. Dr. Cer
nelč je mislil, da so hrvaški par
tizani in jim je šel nasproti. 
Takoj so ga zgrabili, ubili med
tem stražarja na razpotju izven 
vasi ln napadli ranjence in bol
niško osebje. Ustaši so v vasi 
strašno gospodarili. Pobijali so 
ranjence in civilno prebival
stvo, nož ni delal razlike med 
moškim in žensko. Dr. Cernelča 
s petnajstimi tovariši in eno 
tovarišico, bolničarko Zlato, so 
pobili skupno. Med njimi so bili 
tudi medicinec Martin Malenšek 
s Težke vode, dva stražarja, 
osem težkih ln dva lahka ra
njenca ter en član osebja. 

Preživeli so se potem zbirali v 
Brezovici pri Kostanjevici, kjer 
.iih je do Pintaričevega prihoda 
vodil dr. Sumski. Zatem so bol
nišnico premaknili preko Gor
jancev. Priključila se je tudi 
hrvatska bolnišnica. Od Gospo
dične v Gorjancih pa do Skrila 
pod Mirno goro je vse ranjence 
prenašala I. Kordunaška briga
da, kjer so vse težke ranjence 
oddal i v Be lokran j sko sanitetno 
postojanko, ki jo Je vodil dr. 
A l o j z M i h e l i č , vse lažje ranjence 
pa je Kordunaška brigada vzela 
s seboj na Kordun. 

Tak je bil v glavnih obrisih 
razvoj dolenjskih sanitetnih po
stojank in njihova usoda. Vse, 
ki bi v teh vrstah zasledili po
manjkljivosti in netočnosti, zla
sti pa one, ki bi lahko zgodovino 
partizanskih bolnišnic na Do
lenjskem v letu 1942 izpopolnili 
z novimi podatki in podrobnost
mi, prosimo, da o tem obveste 
uredništvo našega lista in Do
lenjski muzej v Novem mestu, ki 
bo poskrbel, da se ti podatki 
zberejo in zapišejo. 

J . J . 

3. JULIJ - Dan rudarjev 
8. Ju4Jj je z« 1. #Jem kot 

splošnim delavskim Paznikom 
eden najvažnejš ih zdovinskih 
dni, k i nas živo sporni* na bor
bo, ž r tve ln uspehe aovenskih 
rudarjev. 

Kapi ta l is t ična podjel *° zače
la rudarl t i po slovens zemlji v 
začetku preteklega sti*Ja i n te
daj se je začela borba' živl jenj
ski obstoj prvih slo^skih ru
darjev. Sprva so biLi darji zelo 
cenjeni, kajti le redki? bili mo
l k i , k i so b i l i dovolj Pni, da so 
s* upali lotiti dela poko pod 
zemeljsko površino, priznanje 
ze njihov etan so bi l i Vi rudarji 
tudi oproečenl voja* službe. 
Polagoma pa se je pUioverstvo 
o podzemeljskem vra — »berg-
mandeljcu« — razbllr v nič in 
vrste rudarjev so se cele mno-
ziU. Izkoriščevalec J e ^ ^ a l od 
rudarja vedno novih porov, de
lovni čas se Je podal' na iz ur, 
mezdni zaslužek je b£ d n <> slab
i l , omalovaževanje d v c » *e je 
stopnjevalo in gospd Je brez
obzirno metal obolel« izčrpane 
rudarje na cesto. 

Nezadovoljstvo meJelavstvom 
ie vedno bolj nara l° lp raz-
Cledanejšl rudarji a<* napotilih 
narks l s t i čne tntern* n B le jel i 
jostajati prvi slndlk' aktivisti. 
6 p rv ih sestankih delovanjih 
rojk vedo veliko jedatl hri

bovske vasi nad TrAJami, Za-
Torjem ln Hrastnik koder je 
illo zatočHlče preH* n c 8a pro-
?tariata, Delo p r v i b t i v l s t o v je 
•Ho skrajno težko. Wtva rud-
ukov so namreč bu.spremi ja-
a rast ln razvi jan d e l a v skega 
gibanja ter ga dui&* aleher-
neaa koraku. 

Preganjanje ln revščina sta ro-
dlLa 12 prvotnih preganjanih sin
dikalnih skupin legalne delavske 
organizacije, k i so povezale vrste 
izkoriščanih ter se uspešno zoper-
stavile kapi ta l is t ičnim mogotcem. 
Po večj ih rudarskih centrih so 
/.rasli Delavski domovi, k i ao bi J i 
zametek delavske kulture ln pro-
svete ter so se v njih vzgajali 
novi kadri ln prekaljeni funkcio
narji sindikalnega gibanja. 

Prva svetovna vojna je sindi
kalno delo rudarjev moćno omr
tvičila. Vsa rudarska industrija je 
bila mili tarizlrana in rudarji »o 
občutili vse tegobe vojne vihre. 
Po prvi svetovni vojni pa kljub 
osvoboditvi delavski razred nI 
pričakal boljših dni. Izdani so bi l i 
različni novi zakoni in predpisi, 
ki so govorili o vel ik ih pravicah 
delavca, toda vse skupaj j * bilo 
le na papirju. 

Povsem razumljivo Je, da se Je 
v takem stanju delavski razred 
oprijel programa komunis t ične 
partije; ki se ' je spustila v neiz
prosen boj proti izkoriščevalcem. 
Spomnimo se prve stavke, k i so 
i " organizirati leta 1930 železni
čarji. Tej je sledila ze leta 1923 
organizirana stavka rudarjev, k i 
Je potekala solidarno v vseh re
virj ih, 

Življenjski pogoji tedanjega ru
darja so se iz dneva v dan slab
šali in navsezadnje Je prišlo do 
najhujšega, t. j . do praznovanja 
Premogovna kriza na notranjem 
in zunanjem tržišču je povzročila 
občuten zastoj v prodaji premoga 
in posledica je bila, da so rudarji 
opravljali tedensko le J do J dni
ne. Vrhunec pa je bil dosežen s 

množičn imi redukcijami delovne 
sUe. TlaUiitt rudarjem, k i so bil i 
se zdravi i n delazmožnl, ni ostalo 
drugega, kot Iskati kruha v tujini. 

Ker domaća izkoriščevalska k l i 
ka n i hotela prav nlć slišati klica 
delavstva o zboljšanju življenja 
slovenskih rudarjev, je nezado
voljstvo naraščalo m doseglo vr
hunec leta 1934. Na pobudo komu
nist ične partije so pričeli rudarji 
v Hrastniku Ln Zagorju 3. Julija 
1931 z gladovno stavko, katera je 
v kratkem času zajela vse sasav-
Jke revirje. Rudarji so se odlo-
«11, da ostanejo v jamah, kajti 
vseeno j i m je, al i poginejo v Ja
mi ali pa izven nje. Odiočill so 
ee, da ne gredo iz jam prej, do
kler ne bo kapitalist ugodil n j i 
hovim zahtevam, t. j . da se d v i g . 
ne dnevni kopaškl zaslužek od 38 
din na 40 din. da se ne bo zni 
žala kvota deputatnega premoga 
ter da bo ostalo pri ostalih ugod
nostih, k i so j ih do takrat uži
vali rudarji. Rudarji so ostali v 
Jami brez vsake hrane in so Ime
l i le vodo. K o so v Hrastniku 
zbrale žene s tavkajočih cel jam
ski voziček kruha in ga poslale 
svojim dragim v jamo, so rudarji 
poslali poln voziček nazaj iz Jame 
s sporočilom, naj zbrani kruh po
jedo raje sestradani otroci. Ru
darjem v Jamah so se pridruži t i 
tudi zunanji delavci ln številni 
uslužbenci , tudi t i niso hoteli Iz 
solidarnosti do svojih jamskih so-
tovarlsev sprejeti nobene hrane. 
Tedanji trboveljski premogokopnl 
družbi je bi la ta stavka v sra
moto in Je zato skušala pridobiti 
rudarje, da bi zapustili jamo. Se
le potero, ko je vodstvo družbe 
obvestilo zaupnik« rudarjev, da 

bodo rudarjem ie T naprej pri
znane dosedanje pravice, da se 
bodo Izboljšali delovni pogoji ln 
da se bo dvigni l zaslužek, so ru
darji po 76-umi gladovni stavki 
zapustili jame. 

Skrajno podli Izkoriščevalec pa 
ni držal besede rn je prelomil ob
ljubo, češ da so rudarji sami od 
sebe zapustili jamo. Namesto iz 
boljšanja Je sledil le povečan te
ror l n množično odpuščanje t 
dela. Zato rudarjem m preostalo 
drugega, kot da so po 12 dnevih 
ponovno os ta h v jami ter tako za
čeli drugo gladovno stavko. Ta Je 
trajala polnih 113 ur. t j . skoraj 
S dni , ln tudi ta ee je končala 
z neuspehom. Prot i rudarjem J« 
tedaj nastopila žandarmer i ja po
jačana z vojsko, s puškami in 
strojnicami ln goloroki rudarji so 
morali k loniU. Izstradani in i z 
mučeni so se vračal i i z rovov in 
j i m ni uspelo ublažit i udarcev b i 
ča kapi ta l is t ičnega mogotca. 

Končno pa je le prišel čas ma
ščevanja. Ob vdoru fašističnih tn 
nacist ičnih tolp na nsie ozemlje 
so se številni slovenski rudarji 
odzvali kl icu Partije ter ter za-
vpstno šli z Osvobodilno fronto, 
š tevi lni so prijeli puške v svoje 
roke in sodelovali pr i Izganjanju 
sovražnika z nase zemlje, drua* 
pa so z nizko storilnostjo ter se-
botažnimi dejanji onemogočali i n 
tenzivno Izkoriščanje naših ze
meljskih dobrin. 

