tilasilo

soeftallsti£it«.- » v e z e delovnega ljudstva o k r a j a Movo mesto

Lastnik tu Izdajatelj: Okrajni odbor SZ D L Novo mesto. — Izhaja vsako sredo.
Posamezna številka 10 din. — Letna naročnina 480 din, polletna 240 din.
četrtletna 120 din; plačljiva 3« vnaprej. Za Inozemstvo 900 din ozlr. S ameriške
dolarje. — Tek. račun pri Komunalni ba n M v Novem mestu, Š t 60-KB-16-2-24

Stav. 3« (392)

Urejuje uredniški odbor. — Odgovorni urednik Tone Gošntk. Naslov uredništva
in uprave: Novo mesto, Cesta komandanta Staneta 30, Post pred. Novo mesto SI
Telefon uredništva In uprave i Bt 127. Rokopisov navraćamo. Tiska Caseplenozaložniško podjetje »Slov. poročevalec« v LJubljani Za tisk odgovarja F. ~'evel

Leto v n i
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zbrani so prvi kandidati
Živahnu predvolilna razgibanost na številnih zborih volivcev — Najboljša udeležba je tam,
kjer so politične organizacije ljudi dobro seznanile s pomenom oktobrskih volitev — Orga
nizacije in člani Socialistične zveze predlagajo za kandidate ljudi, katerim lahko zaupajo

»Po letih ločitve smo se ponov
no našli kot stari prijatelji, k i
jih veže skupna ideja marksizma-leninizma, povezana z vez
mi proletarskega internaciona
lizma, skupnimi cilji izgradnje
socialistične družbe, k i jo sma
tramo za najboljšo« — je pove
dal v nedeljo tov. Wladlslaw
Gomulka, prvi sekretar C K polj
ske združene delavske partije.
Po irulem in bratskem sprejemu
se je poljska partijska In vladna
delegacija vrnila v ponedeljek
na Poljsko

Krajevni
praznik
v 4Hoccu
Triindvajseti september pra
znujejo v Otočcu že nekaj let
kot svoj praznik. Ta dan se
spominjajo žalostnega dogodka
leta 1942, ko so fašisti po za
slug; podlega izdajalca ujeli in
ustrelili devet aktivistov, med
njimi tudi narodnega heroja
Vinka Paderšiča-Batrejo, A l o j 
zija Gregorčiča, Vinka Kosa in
druge.

Nedelji 8. in 15. septembra
sta bili v dosedanjem predvolil
nem delu najbolj razgibani. Nad
sto zborov volivcev je bilo skli
canih po vseh občinah našega
okraja, marsikje Pa »o se vo
livci zbrali tudi med tednom in
poslušali poročila odbornikov
o dosedanjem delu občin. Pre
gledali so dosežene uspehe, go
vorili o že izvršenih in ie neu
resničenih nalogah ter se zlasti
razvneli pri dajanju predlogov,
kako naj 1»; v občinah gospoda
rili potem, ko bomo njihova
vodstva zaupali za 4 leta novim
odbornikom.
Prva poročila — čeprav celot
nega pregleda o večini zborov
zadnje nedelje še nimamo —
govore o živahnem zanimanju
za bližnje volitve. Povsod tam,
kjer so organizacije SZDL lju
di dobro seznanile s pomenom
volitev v nove občinske in
okrajne ljudske odbore, je bila
udeležba dobra (Črnomelj 300
volivcev. Mirna 120 ljudi, Gor.
Stara vas 62, Mokronog nad 120
itd.). Ce je bil čas za zbore vo
livcev pravilno Izbran, se nad
udeležbo n i bilo treba pritože
vati, Slabše je bilo n. pr. prvo
nedeljo v Kostanjevici-Podbočju, kjer so ljudi premalo obve
stili, zbore volivcev pa na hitro
roko določili z nedeljo popol
dne, ko je bila večina odraslih
pri sušenju otave ali v vino
gradih. K e r n{ bilo udeležbe, so
morali zbore sklicati še enkrat.
Tudi v nekaterih drugih krajih
organizacije S Z D L niso dovolj
naredile, da bi bili ljudje dobro
seznanjeni, pred kakšnimi vo
litvami bomo v oktobru. K e r
morajo biti vsi zbori volivcev
a

praznovanje krajevnega prazni
ka, vabi preživele borce i n ak
tiviste ter ostale, da s« udeležepraznovanja v Zagradu. Zbira
lišče bo v Otočcu, od koder
bodo šli udeleženci praznovanja
v povorki na kraj proslave b l i 
zu Beceletovih.
M . G.
"TtEME

Z A C A S OD 20. DO 29. SEPT.