V spomin na hude borbe ln žr
tve, k i sta j ih zahtevali gladovni 
stavki leta 1934, so al izbrali ass* 
venski rudarji 3. julij za svoj rta* 
noMski praznik, r%. 

j 
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Spremembe pri 
Lani so zakoličili, letos pa 

pričeli graditi cesto po do l in i 
Temenice od Radohov« vasi 
proti Šenilovrencu. Desetletja 
ao se prebivalci vasi Ob Teme
nici potegovali Za povezavo * 
svetom 1 Sedanja pota so ob 
vsakem dežju neprehodna. Te
menica pa čestokrat prestopi 
bregove in poplavi njive in 
travnike, bkraiti (pa tudi vsa po
ta v te vasi. 

Prebivalci teh vasi so zato 
toplo pozdravili pričetek glrad-
nde le ceste — uresničenje dav
ne želje im potrebe teh krajev. 
Hkrati b i ta cesta skrajšala raz
daljo med Radohovo vasjo • in 
Štefanom za več kilometrov, b i 
la bi pa tudi brez klancev. 

Dela od Radohove vasi na
vzdol so kar .lepo napredovala 
navzlic siabemu terenu. Hkrati 
z gradnjo ceste je treba namreč 
tudi regulirati Temenico, kar 
znatno podra-žuje gradnjo. Prav 
tako upoštevajo graditelji za-

Novl naročniki 
našega lista 

Brulo Mlfij — Brusnice, 
Koren Viktor — Treboa vas. 
Klobučar Janei — Vel, Ne-

rajec, 
Movrin Prane — Sela, 
Kovač Mirko ~ Zvlrče, 
Pograjc Katarina — Krka, 
Kblenc Mrffftin — Grč vrh, 
Kol Amatfja — Hartnja vas, 
Mausar Jože — Pleš, 
Dečeko Leopold — Sp. Jarše, 
Ghislč Alojz — Surdullca, 
Kobe Vladimir — Pula, 
Krfštof Izidor — Ceče, 
Rozman Boris — Bdeča, 
Slapfiak Alojzija ~ Vrh , 
Stiplč Martin — Demlr, 
VlaSič Bogo — Dugo selo, 
Zaletelj Ivan — Ruma, 
Bieger Anton — Dinslaken, 
Spehar Matija — Klrkland 

Lake, 
Horvat Ivan — Unije. 

6ebne mline ob Temen'ei in nji
hove vodne naprave, čeprav ti 
nimajo prav nobene družbene 
vrednosti. • . 

Vse je bilo v rfdu, dokler niso 
graditelji prejšnji teden dobili 
nova navodiia in z njimi spre
menjene-, načrte. Pričeli so gra
dit; 6 metrov široko traso, ka j t i 

Tržno poročilo 
V ponedeljek 1. juiliils, j * 

bll'o .na' novomeškem živinskem 
trgu dob&l vsega. Cene so bile 
še.'k'ar amerrne, le z«a jaijca eo 
tarnale gofpodinije. da so pre
draga. Cehe: J*'ica 15 din, kol«-
rabioa 30 dim kg, pesa 50 dtn 
kili ograni, solata 40 din kg, bo-
.povniioe 60 diin liter, jagode 140 
dinarjev liter, češnje 50 din kg. 

Meso: govedima 240 din, tele
toma 280 din, evuniinia 350 din kg. 

5 SEJMIŠČA 
Na sejem ao pripeljali 548 pra

šičev v starosti od 6 tednov do 
6 mesecev im 148 glav go vetje 
živim*. Prodali so 393 prašičev 
tn 105 glav goveje ži«vime. Ce
ne: kravam od 60 do 100 diin kg, 
volom od 115 do 125 dim kg. 
Povprečna eema prašičem j * bila 
2.500 do 3.500 dim. 

Kino Gradac 
V gradaško prosvetno društvo 

Je kot eekclja vključen tudi 
tamkajšnji kino, k i pa minulo 
simo zarad", pomanjkanja kur
jave ni predvajal filmov. Zdaj 
Je spet .pričel s predstavami in 
Je od svoje ustanovitve opravil 
že lepo ljudskoprosvetno ln i z 
obraževalno delo, saj je bilo v 
dvorani aaivrtenih že 62 filmov, 
k i si j ih de na 120. predstavah 
ogledalo okoli 3.500 ljudi, 

ceste? 
predvideno je bilo, da bo ta del 
ceste nadomeistoveJ dei projekti
rane avto ceste Ljubljana—Za
greb, dokler ta ne bo zgrajena 
v celoti Zdaj so dobivi nova na_ 
vodila, da traso zožijo na 4 m 
in da gradijo samo do postaje 
Veliki Gaber. Hkrati so dobili 
navodila, da pred dobrim me
secem postavljene barake pre-
mestitjo k trasi avto-ceste pri 
vasi Bič, ker bodo gradnjo avto
ceste nadaljevali še Vetos, Cesta 
Po dolini Temenice bo samo 
krajevnega pomena. *;ato bo 
imela le t r i metre široko vozi
šče in ne pet. kot Je bilo v 
prvotnem mačn-tu, prav tako pa 
jo bodo zgradili letos sam 0 do 
veiikogalbrske železniške po
staje. 

Kot *e večkrat, »e Je žal po
kazalo sedaj tudi pri gradnji te 
cegte, da so načrti men jami med 
samo gradnjo. Če Je to gospo
darsko utemeljeno, ne moewno 

reči. Dejstvo je, da so najprej 
posneli rušo za 6 metrov Široko 
traso in da so bila začetna ze
meljska dela v tej širini! Zdaj 
bodo to zožili za dva metra! 
Veliko zemeljskih del je bilo 
opravljenih že tudi na odseku 
od železniške postaje Vel.itki Ga
ber do Sentlovrenca. Okoli 3000 
kutoikov zemlje so že premetali 

• Pionirji iz Prečne 
na morju 

Pionirska skupina V. razre
da iz Prečne je ob zaključku 
šolskega leta šla. na petdnevni 
poučni izlet na morje. V Ljub
ljani so si pioniSrji ogledali od
dajo Radia Ljubljane, obiska
l i so muzej NOB, prijetno so 
potovali čez Postojno na Reko, 
kjer so si zvečer z veseljem 
ogledali veliko im lepo ladjo 
Partizanko. Brezplačno so sta

na tem odseku. Pr i tem so rho- novalA v Slovenskem, domu K P D 
rali na njivah, skozi katere gre 
trasa, uničiti ipojjske pridelke. 
Graditelji so namreč pričeli de-

Bazovica, kjer so s« tudi spo-
zna-li s slovenskimi pionirji z 
Reke ter igrali z nji-md šah ln 

laiti na več krajih, da bi delo namiizni tenis. Ogledali so si 
potekalo hitreje. Tak je bil tudi 
prvotni načrt. 

Razumljivo je. da je ta spre
memba prizadela Zlasti prebi
valce eb Temenici, k i so bili 
že prepričani, da bodo že letos 
dofoiii cestno zvezo s Semtlo-
vrencem im Radohovo vasjo, 

Opatijo, bil i so v Ba&ki na <>:<>• 
k u Krku , na ladji l . n drugod s 0 

pridno prepevali in bi l i vedno 
dobre' volje. Posebno veseli so 
bili srečanja z makedonskimi 
pionirji in s pionirji z otoka Pa
ga. Veliko pristaniško mesto 
Reka je biilo tako zanimivo, da 

K e r tudi gradnja vodovoda na *° *• 8 *e**vo ločili. Nekate-
tem območju zelo počasi na
preduje, j« ljudem zeio težko 
izpodbijati že znano staro trdi
tev, da si napredek na Dolemj-

ri so prinesli v stekleničkah 
seboj tudi morsko vodo, »za 
spomin«, kot so pravili. 

Prečemskl pionirji so v raj
skem najtežje utira pot. Upamo, redni pionirski hranilnici v a t -
da bo prišlo še do kake spre- čevali vse leto. d« so lahko Sli 
merobe v gradu] i v tem smislu, 
da bomo vsi zadovoljni! 

na tako lep izlet. Pozab i l i ga n*> 
bodo vse žrivljenjel - t j -

MATURA V ČRNOMLJU 
Vrata počitnic so se odprla 

tudi na črnomaljski gimnaziji. 
Veseli obrazi zapuščajo poslop
je. Nekateri med njimi stopa
jo ravnodušno, drugi žalostno. 
Za vse te se bodo v jeseni po
novno odprla urata šole ln vr
nili se bodo v prijazne uči lni
ce. 

Vsako leto pa »kupina mla 
dih ljudi za t?edno zapusti 
srednješolske prostore in res
no stopa v življenje. To so 
abittmenti, naša bodoča inte
ligenca, ki je maturirala v 
osrčju Bele krajine. 

Ze skoraj dva tedna je, od
kar je od osemnajstih matu
rantov sedemnajst uspešno 
opravilo veliko maturo. Prav 
gotovo je to vel ika pre izkuš
nja za mlade ljudi. Na tem 
zrelostnem izpi tu lahko tudi 
sami kritično precenijo svojo 
vestnost, vztrajnost, sposob
nost in natančnost v Študiju. 

Vse te vr l ine so črnomaljski 
maturanti to leto tudi pokazali, 
saj so njihovi uspehi izredno 
lepi. Med njimi je bila celo 
ena oproščena ustne mature 
zaradi odličnega uspeha v raz-

Igralska družina PD Boris Kidrič i i S topi č po predstavi 
Belih vrtnic 

redu i n ker je pri pismenih 
maturitetnih nalogah dosegla 
lep uspeh. Končni rezultat so 
pokazali, da so tri odličnjaki-
nje, ena prav dobra, dvanajst 
dobrih i n en zadosten. 

Ti mladi ljudje se bodo je
seni vpisali na različne oddel
ke univerze i n drugih visokih 
šol. Mnopi so se že odločili, 
mnogi še omahujejo, saj to je 
življenjsko važna odločitev. 
Prav letos se opaža, da sd se 
odločti zelo različno: trije ali 
štirje gredo na medicino o d 
roma za medicinske sestre, 
dve na jarmacijo, nekaj se jih 
je odločilo sa pravo,'tudi vete
rina, kemija, ekonomija, umet
nostna zgodovina in tehnika so 
zastopane. 

Vso osnovo jim je dala sred
nja šola, ki jih je vodila vsa
ko leto za stopnjo višje. Danes 
stojijo samostojno rta poti v 
življenje, kjer bodo $voje zna
nje lahko izpopolnjevali. Med 
njimi je rudi mnogo športni
kov, ki so dosegli lepe. uspehe 
v domovini in celo izven naš ih 
meja. 

Ko jim je tov. predsednik 
maturitetne komisije °& koncu 
čestital, je med drugim rekel: 
»Zavedajte »e, da ste kot Re-
lokranjci ln h t^^ponosni in 
srečni, da vam je nova domo
vina omogočila, da ste lahko 
maturirati doma, zato v svetu 
nikdar ne pozabite, kdo ste!* 

P, M. 

DOLENJSKI OBVEŠČEVALEC 

Sreda. 3. Julija — Nada. 
Četr tek, 4. julije — Dan borca. 
Petek. 5. ju l i ja — C i r i l in Metod 
Sobota, 8. ju l i ja — Dušica. 
Nedelja, 7. ju l i ja — Manica. 
Ponedeljek, 8. ju l i ja — U z a . 
Torek, 9. jul i ja — Veronika. 
L U N A : 4. Julija ob 13.09 prvi 

krajec, 

»Krka« — Novo mesto: od 2. do 
4. 7. mehišk i f i lm »MLADI J U A -
REZ«. Od S. do S. 7. i talijanski 
barvni f i lm »ATILA«. 

Dom .TLA — Novo mesto: l , in 2. 
T. amer išk i barvni fi lm »SIN 
ALIBABE«. Od 4. do 7. jul i ja 
francoski f i lm »OTROCI L J U 
BEZNI«. 

»Jadran« — Kočevje : 3. In 4. 7. 
Italijanski f i lm »KRUH, L J U B E 
Z E N IN LJUBOSUMNOST«. Od 
3. 'do 7. 7. ameriški barvni f i lm 
»VELIKA N O C CASANOVB«. 

Met l ika: — 3. 7. »KAVARNA V 
G L A V N I ULICI«. 6. in 7. 7. ame
riški f i lm »BOJIŠČE«. 

Kostanjevica: 3. 7. češki f i lm 
»DIVJA BARBARA«. 7. 7. ame
riški barvni f i lm »RAPSODIJA«. 

2 u ž e m b e r k : 7. 7. francoski f i lm 
»VRAG V TELESU«. 

Dol . Toplice; 8. in 7. 7. amer iški 
barvni fi lm »DALEČ N A S E V E 
RU«. 

•Rog« — Straža : 8. In 7. 7. ameri
š k i f i lm »KO P R I D E ZIMA«. 

Trebnje: «. in 7. 7. amer išk i f i lm 
»HOBSON V ŠKRIPCIH«. 

POTUJOČI K I N O NOVO MESTO 
predvaja italijanski film »Rim ob 
enajst ih«: v soboto 6. ju l . ob 20..KJ 
v Stopicah; v nedeljo 7. jul i ja ob 
11. ur l ns Trebelnem; ob IS. uri 
v Smarjeti, ob 18. ur i v Otočcu. 

Spre jmem« skladiščne delavce. 
Plača do SO din na uro. Prednost 
Imajo oni, k i tanko dobijo stano
vanje v Ljubljani . M E T A L K A , 
Ldubljna, Parmova 33. 

Iščemo poverjenike ca pridobi
vanje naročnikov na revijo »Pro
gres«- ln »Maneken«. Zaslužek do
ber. Delo primerno za Študente, 
upokojence, gospodinje in osebe 
raznih poklicev, k i imajo veselje 
do komercialnih poslov. Osebne 
ali pismene ponudbe na upravo 
revije »Progres«. Ljubljana, T i 
tova c. M , 

R A Z P I S 
Kmetijsko gospodinjska lo la 

V I N O M E R pr i Met l ik i bo sprejele 
v letnik 1957-5« kmečka dekleta 
v šolo. Id traja od 8. sept. 1957 do 
10. ju l i ja 1SM, Namen šole je dati 
gojenkam potrebno teoret ično ln 
prak t ično izobrazbo lz kmetijstva 
in gospodinjstva. 

Pogoji za sprejem v Solo S O J 
I . popolna osnovnošolska izobraz
ba. 3, starost od 16 let dalje, 3. 

mVsečna vzdrževalnlna 4.(W0 din« 
Svojeročno napisani prošnji z« 
sprejem Je trba priložiti nasled
nje dokumente: 

1. svoje ročno napisan kratek 
zlvljejepis, 2. zadnje Šolsko spr i 
čevalo, 3. rojstni list, 4. zdravni
ško spričevalo, S. potrdilo o vpisu 
v vol i ln i imenik, 6. obvezo star
šev ali ustanove o rednem pla
čevanju vzdrievalnine. — Revne 
gojenke naj se obrnejo za vzdr
ževanje na pristojne kmetijske 
zadruge. 7. p rošnia mora biti k o l -
kovana s kole kom za 30 din. 

Prošnjo s prilogami je oddati 
ali poslati na Kme+ljsko-^ospo-
dinjsko Šolo Vinomer pri Me t l i k i 
najkasneje do 1. avgusta 1937. O 
pr iče tku šolskega leta bodo spre
jete gojenke pravočasno obve
ščen*. 

Uprava iole 

Najlepše se zahvaljujem Držav
nemu zavarovalnemu zavodu v 
Novem mestu za izplačano 106-
odstotno zavarovalnino za prisi lni 
zakol krave. Pr i poročam vsako
mur, da živino zavaruje. 
Mati ja Sprlnger, Gaber 1, p. Semič 

NOVO M E S T O 
V času od 22. do 29. juni j* je 

bilo rojenih 30 dečkov in 14 de
klic. 

Poročili so se: Stangl Ivan, de
lavec iz Rajnušč in Hrovat Mar i 
ja, hči . kmeta U Zafare. Lenart 
Franc, uslužbenec ln Luzar Mar i 
ja, uslužbenka, oba iz Novega 
mesta. 

Umrl i ao j Zupančič Ivan. sin 
mizarja, 13 let, iz Vranovičev. — 
Krampelj J o ž e f a , upokojenka, 7fi 
let. iz Novega mesta. K r l a n 
Ignac, upokojenec, 96 let, lz No
vega mesta. 

Marija a Tanče gore — deklico, 
Prime Amali ja ls Sadlnje vasi —" 
deklico, Jarc Fanl iz P r e č n e «*» 
deklico, Boldan Jožeta iz Rebro 
— deklico. Sluga Ana iz Gor. 
Straže — deklico, Pezdirc Mar i ja 
iz Dolenje vasi — dečka, Mušio 
Amali ja lz Dragovanje vasi — 
dečka, Tramte Jožefa lz Skocja-
na — deklico, Radovlč Dragica ls 
Novega mesta — deklico. 

KRONI 

P K 1 U C E N R G A M L I N A R J A sprej
mem po možnosti samskega 
(mlajšo moč). Stanovanje zago
tovljeno. Naslov v upravi lista 
(328-57). 

S P R E J M E M D E K L E za vsa 
kmečka dela. Naslov v upravi 
lista (328-97). 

POCENI P R O D A M H L A D I L N I K 
»Bad«, primeren za mlekarne, 
gostilne ln mesnice. Nntrania 
prostornina 42 X 46 X ' * . Naslov 

v upravi Usta (327-57). 
M L A D O K R A V O , 7 mesecev brejo, 

prodam: Gerenc, Kamnje II — 
šent i upert. 

V P O N E D E L J E K »4. J U N I J A , 
sem Izgubila rdečo žensko jopi 
co od Hrušice do Clkave pri 
Novem mestu. Najditelja pro
sim, naj Jo za nagrado vrne v 
upirave Dolenjskega lista. 