Okoli 21. In 26. septembra iz
datne padavine z močnimi ohla
ditvami, kaže celo izjemoma na
sneg do nižin. Pozneje ob prvih
razjasnitvah nevarnost
slane.
Glavni del proslave bo letos, Ostale dni v glavnem lepo in
v Zagradu blizu kraja, kjer so postopoma toplejše vreme, ven
bili ujeti aktivisti. Zveza bor dar ne povsem brez motenj.
cev, k i skupno z ostaHroi orga
V. M.
nizacijami
Driip>ravlja letošnje

Notranjepolitični

tedvnski

zaključeni v zakonitem roku
najkasneje do 28. septembra,
bodo morale ponekod organiza
cije SZDL in občinski ljudski
odbori pohiteti, da ne bo za
mud. Tolažiti se z izgovori, češ
da lahko predlagamo kandidate
tudi z listami državljanov, bi
bilo nehvaležno in nespametno
delo. V takih primerih ljudje
ne bodo obveščeni o volitvah in
volivci ne bodo prišli na volit
ve. Ce hi si kje že vzeli čas za
pobiranje podpisov. g
lahko
prav tako In bolj hvaležno po
rabijo za agitacijo za dober
zbor volivcev. Do takih prime
rov pa verjetno v okraju ne bo>
prišlo.
Dosedanji zbori volivcev no
(razen redkih izjem, kjer so
bili premalo pripravljeni!) po
kazali precejšnjo zrelost ljudi.
Povsod smo lahko slišali zelo
pametne pogovore o občinskem
gospodarstvu, zlasti pa predlo
ge, kako naj bi novi odbori še
posebej skrbeli za večji in širši
razmah komunalnega gospodar
jenja v občinah. K o so govorili
o kandidatih, so imeli volivci
na voljo, da se odločijo bodisi
za toliko kandidatov, kolikor bo
njihova volilna enota Imela v
novem odboru odbornikov, ali
pa za poljubno število kandida
tov. Tako »o izbrali v Črnom
lju, k i bo imel v novem občin
skem ljudskem odboru 52 od
bornikov za prvo volilno enoto
10 kandidatov, izmed katerih bo
5 izvoljenih. Izbira med naj
boljšimi bo torej zares široka i n
demokratična. V Mokronogu,
kjer Je bil n zboru volivcev
tudi ljudski poslanec Franc
KTese-Coban. so volivci predla
gali za kandidate Jožeta Jeriča,
Vilka Videčnika, Milana Uhana,
Majdo Nečim er, Rudolfa Bizja
ka In Toma Strela. Na M i r n i
a

a

vrste in predlagali n zborih
volivcev za kandidate za nove
odbornike najpredanejše borce
za socializem, potrjujejo spre
jemi predlaganih tovarišev in
tovarišic. T r e b Je le še znova
opozoriti na potrebno pomladi
tev novih odborov kot na to, da
naj kandidira v nove odbore
čimveč zaslužnih žena, zadružnlc, delavk, gospodinj, prosvet
nih in drugih javnih delavk.
Medtem so bili tudi ie v
mnogih podjetjih zbori voliv.
cev-proizvajalcev. tako n. pr. v
novomeški Industrij; perila, na
železnici, pri Novolesu.
pri
Gozdnih upravah v Straži, Crmošnjicah, Poljanah in drugje.
Živahna razgibanost, dobro so
delovanje in veliko zanimanje
za bližnje volitve so odlika do
slej izvršenih zborov volivcev
za bodoče občinske zbore proiz
vajalcev.
Dosedanja razgibanost se bo
ta teden še stopnjevala s Šte
vilnimi novimi zbori volivcev
zlasti v Novem mestu, pa tudi
v vseh drugih občinah bodo po
hiteli, da v zakonitem roku in
s predpisano udeležbo Izvolimo
kandidate za nove občinske in
okrajne ljudske odbore.
a