Pretekli teden ao v novomeški 
porodnišnici rodile: Kopar Jožefa 
lz Cegelnice — deklico, stipano-
vič Mari ja iz Marindola — dečka . 
Rožič Ana iz Črnomlja — dekl i 
co, Pungerča r Franja is Novega 
mesta — deklico, Kra l j Alojzija 
lz Gor. Težke vod« — dečka, Pav
lin Jožefa iz Cesče vasi — dečka, 
Skoporc Irena iz Pavle vasi — 
dečka, Brajdlč Ida lz P rečne — 
dečka, Svener Mara U Cešče vasi 
— dečka, KoreniČ M i l k a iz Kopra 
— deklico, Flere Marija Iz Mar t i -
nje vasi — dečka, Urbančič Mar
jana iz Gotne vasi — deklico, 
Matkovič Vida lz Kanlžar ice — 
deklico, Lukežlč Terezija iz Vap-
če vasi — deoka, Cemas Kris t ina 
iz Stare Lipe — deklico, Brine 

Pretekli teden ao se ponesreči l i 
ln iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Hribar A lb in , rudar a 
Križa, se je s sekiro Usekal V de
sno roko, Senica Alojz , posestnik 
s Sel, se je z ročico udaril v tre
buh. Mišici Joža, upokojenka is 
Gor. Gomile, je padla ln si po
škodovala levo ndgo. Sptndler 
Jože dijak iz Gostemarcev, se je 
v K r k i s kamnom ranil v desno 
nogo. Slmonlč Ana, uži tkarlca s 
Podrebri, je padla in si poškodo
vala desno roko. Tršč lnar Franc, 
delavec iz Jurne vasi, si je a 
kamnom poškodoval desno nogo. 
Rahlja Mijo , sin posestnika iz 
Mašiucev, se j e a. koso.urezal v 
levo roko. Femee Ana, hči po
sestnika z Luže, je padla in si 
poškodovala vrat. Pr imožič V i k 
tor, ekonom 1z Novega mesta, je 
padel s senika in si poškodoval 
desno roko. Bavdek Majda, de
lavka lz Gor, Straže,/ je padla i n 
si poškodovala levo" nogo. 

Nova kategorizacija cest? 
V republiškem .merilu pr i 

pravljajo novo kategorizacijo 
cest, Po osnutku nove katego
rizacije bi prišle nekatere re
publiške in tudi zveone ceste 
pod upravo okrajne cestne 
uprave. 

ROJAKI IZ ZDA — 
4. julija na Polževo! 
Vsem amer i šk im rojakom, k i 

so va obisku v rojstni domovi
ni sporočamo, da bodo tudi le
to1' lahko praznovali ameriški 
praznik »Dan neodvisnosti* «ke šole. V dveh sobah so sent-
(Independance Day) - 4. j u l i j / pokadi l prd-
Praznovanje bo na prelepem dobljeno /manj« v nveaa^, rt» 

IZ ŠENTJERNEJA 
V nedeljo, 1*. junilja, Je b i « 

v SemUjermeju razstava vajem-

Polževem pri Višnji gori, ne
daleč od Ljubljane. 

baih im šbeviiirvi/h lepih ročnih 
delih. Z * H ! O 0Q ugajalli predvsem 
čevlji, todeMci šiviilj, kirojačev im 

N a p iknik vabimo prav vse fcroj,ai^ ^ t j U ( | ; ' p ^ v o ^ 
amer i ške rojake.' Za zabavo, 
ples in narodne pesmi bo po
skrbel Gorenjski kvartet. Do
mača kuhinja bo zadovoljila 
vse okuse in želje. 

Torej, 4. julija vsi rojaki na uspehe. 
Polževo! 

Vabi odbor za prostavof 
Ivanka Shiffrer, Marion Bas-
hel, Jennie Troha, Tončka gola in otooski vrtec. Ročna 
Vrbanz, Lojzka Muha, Frank dela lin miisbe so dteviilnim obi-
Japich in Vincenc Pink, vsi tskovailcem zelo ugajaile, prav 
rojaki i« Amerike. 'tako praktični izdelki gosoodrimj-

predmeitl toolarjev, klepairjev, 
kovačev ln drugih. Vajem/ska 
šola dosega pod vodstvom priza
devne upraiviitelj.ic« Vere Sever-
jeve ia leta v Ueto lepše 

23. Junlfla p a so razatavljall v 
šoli niaja glmrnazija, osnovna 

skega pouka. Hlkrati je bdi v 
javni kmijiižmlol knji*nd arečoTov. 
Dobitki «o billi tokrat rajne 
kftDj4fe, mladimflik« reviiJe im ča-
mpifal, vrne« pa »o bille tudi tri 
tort«, mnogo pecAva i n šolsikilh 
potreibičim. Trgovini K Z in 
»Gorjanci« s*a tudi priuipevalH k 
lepemu uepenu arečolova. Vse 
srečke ao Badeft«. Srečoflov j * 
lepo uspeti. 

28. jumiijia je bili« a slavnostno 
proslavo aa!kl!|juč*mi6 šolsko leto. 
Otrokom vrtca, oamovme šefle in 
ni4j* gdmnaeiti* je govorila rav
nateljica Tončka Skerletova in 
med drugim povedala, dia ee je 
uspeh n* gfommaasiji dviigniil, n« 
osnovni šoto pa malo poslabšal. 
Hudo je, ker morajo mnogi 
učenci zaradi domačega dela za-

nHmanjati *olo ln sivoje kobra-
zevamije, Sentjemeijsika rrtladima 
se je u veljav'.*; al a tudi iizven 
šol«. Slovesnost je billa zatklju-
čema z zahvalio požrtvovalnim 
prosvetnim deilaivcem im z lepo 
akademiljo, nadboljai učenci pa 
so bili nagrajeni im pohvaljeni. 
Najboloil dijak gimnazije je 
bil tudi letoe četrtosoJec Antom 
Kotar. V . 

Pod upravo okrajne cestna 
uprave Novo mesto naj bi pri
šla cesta od Radohove vaai pre
ko Novega mesta in Šentjerne
ja do okrajne meje prt Pod-
bočju, to je v doiŽinl 62 km. 
Cesta Novo mesto—Kostanjevi
ca bi priela takoj, cesta Rado-
hova vas—Novo mesto pa po 
dograditvi avtomobilske ceste 
Ljubljana—Zagreb, Prav tako 
pride pod okrajno cestno upra
vo cesta Čatež—Štefan in Me
tlika—Drasiči. Skupno bi se a 
tem cestno omrežje okrajne 
cestne uprave Novo mesto pove
čalo za 80 km. Sedaj oskrbuje 
okrajna cestna uprava 478 km 
cest III. reda. Odsek ceete. ki 
ga sedaj modernizirajo, (Novo 
mesto—ZaimeAko) bo do dogra
ditve avto-ceste zvezna cesta. 
Cesta Celije—Sevnica—Mokro
nog—Tr eten je—Dobrni č—-2 už em-

Lepa šolska razstava v Metliki 
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Veliko slavje slovenske mladine 
Na 44 večjih ln manjših prireditvah ln tekmovanjih zadnjega 

festivalskega tedna je nastopilo preko 20.000 telovadcev in šport
nikov it vseh krajev Slovenije, Ii novomeškega okraja blizo 
900 udeležencev. Paradi, akademiji ln glavnemu nastopu je mimo 
drugih visokih gostov prisostvoval tudi predsednik Tito s so
progo. Kvaliteta prireditev in organizacija — odlični. 

Za nami Je Se ena velika mani
festacija slovenske mladine v 
okviru praznovanja Dneva mlado
sti — L slovenski festival telesne 
kulture, ki je bil v nedelio slo
vesno zakUufen z vel ičastnim na
stopom na stadionu Odreda v 
L luh l l an i . Festival le pokazal, da 
stojita naša telesna vzgoia in 
Sport na solidni osnovi, l>H pa jc 
tudi velika manifestacija množič
nosti in kvalitete naše telesne 
Kulture. Rrez dvoma le največ
jega pomena skupen nastop raz
ličnih organizacij, k i se ukvarjajo 
z vzgojo mladine, nastop Partiza
na kot najmočnejše telesnovzgoi-
ne organizacije / ramo od rami 8 

Športniki, taborniki, gasilci In 
J L A . To Je med drugim poudaril 
tudi predsednik Tito. ko le od
govarjal na vpraSnnla novinarjev 
o svojih vtisih o festivalu. 

Festivalske prireditve so tekle 
ves teden, zadnje tri dni pa so 
bila na sporedu množična tekmo
vanja ln nastopi partizanskih dru
štev. Tu je sodelovalo tudi "Uzu 
900 Udeležencev i * našega okraja. 

V petek dopoldne so bila na 
razlifnin špor tnih i g r i v i h tekmo
vanja za naslove republ iških pr
vakov partizana v odbojki. Ko-
Sarkl. nogometu, namiznem teni
su, maleni rolcnmelu. stre1|nn|ii In 
kolesarjenju. ..Tu sn predstavniki 
novpiiie'kcga okraja in Dolenjske 
dosc&li imkai tm>v \'-\i<h uspehov. 

Naštejmo j ih : v odbolkl ie n»-
»topilo 12 moštev. V prvem raz

redu članov In članic sta zmagali 
obe novomeški vrsti. V košarki so 
bili najuspešnejši mladinci novo
meškega druš tva ; v malem roko
metu pa so bi l i najboljši Crno-
maljfani. k i so osvojili t r i prva 
mesta in dve drugI. Prvaki so 
postali v kategoriji članov, čla
nic In mladink. V nogometu so 
hlll prvaki v kateeorijl mladin
cev, l . razred, člani kočevskega 
Partizana, v isti kaU'Koriji IL 
razreda pa mladinci črnomal jske
ga Partizana. V namiznem 'enisu 
so skoraj vsa prva mesta osvojili 
tekmovalci lz Kočevja, enako tudi 
v atletiki. Tu sta se dobro Izka
zala tudi Novomeščana Zurc ln 
Kolnlkova, k i sta osvojila prva 
mesta pri mladincih v skoku v 
daljino (mu cm) o«, v skoku v v i 
šino (HI cm). 

V soboto so bila na telovadl-
«ru v Tivol i ju lekmovanla v 
ljudskem mnogoboju In v mnngo-
boju v vajah na orodju. O ranega 
jutra do vročega opoldneva le 
bilo v Tivol i ju živahno vrvenje, 
saj je za naslove republiških pr
vakov nastopilo nad looo pripadni
kov Partizana. V II. razredu Bla« 
nov ljudskega mnogohnla |e na
slov republ iškega prvaka osvoll< 
vrsta kočevskega Partizana, med 
posamezniki pa Kenig Iz Kočevja, 
Ostale vrste z Dolenjske st» n tu 
slabše plasirala. V mnogoltoju v 
vajah na orodju so imeli Dolenjci 
veliko vel* usnehov. posebna v 
tekmovanju posameznikov. P r i 

mladin r (h <I. razred) je postal pr
vak Milan Bavdek iz Ribnice 
pred bratom Mirom (Novo mest«), 
v III. razredu mladincev pa ie na
slov prvaka z 61.1 točk od 70 mož
nih osvojil Novomeščan Bruno 
Kopr lvnik . TUdI med mladinka
mi ima Npvo mesto en« republi
ško prvakmjo. V kateRorlll mla
dink III. razreda je prvenstvo 
osvojila Mari ja Mikec s «6.3 točke 
od 7» možnih. 

Osrednji prireditvi festivala sta 
bila parada, k i * p bila v soboto 
popoldne, In glavni nastop, k! le 
bil dan kasneje na stad ;nnu odre-
da. Paradi In nastopu Je priso
stvoval tudi predsednik Tito In 
drugi visoki gostje. Njihova pri
sotnost se Je poznala pri vseh ude-
lezenrih. Ke r M vedeli, da lih 
sleda tovariš Tito, so se Š,. bolj 
pnCrudlll. tako da sta panda , kot 
tudi nastop, popolnoma uspela. 
P r i paradi so razen pripadnikov 
Part'zana Iz novomeškega okraja 
sodelovali »udi člani špor tn ih or-
ganlzacll ffiD Klan, Veslaški klub 
Krka> In taborniki. 

Na glavnem nasiopit. ki Je bi l 
zamrli •odelftvanj* šnortnlh orga-
nizacll . gasilcev. J L A in mornar
jev telo pester In kvaliteten so 
sodelovali tudi oddelki (7 narlt-
zanslclh društev novomeškega 
okraja. Lahko rečemo, da so imeli 
svolo »samostojno točko, sai so v 
telovadni sestavi Imenovani »te-
fovsdba na vaški poljani« ravno 
druš tva Iz novomeškega okraja 
dala večino nastopajočih mladin
cev, skorn.i tri čet r t ine vseh. Med 
ostalimi nnit isnešnelšlml točkami 
snoreda nal našte jemo še na*'np 
n'enlrk. VI so zsrad' velikega *te-
vila fpreko 4<M»O> nastopale dva« 
krat nastop atletov v različnih 
disrjnlinah 'a'.letike. borbena tek
ma mladincev, nastop gasilcev ln 

posebno nastop starejših članov 
ln članic. Posebno veliko aplavza 
•o želi pripadniki JLA Itt mor
narji. F M 

Bela krajina : Elan 
4:2 (2:1) 

V nedeljo je bila v Črnomlju 
odigrana prijateljska nogometna 
tekma med domačimi ln Novo-
meičenl . Razvila ae Je hitra in 
borbena igra, ki pn je bila zaradi 
sodnikove omahljivosti raztrgana. 
Crnnmaljcani so prišli v vodstvo 
?,e v tretji minuti, vendar so Jih 
Novomeščanl vea čas dohajali. V 
prvem delu igre je bi l poškodovan 
K o i u h , k i nI več nastopil Na 

Kot vsa druga leta sta tudi ob 
letošnjem zaključku šolskega leta 
nižja gimnazij« in osnovna šola 
v Met l ik i pokazali na razstavi sa
dove svojega dela. Razgibano šol
sko In lzvenlolsko delo met l iških 
pionirjev je pred kra tk im dobilo 
lepo priznanje: v evojem delov
nem prizadevanju so med pio
nirj i vseh Sol novomeškega okraja 
dosegli drugo mesto in Jim je b i l 
zato kot nagarada dodeljen foto
grafski aparat hkrati z vso opre
mo za fotografski laboratorij. 

To prizadevanje met l i šk ih di ja
kov Je bilo vidno tudi na raz
stavi, kjer Je bi l med drugim na 
tabeli prikazan njihov Šolski 
uspeh. Število učencev Je zaradi 
lanskoletne ukinitve di jaškega 
doma alcer nekoliko padlo, zato 

izleta po "Sloveniji ln Hrvatakl. 
Za razvedrilo m telesno utrjeva
nje sta skrbela telovadni in smu
čarski krožek (vodji Slavo Raj-
mer ln Daro Inkret), za zdravje 
mlečna kuhinja, za duševno hra
no pa di jaška knjižnica, V je
seni pa bosta zaživela se d v f 
krožka, In sicer lutkovni , za ka . 
terega so di jaki že Izdelali f i 
gure, ln fotografski. 

Vse to delo met l iških dijakov je 
bilo prikazano na razstavi na ka
teri B O š tevi lne obiskovalce priteg
nile zlasti risbe in pa izdelki roč
nega dela. Medtem ko so bile risbe 
predvsem izraz dtjakovega doži
vetja, pa se je p r i ročmem delu 
poleg fantazije ln smisla ;za lepoto 
uveljavila tudi ročna spretnots. 

Gimnazijci so svoje Izdelke raz-
pa se Je dvigni l šolski uspeh. Od stavili v treh učilnicah, v četr t i 
190 dijakov, kolikor j ih je zdaj pa j * pokazala svoje pismene r i 
ne šoli, je Izdelalo 65',;, (7«/» več sarke in ročne Izdelke osnovna 
kot lani), popravne izpite Ima 25 
odstotkov, popolnoma padlo j ih 
Je fl fo, neocenjenlh pa Je bilo 1 •/» 
dijakov. Najboljši po uspehu Je 
bi l IV. razred, takoj za njim pa 
Je I. a 

Izvenšolsko so se dijaki Izživ
ljali v š tevi lnih krožkih, tako v 
risarskem, folklornem, smuča r 
skem, pri pevskem zboru, Igralaki 
družini In Počitniški zvezi. 

Tako so se člani risarskega 
krožka (vodja Mladena Hanzelj) 
sestajali vsako aredo in ob polet
ju priredil i svojo razstavo, o če
mer Je bilo že pisano v našem 

Igrišču se Je pojavil zadnjih 15 ?r?.!j„a

u^ ,e,r??J'^ *5 p ,°" 
minut Igre kot sodnik In publika 
ga Je zaradi njegove objektivnosti 
živtdtno po/.drnvlla. V . J. 

V nedeljo regala nc Krki 
Veslaški klub »Krka« Novo me

sto priredi v nedeljo 7„ jul i ja , 
ob 14, url na Lok i tradicionalno 
V. dolenjsko regato. Udeležbo na 
tej prtreditvl so pri javil i V K 

ročal o uspehih mladih gimnazij, 
skih šahlstov (vodja Franc Rran-
celj). ki so na občinskem šahov
skem prvenstvu zasedli prvo me
sto, na okrajnem pa sedmo med 
št ir inajst imi nastopajočimi ekipa
mi. Mladi gimnazijski kolaši (vod
ja Ljuba Vidnjevlč) so z belo
kranjskimi, gorenjskimi, koro
škimi n srbskimi plesi nastopili 
v Met l ik i , na Božakovem, Rado-

šola. Tudi tu so b i l i v idni dobri 
uspehi mladih rok. 

Ra/.stava Je bila na žalost od
prta samo v nedeljo, 23. Junija, 
k l iub temu pa al jo je ogledalo 
precej ljudi. —ar 

Največji sadež na svetu 
To Je kokosov oreh. Raste na 

neki vrsti palme, ki uspeva le 
na Sejšelskih otokih v Indij-
skem oceanu. Ta kokosov oreh 
le dolg pol metra, ima jajčasto 
obliko In je na na, |š i rše m delu 
debel več kot en meter. Težak 
je 25 kg, da docori, pa potrebu
je deset let. 

berk—Kočevje naj bj. bila poatej 
zvezna cesta, ker ie to najbliž-
nja pot vzhodna Slovenije na 
morje. 

N i toliko važno, kako se ce
ste imenujejo in pod katero 
upravo so. pač pa je pomemb
nejše in boid pereče vzdrževa
nje cest. Z razpoložljivimi sred
stvi okrajna cestna uprava ie 
dosedanjega omrežja ni mogla 
vzdrževala kot bi bilo treba. 
Ceste na Dolenjskem so gotovo 
najslabše v repulbdkl. Po letoš
njem proračunu Je odpadlo na 
vzdrževanje enega kiiomerra 
okrajne ceste komaj 101.000 din, 
V okraju Kranj imajo n. £ r . 
za en kilometer okrajne ceste 
264.000 dmi Razumljivo je. da 
nače ceste ne morejo biti tako 
vzdrževane kot ao v drugih 
okrajih, kjer lahko Žrtvujejo 
zanje več denarja. 

Razen okrajnih pa imamo v 
okraju Se 566 km občinskih cest, 
ki jih vzdržujejo občine z do
tacijami iz proračuna in s pro
stovoljnim deiom korlstnikov 
cest. Tudi občine Imajo v ta 
namen zelo malo sredstev. Ven
dar bo okrajna cestna uprava 
prisiljena, če bo uveljavljen 
novi osnutek kategorizacide 
cest, del okrajnih cest. k i «0 
pomembne samo krajevno, pre
nesti na občine, .Kakšne bedo 
s*ie potem ceste spričo sred
stev, ki j ih lahko damo v ta 
namen, al lahko mislimo. Ob 
kategorizaciji bj morali zato 

'predvsemi misliti, kako izbolj
šati »lafoe ceste. 