a

Nad sto delegatk iz vseh do
lenjskih občin juMl« v nedeljo
dopoldne udeležilo konference,
ki jo je,sklical okrajni odbor
Zveze ženskih društev v Novem
mestu. Prišli so tudi tovariši
Jože Borštnar, predsednik okraj
nega odbora Socialistične zveze,
Franc
PirkovlČ,
predsednik

Z okrajne konference Zveze ženskih društev
OLO, polkovnik Simo Livada,
komandant garnizije J L A , taj
nik OSS Ivan Uaenjk, medtem
ko sta zastopali glavni odbor
Z 2 D Slovenije Milena Korže
in glavni odbor Zveze žena za
družni c Cvetka Vodopivec. Med

V okraju bo cepljenih nad 19.0C0 otrok, starih od 6 mesecev do 6 let. — Starši,
poskrbite za cepljenje vaših najmlajših proti zahrbtni otroški paralizi (ohromelosti), da si ne boste morda kdaj očitali zamujenih zdravstvenih ukrepov!
Dvanajstega
septembra
Je
Imel sejo štab za cepljenje
otrok proti otroški ohromelosti.
Na seji so pregledali potek do
sedanjih priprav.
Mimo okrajnega obstajajo Se
občinski štabi za izvedbo te po
membne zdravstvene akcije, k i
mora biti najskroneje priprav
ljena in je potrebno, da sodelu
jemo pri njoj prav vsi.
Občinski štabi
sodelova

pregled

prostor ne dopušča opisovanje
le-teh).
Podobno je tudi v občinah s
pretežno
kmečkimi
proizvajalci. Le-ti prav tako
slabo slišijo, kadar občina nekaj zah
teva — in so glasnejši, kadar od občine
žele dobiti kakšno komunalno
napravo,
napajali$če n. pr. Tudi tu je nasprotje
med interesi posameznika in interesi
občinske skupnosti še precejšnje.
Prav
od zborov proizvajalcev pri o b č i n a h pa
pričakujemo,
da bodo z razpravami o
skupnih nalogah uspeli postopoma to
nasprotje odpraviti. V občinah s pre
težno kmečkimi
prebivalci, kjer bo v
zborih dokajšnje
število kmetov, bodo
kmalu ugotovili, da so naloge neizved
ljive, če proizvajalci, ki imajo do obči
ne obveznosti (davki n. pr.) le-teh ne
izpolnjujejo. Nekaj podobnega velja za
tiste občine, kjer je več industrije, go
spodarskih podjetij, v katerih
ustvar
jajo večji dohodek in bodo zato v zboru
pretežno delavci. Odborniki zbora pro
izvajalcev' v takih občinah bodo kmalu
uvideli, da je za napredek celote in
končno tudi za boljše življenje'
posa
meznika
koristneje, če podrede svoje
interese
skupnim.
Zbori proizvajalcev pa naj bi ustva
rili tudi boljšo vez med občino in nje
nimi prebivalci. Tu mislimo
predvsem
na skrb vseh samoupravnih organov, še
posebej pa zborov proizvajalcev, za de
lovnega človeka. Občine oziroma občin
ski ljudski odbori so doslej prečesto vi
deli le tovarne in so vsa
sredstva
usmerjali v tO gospodarsko
dejavnost.
Menimo, da bodo zbori
proizvajalcev
posvetili precej časa razpravam, ki naj

v

»že čriček prepeva, ne more več s p a t . , , « poje narodna pesem
in še malo. pa bo trgatev zares tu. Kjer ni bilo 6. maja pozebe,
bo trgatev bogata in sladka. Na Trški gori pa bo letos žal le
malo trgačev in veliko manj mošta kot v prejšnjih letih. Zdaj
si želijo vinogradniki še kak teden ali dva dobrega sonca, da
bo vse zares dozorelo. Bele sorte bodo začeli trgati v novomeški
občini 1. oktobra, črne pa šele 10. oktobra, tako je sklenil
občinski svet za kmetijstvo. Le tako bo v jagodah dovolj slad
korja za kvaliteto, k i jo zahtevamo od naših vin. Na sliki:
pogled na Trško goro, k i jo začenja ovijati jesen v svoje čare.