Na Hrvatskem bodo ' . 
pogozdovali 

IzvrAni svet hrvatskega Sabo
ra je sprejel načrt odloka o le
tošnjih planih sečnje in ureje
vanju gozdov na Hrvatskem. 
D* se zavaruje gozdni fond, je 
doiočen plan sečnje v posamez
nih okraijih. Letos bodo poseka
li 3,560.000 kubikov lesa v go
zdovih splošnega ljudskega pre
moženja im 550.000 kuMkov v 
zaseibnih in zadružnih gozdovih. 
Obseg sečnje bo isti kakor lami. 
Rasen tega bodo letos pogozdili 
trn dopolnili obstoječ« gc-zdove 
na površini 8750 ha, meliorirali 
6120 ha goadne, površine, 

Branik Iz Maribora. V K Nautllus v lc l , v Semiču In Ozlju. Navadno 
lz Kopra . V K Savica Iz Ljubliane 
In V K Izola lz Izole. Program 
prireditve Je nekoliko obširnejši , 
ker nastopajo veslači v novih 
disciplinah, ki Jih doslej v Novem 
mestu še nismo videli 

Jih Je spremljal tudi gimnazijski 

Sevskl zbor (pevovod)a Vik tor 
vi gel j), k i je to leto štel 61 

pevcev, ae naučil .KI novih peami 
in imel 13 nastopov. Za svoje delo 
je zbor tudi prejel plsmono p i i -

NnJmočneJŠo ekipo Ima V K Bra- znanje na I, jugoslovanskem fe-
nlk Iz Maribora, lanskoletni ve
slaški prvak Slovenije. Domači 
klub »Krkai bodo zastopale oove 
mlade ekipe. k1 se pripravljajo na 
prvenstvo Slovenije, k| bo na 
Brestaniškem jezeru nad hidro
centralo Mariborski otok. 

Novomeftčane vabimo, da se 

stlvalu mladinske glasbe. Igral
ska skupina (vodji Julka Rajmer 
ln Jožica Pa k ar) Je naštudliMla 
Bevkovo Igrico »Tonček«, v mo
delarskem krožku (vodja Mladena 
Hanzelj) pa so sestavili vrsto-le
talskih modelov In z njimi tudi 
sodelovali na dveh nastopih Dru-

udeleze t« tradicionalne Športne žlna Poči tniške zveze (vortla Lju. 

OBCrNSKI IJTUDSKT ODBOR M E T L I K A sporoča 
Žalostno vest, da je po težki in dolgotrajni bolezni umrl 

MARTIN BRODARIO 
odbornik občinskega ljudskega odbora Metlika. 

Dobrega tovariša smo pokopali v torek, 2. julija 195T. 
Kot požrtvovalnega odbornika ga bomo ohranili T 

trajnem spominu. 

prireditve. T. M. ba Vidnjevlč) je lani -naredila dva 
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; Letos 23. aprila je v radijski postaji Oslo dvignil 
svoj svarilni glas in opomin človeštvu spričo čedalje 
bolj pre teče nevarnosti pred eksplozijami atomskih in 
vodikovih bomb DR. A L B E R S C H W E I T Z E R . Njegov 
govor je prenašalo okrog 150 radijskih postaj po vsem 
svetu. Francoz dr. Scbvveitzer je svetovno znani stro
kovnjak za tropsko medicino in živi že 40 let v E k v a 
torialni A f r i k i , kjer vodi zdravstven zavod. Razen tega 
je tudi glasbeni strokovnjak in je napisal doslej naj
večje delo o Bachu (enako kot o pesniku Goetheju) in 
š tevi lne filozofske razprave. Leta 1953 je prejel naj
večje svetovno priznanje •— Nobelovo nagrado za mir. 
Dr . Schweitzer je globok mislec in gotovo eden naj-

; večjih živečih mož. Zato je njegov govor tako odjeknil 
. po vsem svetu. Iz tega govora pr inašamo nekaj glav

nih misl i . 

»Upam, 
' da bo moje opozorilo 

našlo razumevanje« 
K o so Amer ičan i 1. marca 

1954 začeli na ^Ajarshallovih 
otokih, Rusi pa v S ib i r i j i pre
izkušat i vodikove bombe, Je 
postalo takoj jasno, da je to 
nekaj drugega, kakor poizku
si s pre jšnj im neatamskdm o-
rožjem. K a j t i ko vodikova 
bomba eksplodira, za njo ne
kaj ostane: velike množine 
na jmanjš ih delcev radioaktivi-
r»ih elementov, k i v zraku raz-
sevajo radioaktivne žarke. To 
razsevanje č loveškemu organi
zmu škoduje in znanstveniki 
so začeli razpravljati, a l i je 
sevanje, k i nastane kot posle
dica vodikovih bomb, nevar
nost - nevarnost, k i bo rasla 
z novimi eksplozijami. 

N a podlagi raziskovanj 
znanstvenikov, k i pa še n&*o 
dokončna, lahko trdimo, da 
predstavlja radioaktivno se
vanje, kot posledica minulih 
eksplozij, neaiarnost za vse 
človeštvo, tako nevarnost, da 
je ne smerno podcenjevati. V 
zadnjem času se čedal je bolj 

USTANOVNI 
OBČNI ZBOR 

TENIŠKEGA 
KLUBA 
»ELAN« 

NOVO MESTO 
bo v petek, dne B. julija 
1957, ob 17. uri popoldne, 
v sejni dvorani (II. nad

stropje) občine Novo 
mesto. 

Vsi interesenti za tenis 
i n badminton 
v a b l j e n i ! 

ODBOR, 

množijo protesti proti posku
som vodikovih bomb, čeprav 
se narodi sveta še ne zavedajo 
nevarnosti, v kateri so. To j im 
je treba razložiti . 

Z drugiimi znanstveniki, k5 
so v teh dneh poslali v pismih 
svetu svojo opommjajočo be
sedo, dvigam tudi jaz svoj 
glas. Moja starost in moja l j u 
bezen do življenja mi daje u -
panije, da bo moje svarilo na
šlo vse razumevanje v korist 
človeštva. 

Kaj je radioaktivnost 
To so nevidni žarki, Id prodi

rajo skozi steklo, tanke sloje 
kovin, skozi človeško ln ži
valsko tkrivo. Leta 1893 j ih je 
odkr i l znani zdravnik Ront-
gen, 1898 pa sta fizika Curie 
odkrila v uranu r adicakt ivni 
element radium. Ljudje so bi l i 
veseli tega odkritja, ker se je 
pokazalo, da bodo rentgenski 
žarki človeštvu v mars ičem 
koristni. K m a l u pa so ugoto
v i l i , da t i žarki uničujejo tudi 
zdrave celice &Ioveskeiga tele
sa. GOspa Curiie je po š t i r ide
setletnem proučevanju urana 
dobiila na rokah opekline, k i Jih 

ni mogla več pozdraviti. R a 
dioaktivni žarki so j i kasneje 
uničili kostno tkiiivo in pov
zročili neko bolezen krv i . N a 
stotine zdravnikov in bolni 
čark je umirilo pnaiv zato, ker 
p r i uporabi rentgenskih apa
ra tov še niso poznali zaščitnih 
sredstev. 

Radioaktivnost je energija, k i 
•e neprestano sprošča. Razen 
urana in radia poznamo Se vrsto 
drugih več ai i manj radioaktiv
nih elementov. Aparat za odkr i 
vanje radioaktivnost Je Izumil 
nemški fizik Geiger, k i je umr l 
1945 kot žr tev rentgenskih žar 
kov. Ta aparat je Geigerjev 
š tevec. 

Strupen dež 
Poznamo dve vrsti atomske 

bombe; uranovo ln vodikovo. 
Energijo bombe dobimo, ko uran 
razpada. P r i vodikovi bombi te 
pa energija sprošča, ko ae vodik 
pretvarja v helij ost« proces 
imamo v središču sonca). 

Vodikove bombe so po moči 
enake 300 atomskim bombam, ka
k r šne so ob koncu vojne v rg l i na 

oceanu ln v Sibi r i j i večkra t pada 
na zemljo radioaktiven dež. V teh 
kraj ih so radio*Kxivna tudi tla 
(od radioaktivnega prahu, k i pa
de nanje) in rastline. T » K O pride
mo do zakl jučka, da vsak dan 
pojemo neka.i teh škodlj ivih del
cev, kajti vetrovi ruzneso radio
aktivne oblake daleC po avetu. 

Meso živeli, k i jeoo radioaktiv
no hrano, je prav tako radioaktiv
no. Mleko krav Ima v sebi ne
znatne količine radioaktivnih 
delcev, k i so poseono nevarni 
d o j e n č k o m . Amer ičan i so pro
učevali vpliv radioaktivnih del
cev v reki Columbji , v kateri se 
zbirajo odpadki atomKiun central 
v Handfdrdu. Voda ni bila posebno 
radioaktivna, toda radioaktivnost 
gosi je bila 40.000-icrat večja od 
vode. rib 150.000-krat, »astavlc, k i 
so se stalno hranile z vodnimi 
žuzalkaml , pa 500.003-nrat večja. 

Tako vsaka eksplozija p r inaša 
novo nevarnost za človeštvo. Naše 
telo • radioaktivne elemente zbira 
na posebnih mestih, na primer v 
tk ivu ali v Jetrih, ođ tu pa se 
sevanje prenaša pa druge obču t 
ljive organe. Ce se radioaktivni 
elementi nabirajo v telesu nekaj 
let. prav gotovo izbruhne kata
strofa. 