Za resnično enakopravnost žena

Priprave za cepljenje otrok

Občinski zbori volivcev
S spremembami v volilnem sistemu
bodo uvedeni zbori proizvajalcev
tudi
v občine. Oktobra bodo vsi neposredni
proizvajalci,
to so delavci in name
ščenci gospodarskih podjetij in kmetje,
volili razen odbornikov
ljudskega
od
bora tudi člane zborov
proizvajalcev.
Uvajanje
tega organa pri o b č i n a h je
pravzaprav samo korak naprej pri raz
vijanju in utrjevanju
komunalnega
si
stema.
Občina je v poslednjih letih dobila
tolikšne pravice na področju
gospodar
jenja, da je postala volitev organu, ki
bo neposredno reševal
in
pretresal
vprašanja
s tega področja,
nujna. Z
zborom proizvajalcev
bodo prišli
do
večje besede tisti državljani,
ki s svojim
delom ustvarjajo novo vrednost — de
nar, s katerim razpolaga občina. Zbor
proizvajalcev naj bi enakopravno z ljud
skim odborom odločal o uporabi razpo
ložljivih
sredstev, o smotrnejšem
go
spodarjenju itd. In končno: prav ta zbor
bi moral ustvariti boljši stik med obči
no in podjetjem na eni strani in občino
ter prebivalci na drugi strani. Vse te in
še druge naloge so važne, nam pa se
zdita še celo važni slednji dve:
Doslej je bilo v marsikateri
občini
tako, da je podjetje videlo le svoje te
žave; težavam
in nalogam občine pa
organi
samoupravljanja
v
tovarnah
mnogokrat niso znali prisluhniti.
Tega
nasprotja med interesi podjetja na eni
ttrani in interesi občine na drugi stra
ni niso posebno uspešno
reševali
niti
okrajni
zbori proizvajalcev
(razlonov
ta to je veliko, toda nam odmerjeni

kandidirajo Ludvik Golob, Te
rezija Peterlin, Slavka Morin in
Ivan Bon. V Orehovlci so pred
laganj za kandidat«* Tone Jakše,
Tone Radešček, Franc Jakše in
Zupančič iz Cerovega loga V
Gabru nad Semičem se Je zbra
lo 50 ljudi; čeprav so prišli Iz
oddaljenega Blatnika, s Planine
In raztresene SemJike gore, so
imeli razgiban in ploden zbor
volivcev, da Jih Je treba le po
hvaliti! Izvolili so si dva dele
gata.
Tako bi lahko naštevali kar
naprej. Fonekod ni bilo Jasnega
odgovora, kako je s »sokondldati«. Takole je: Se Je volivcem
kandidat všeč, če so vsi zanj In
če so prepričani, da ga bodo
na volitvah kot poštenjaka, k i
mu je socializem res pri srcu,
tudi izvolili, potem bi mu bilo
nespametno postavljati lo so
ka ndidata, Ce pa je nasprotno
splošna želja, da naj b| bilo
kandidatov več, da bo izbira
lahko kar najboljša. Pa naj vo
livci izberejo najdelavnejše to
variše in tovariSice. katerim
bodo zaupalj delo v občini v
prihodnjih štirih letih.
Da so odbori Socialistične
zveze temeljito pregledali svoje

nju z zdravstvenimi aktivisti na
terenu sestavili 6Piske otrok, ki
pridejo letos v poštev za cep
ljenje. To so otroci, rojeni leta
1951 pa vse do prvih treh me
secev 1957. Do seje j sporočilo
število teh otrok sedem občin
skih štabov. Sodeč po njihovih
prijavah bo v okraju letos cep
ljenih skoraj 10.000 otrok v sta
rosti od šestih mesecev do še
stih let.
e