Čim globlje naš pogled pronikne v naravo, tembolj 
spoznamo, kako je polna življenja, in prepričamo se, 
da je življenje velika skrivnost in. da smo z vsem, kar 
v naravi živi, neposredno povezani. Človek svojega 
življenja ne more živeti sam. Spoznamo, da ima živ
ljenje svojo vrednost in da nas nekaj veže z življe
njem drugih. Iz tega spoznanja izvira duhovni odnos 
človeštva do vesolja. 

Ce človek po svoji volji življenje priznava, stori to 
naravi in resnici na ljubo. Priznava nekaj, kar se je 
ustalilo že v instinktivnem mišl jenju in kar le pod
zavestno ponavljamo. Življenje poglobiti in nadalje
vati — to je človeka dostojen način priznavanja živ
ljenja. 

Hkrati pa človek občuti tudi dolžnost, da spoštuje 
vsako željo po življenju. Življenje ohraniti in mu dati 
najvišjo vrednost — to je dobrina. Življenje uničevat i , 
zapostavljati, p rep rečeva t i njegov razvoj — je hu
dobija. 

Človek je nraven le tedaj, če mu je življenje samo 
po sebi sveto, in kadar zna življenju, k i je v stiski, 
pomagati! 

Dr. Alber t Schweitzer 

Pogosto pride do težkih obolenj 
krv i . Posebno občutl j ive so celi
ce, kj proizvajajo rdeča in bela 
krvna telesca. Ce se razbolijo za
radi sevanja radioaktivnih delcev, 
se zmanjša število Delih k rvnih 
telesc ali se pojavijo spacena te
lesca in posledica je smrt. Tej 
bolezni so podlegli r ibiči japonske 
ladje, kj je bila IM km oddaljena 
od otočja Bikindja in zašla v 
področje , kjer je padal radioak
t ivni dež. 

Toda nevarnost ne preti samo 
nam, ampak tudi našim potom
cem. Radioaktivni deici škodujejo 
tudi spolnim celicam. Posledica 
ao mrtvorojeni otroci. Ce pa se 
rodijo živi, so kasneje duševno 
ln telesno zaostali. Po zakonih 
dednosti se bodo posledice pojav
ljale skozi nekaj rodov. 

Treba je ustvariti 
javno mnenje 

K o poznamo vse te nevarnosti 
zunanjega jn notranjega sevanja 
radioaktivnih delcev (ki se razpr
tijo ob atomskih eksplozijah) j ih 
ne moremo ve* podcenjevati. Ra 
dioaktivnost pomeni vel iko nevar
nost. Vsako kopičenje radioaktiv
nih elementov ogruza vse člove
štvo in to nevarnost moremo pre
preči t i , ne samo zaradi nas, am
pak tudi zaradi rvaSih potomcev. 
In prav nj im preti najhujša* ne
varnost, 

Nevarno radioaktivno sevanje 
ne smemo podcenjevaU, kajti to 
bi lahko drago plačali . Ne smemo 
mirno gledati, moramo se upreti, 
resno in hrabro. Tudi d ržavnik i , 
ki razpolagajo z atomskimi bom
bami, so istih mis l i . Imajo dobre 
podatke ln lahko si o tej nevar
nosti ustvarijo Jasno 6liko; in 
upamo, da imajo tudi obču t ek od
govornosti, 

Zakaj velike d ržave — A m e r i 
ka, Rusija in Angl i ja — navzlic 
nekaterim prizadevanj i m še niso 
sklenile sporazuma o prenehanju 
s poskusi z uranovimi i n vodiko
v i m i bombami? Glavni vzrok je ta, 
ker v njihovih d ržavah nI odločil
nega javnega mnenja, kj b i to 
zahtevalo, kakor ao zahtevali Ja
ponci, k i so b i l i vse dosiej naj
huje ogroženi od atomskih eks
plozij. 

Ce bi se torej v omenjenih dr
žavah, potem pa tudi men narodi 
uveljavilo tako Javno mnenje k i 
b i se zavedalo nevarnosti atom
skih poskusov, b i d ržavn ik i prav 
gotovo skleni l i sporazum o usta
v i tv i teh poskusov. Tako javno 
mnenje b i ne terjalo nobenih 
glasovanj ne komisij , detovalo i n 
vplivalo bi že samo a svojim ob
stojem. 

Ce bi prenehali pre izkuša t i 
atomske bombe, bi se izpolnila 
želja vsega ogroženega človeštva-

Hlrošimo, kobaltova oomba Je pa 
še močnejša od vodikove. 

K o atomska bomba eksplodira, 
nastane velikansko število majh
nih radioaktivnih delcev. Nekate
r i razpadejo hitro, drugi počas
neje. Več deset sexuno po eks
ploziji uničuje jo ti delci na ve
l ikanskih površ inah vse, kar je 
živega. Ostnejo pa deici . katerih 
delovanje je slabše, toda njihovi 
žarki pomenijo hudo nevarnost za 
človeštvo. Nekateri teh delcev 
»živijo« še mili jon let. Kot radio
aktivni oblaki se razprši jo po 
nebu in padajo na zemljo z dež
jem In snegom. Tako lanuo trdi
mo, da na zemljo, v mdrje ln 
reke pada strupen, radioaktiven 
dež. Zaradi eksplozij v Tihem 

Še ena žrtev vojne 

Wf]g£ftX&&&SvXim*tt^ • • •' •' •••••• .«••»»*. 
&e nekaj dni, pa bodo pridne roke brigadirjev odstranile nepregleden ovinek na klancu 

T MaČkovcu 

V julijanskem mestecu Poga
niju so se raznesle čudne govo
rice v zvezi z neko hišo v U l j -
ci svete Klare, v kateri stanuje 
stari Gennaro Malfese z ženo 
ln hčerko. Sosedje so namreč 
vztrajno trdili , da je v tetj hisi 
skrivnostno iizgindjl MeJieeov 
edini sin Antomio, doktor agro
nomije. Drug;1, ki l**m govori
cam niso verjeli, ao rekli, da je 
Anioni) leta l*>4fl Ae] kot vojak 
na fronto in je pozneje v ujet
ništvu umiri. Vendar je bilo ce
ri aiije več govoric, da se je A n 
toni« leta 1P44 vrni l domov in 
zginil. Nazadnje je posegla 
vmes policija, prišli so stražni
ki j,n stani Ge.nna.ro Malfeso 
jim je žaloartpo dejal, ko »o re
kl i , da bod<r> preiskali hišo: 
»Saj ni potrebno. K»r v tietoie 
sobo pojdite, toda morali bost« 
vlomiti, ker so vrat* zabita«. 

Stra/.njki so vlomili in se pre
strašili. Tz sobe je butnil stra
hoten smrad, po sobi je pa div
jalo v cape oblečeno, strahotno 
zanemarjeno bitje t dolgo bra
do. »To je moj sin Antonio«, J* 
dejal stari MaJfe«o. Antonia so 
prepeljaJi na kliniko, toda od
govorit.] ni mairart na nobeno 
vprašanje. Sele oče Je povedal 
ma policiji, kaij se je zgodilo z 
njegovim «=rnom.-

Ljubezen je zmagala 
Angleža Ben AJister in Nina 

Dundon sta se zaljubila 1903, 
razšla 1913, letos sta se pa spet 
našla in — poročila. On je 
72, ona pa 68 let. 

A n bom to se J« 1044 res vrni l 
iz iijeiniišitva domov in takoj 
izjavil, da noče videti nobenega 
človeka več. Zaprl se je v svo
jo sobo in 6tar&i ga niso mogli 
pregovoriti, da bi prišel iz nje. 
Vrat ni nikoli odprl, hrano so 
mu daja/li skozi okno. Tako d« 
dir. Malfese preživel 13 let pro-
stovo]jineifja ujetništva. Zdravni
ki dvomijo, če bodo l»hko še 
napravili iz njega normalnega 
človeka. 

Rekorderska muha 
m'aTsitearl pride na misel. Tako 
se je mibadi dunajski artist Sieg-
f rind "VVaslberger napotil iz Sailz-
burga na Dunaj — hodeč ?o 
rokah. Upa, da bo tako po ro
kah srečno prehodil vso razda
ljo — 327 km. 

»Si razumela? Ti bol začela 
Jokati 50 metrov pred slašči

čarno, jaz pa potem pred 
sladoled ar jem!« 

Ravno so kuhali kavo in greli konzerve na šaedi l -
niku. K o je oficir vstopil, j ih je vseh sedem pozdravilo 
z žlico v levi roki , desno pa ob ščitu čepice. Rekel 
nam je: 

»Le najejte se, potem pa pojdemo rusko kašo jest!« 
Tako sem postal vojni ujetnik. Sprva nas je hodilo 
proti ruski meji majhno število, toda z vsakim dnem 
se je večalo ln ko smo čez nekaj dni prišli v Dunajvece, 
nas je bilo že 118. Spali smo v gasilskem domu. Ponoči 
je prišel k nam major s š taba neke divizije ter nas 
zbudil iz spanja. Hotel se je z nami pogovarjati, kar 
nas je nekoliko začudilo, ker v Avs t r i j i kakemu oficirju 
še zdaleč ni prišlo na misel, da bi se z ujetniki pogo
varjal. Govor i l je več jezikov, ker se je z nami pogo
varjal z vsakim v njegovem jeziku. Razložil nam je 
natanko kako bo po vojni Avstr i ja razdeljena, kar se 
je vse uresničilo. Naši Primorci , k i so b i l i zraven, so 
seveda protestirali, da bi prisil v sklop Italije. Potola
žil j ih je, da bodo imeli samoupravo ter da je Rusija 
morala pristati na takšno žr tev desettisočov Slovanov, 
da drugih mili jon reši izpod tujega jarma. Pozanimal 
se je še o našem zaledju, vrstah orožja, količini in 
položaju v Avst r i j i , nato pa odšel- Drugi dan smo bi l i 
priča prizoru, k i nam ni budil posebnega veselja do 
ujetniš tva. V neki vasi je ruski kapetan gnal vaščane 
obojega spola na^ utrjevalna dela ter pridno udrihal t 
bičem po hrbtih in glavah. Potem je neki ženski iztrgal 
lopato in z njo mahal, ne gledajoč, kam bo padlo. Vsak 
si je mis l i l : če že svoje l judi tako mlatijo za prazen 
nič, kako bodo šele nas! 

Hodi l i smo že kak teden ter prišli v prvo večje 
mesto v Rusij i — v Proskurov. Tam se nas je nabralo 
Že Čez 20.000. Odpravljali so nas v skupinah po 2.000 
naprej peš. Na vprašanje , do kod bomo še pešačili, so 
nam rekl i : »Ne daleč, samo do Kijeva.« Za ruske 
pojme to seveda ni bilo daleč, toda mi smo si celih pet
intrideset dni brusil i podplate, da smo prehodili 550 
kilometrov od Zališčikov do Ki jeva . Na oni strani 
Dnjepra je naselje Darnica, kamor so nas privedli v 
ograjen prostor. K e r nas je bilo že 40.000 skupaj, nam 
niso mogli dati strehe za barake, ker so šele temelje 
kopali. P r i tem so podirali iglasto drevje in ko so se 
drevesa nagibala in padala, je že mnogo rok bilo 
pripravljenih, da odlomijo Čimveč vej, da si bodo v 
skupinah po kakšni kotanji po dolgi in mrzl i noči ogre
val i premrle ude. K o sem neko jutro opazil, da na 
nekem izhodu odpravljajo nekatere ujetnike ven, men
da na delo, sem takoj skočil tja. 2.900 so j ih izbrali, 
tudi mene, in nas odpravil i v neko vas na zahodni 
strani Ki jeva, kjer smo opravljali utrjevalna dela. Za 
prenočišče smo sprva imeli šotore, neko jutro pa nas 
je pokrila bela snežna odeja. 

Poskrbeli so nam za deske In les, da smo si posta
v i l ; barako. Spali smo na golih deskah, za pokrivalo 
smo imeli strgan avstrijski plašč, dostikrat moker, ter 
si pridno nabirali revmatizem. Zjutraj je bil čaj, zvečer 
boršč in spet čaj, opoldne pt nič! Mnogo naših je zbolelo 
in odšlo v bolnišnice. Vojaki so nas priganjali 1 delu, 
češ da ste plačani, 10 kopejk se vam prizna za vsak dan. 
K o bi j ih kdaj dobili, bi še nekako šlo, toda več mese
cev je minilo, da nismo videli niti kopejke. 

Nekega dne je prišel k nam general Artamonov in 
z njim nas izkoriščevalec, neki carski kapetan, k i si je 
polnil žepe z našimi kope j kami. General je vpraša l : 
»Kdo od vas govori rusko al i poljsko?« Neki Rusin se 
j av i : »Jaz, vaše visoko blagorodje, govorim rusko in 
poljsko? Vprašal nas je, kako nam gre. Rusin mu je 
razložil, da že več mesecev delamo ob vsakem vremenu 
brez obeda, strgani in brez denarja ter da ga prosimo, 
da bi nam dali vstaj za kako šivanko, sukanec Ln za 
tobak. Tedaj se je general obrnil h kapetanu: 

»Kje pa je tisti denar, k i sem vam ga jaz nakazal?« 
Kapetan se je nekaj izgovarjal, da so Avstr i jc i mnogo 
orodja prodali vaščanom ter pogubili im da je zato 
obračunal pri našem izplačilu manjkajoči Inventar. 
Vendar general s tem ni bil zadovoljen; po nekaj tednih 
smo le dobili nekaj malega 

Z nami so morali delati tudi ruski kmetje, večinoma 
z živino, k i seveda tudi nikoli niso videli plačila. Na 
spomlad 1916 smo šli v Volinjsko gubernijo in tam 
kopali strelske jarke, v juniju pa v bližino Kišinjeva, 
kjer smo pripravljali utrdbe proti Romunom. K o je 
Romunija napovedala vojno Avstr i j i , smo nehali, nakar 
so nas prepeljali v bližino Kamenec-Podolskega na 
gradnjo železnice. K o smo bi l i s temi deli golovi, je 
neki general-veleposestnik pismeno vpraša l na naši 
komandi, kdo hoče k njemu krompir kopati; imel bo 
80 kopejk, stanovanje in hrano. Oglasilo se nas je 100, 
sami Slovenci in Hrvatje. Upravnik nas je zapeljal 
na velikansko polje. Polovici od nas je dal gnojne vile 
polovici pa prazne vreče; tako smo ruvali krompir. Na 
istem polju je z nami delalo tudi nekaj manj civiln.h 
ruskih ljudi Nas so nadzorovali vojaki-črnovojniki , 
pri civil ist ih pa so bili nekaki generalovi uslužbenci; 
rekl i so j im stražniki . T i so z bičem v roki od strani 
opazovali svoje ljudi ter od časa do časa tega al i onega 
ošvrknili po plečih. K nam je prišla pogledat tudi 
generalova žena: sama se je vozila na malem vozičku 
ter nas priganjala: 

»Pani, delajte malo bolj pospešeno, glejte civilne 
ljudi, ki imajo samo 15 kopejk na dan, kako pridno 
delajo! V i pa j i h imate 80, pa samo kadite in se ozirate 
okrogle 

61. Po poti Je začel oskrbnik pešati. Ustavljal se Je, 
gledal temno predse in bledel nerazumljive besede. 
Zdaj pa zdaj je zakričal strašno kletev, nato pa 
začel peti luteransko pesem- Potem se je spomni) 
žene in otrok, klical jih je z najslajšim! imeni, se 
smejal In se pogovarjal z njimi. Le počasi sta lezla 
v hrib. Gregca je prevzela neka prijetna toplota in 
brezbrižnost. Sneg jn je vabil k počitku. Toda sedaj 
je bil on tisti, ki je priganjal. 

»Le pogumno, gospod Andraž!« 
Ta čas pa je Gregec sam čutil, kako mu leze po 

vsem telesu utrujenost, kako ga Je že skoro vsega 
omamila. Toda vedel je: ne sme ae vdati, ne sme se 
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62. Gospod Andraž pa se Je ostavljat ln pel. Potem 
je zopet pretil na vse strani ali pripovedoval grozne 
zgodbe, da si je .Gregec tiščal ušeta, zraven pa Je 
ves čas ponavljal: »Pogum, gospod Andraž!« 

« Pogum!« je odgovarjal oskrbnik. »Glavno je, da 
smo ndpodili Turka. Odprite ječe? Jerneja pa sedem 
beneških cekinov!« 

»Zakaj ste ga pa potem zaprli?« se Je zgroz i l 
Gregec. 

»Ti ti!« se je ustavil oskrbnik in se srepo zagle
dal vanj. »Ti si Ilribčev! Puntarfl! Iluun! V Ječo, 
vsi v ječo! Ves Podkraj! Tudi Košuta, petoliznik 
smrdljivi!« 

Gregec pa ga Je ves čas priganjal, pa naj je 
Andraž grozil ali obljubljal. Ce sta ušla Torkom, 
ne smeta poginiti v snegu! 

63. Cez vrh Je pljnsnlla burja in zasipala sedečega 
Andraža. Gregec se je obupano ozrl po gozdu. Sku
šal je pametno presoditi, kaj bi bilo najbolje. Ali naj 
ga pusti tukaj v snegu in pohiti tam po pomoč 
k ljudem? 

»Nesel vas bom!« se je odločil. »Pogum!« 
»Holaj, ti si močan. Napravi kakor hočeš. Poprej 

bova še pila. Kuhano vino!« Pri tem je otročje 
prikimaval in se namestil, kot bi hotel zaspati. 

Gregeo pa je zbral vso moči In si oprtal oskrb
nika. Skoro bi ga pritisnilo k tlom. Oprl se je na 
sulico In se premaknil. Gre, počasi gre. Skozi sneg 
fn zamete, potem zopet po trdem. Oskrbnik ječi, 
blede o ženi, o otrokih. Gregec sope ko vojaški meh. 
pot je brez konca in kraja, tedaj pa zagleda od 
daleč nekaj svetlega. 

64. »Radlekl« se razveseli Gregee ln se t novo moč
jo zažen v sneg. Zda! zopet ni luči, toda burja pri
naša smrad po pogorišču. Z druge strani sliši tulje
nje. Gregca strese mraz. Tudi oskrbnika ne more 
pustiti tukaj, da bi sam stekel v vas po pomoč. 
Spet tuljenje! Volkovi! 

Gregeo ae obupno požene proti svetlobi ln obup
no zakrlčl: »Na pomoč! Pomagajte!« 

Tudi oskrbnik je utihnil na rami. Vet svet se 
ziblje. Gregee čuti, kako ga obliva nekaj toplega. Se 
enkrat se napne: »Pomagajte!« 

Potem se vse zmeša v nerazločen mrak, nadliški 
hlapci, očetova zvezana postava, prikrajski župan, 
Turki, dolga pot, vse, vse... V ušesih pa mu brni 
čudna pesem, ne ve. ali je topla domača govorica* 
aU tuljenje bližajočih se volkov.., 
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