pospešijo
razvoj tistih dejavnosti,
ki
služijo človeku.
Občinske
sklade
smo
doslej uporabljali v vse mogoče name
ne, ki največkrat
ne donašajo
nepo
sredne koristi delovnemu človeku.
Z
graditvijo novih tovarn večamo
število
zaposlenih in s tem še povečujemo
te
žave v preskrbi
prebivalstva,
težave
zaradi pomanjkanja
stanovanj, šol itd.
Na zboru proizvajalcev bodo lahko ovr
gli zahteve posameznih podjetij, ki bi
se rada kar naprej razširjala in po na
šem mišljenju zlahka dokazali, da je
treba kar največ sredstev porabiti za
razvoj turizma, gostinstva in za nego
spodarske
investicije,
kamor
spada
gradnja šol, vodovodov in drugih ko
munalnih naprav. Končno je treba ve
deti, da stroji v tovarnah, ki že stoie na
območju
občin, še zdaleč niso izkori
ščeni. Namesto novih investicij v indu
striji bo za prebivalstvo in občino veli
ko koristneje, če bo zbor proizvajalcev
začel resnejšo borbo za dvig storilnosti.
Tu bodo imeli vse možnosti,
tudi zato
ker volivce-proizvajalce
vedno zanima,
kako se uporabljajo sredstva, ki jih sa
mi ustvarjajo.
S tem seveda nismo zapisali vseh nalopr
ki čakajo
zbore
proizvajalcev.
Pomen teh organov je velik in se zato
čudimo,
da v pripravah
na
volitve
ponekod temu ne posr>eČajo posebne po
zornosti. V resnici pa volitve v zbore
proizvajalcev niso prav nič manj važne
kot volitve v občinske ljudske odbore.
V času pred volitvami se bomo morali
pogovoriti, kdo naj bo odbornik zbora
proizvajalcev. Delo dosedanjih
okrajnih
zborov proizvajalcev nam je bilo v pod
uk. V teh organih je vse preveč
direk
torjev in nameščencev,
vse premalo pa
delavcev in zato vi nič čudnega, če smo
na sejah okrajnih
zborov
poslušali
mnogokrat
razprave, v katerih se je
vsak boril le »a svoje interese.

Izmed zdravstvenega kadra v
okraju je štab določil za cep
ljenje štiri strokovnjake. To no:
primarii dr. Ivo Smrečnik, dr.
Adolf Spiler, dr. Zakrajškova
in medicinska sestra Marina
Vuk, Z ekipo, k i bo cepila otro
ke, bo šel vedno
krajevni
zdravnik, ki bo tudi pregledal
otroke glede zdravja. Razen te
ga bodo lahko v veliko pomoč
zdravniškim ekipam odbori R K .
zlasti Pa tečajnice, ki so kon
čale tečaje Rdečega križa.
Kot so pojasnili na seji. bo
cepljenje otrok na prostovoljni
osnovi. Stab še nima točnih cen
za 'Cepljenje, vsekakor pa ne
bodo pretirane. Večji del stro
škov cepljenja bo nosila družba.
Vsak otrok, k i bo določen za
cepljenje, bo cepljen trikrat z
enomesečnim presiedkom. Cepi
ti bodo začeli v prvi polovici
oktobra.
Cepljenje otrok proti otroški
paralizi je velika tn odgovorna
naloga. Poskrbeti moramo, da
bo zato cepljenje res zajelo vse
otroke, ker le tako bo uspešno.
P ••" '"m ne smemo pozabiti, da

konferenco je žene pozdra
vilo 6 novomeških pionirk in
pionirjev.
O delu žena v okraju v zad
njih dveh letih, zlasti pa o
uspehih in težavah okrajnega
zavoda za pospeševanje gospo
dinjstva je poročala predsedni
ca okr odbora ZŽD Francka
Slak, V zelo izčrpnem pregledu,
o katerem bomo obširneje poro
čali v prvi prihodnji prilogi za
ženo v našem tedniku, je na
nizala probleme' iz dela žena v
okraju. Zadnja konferenca žena
je bila žal že pred dvema leto*
ma, okrajni odbor Zveze žen
skih društev pa nekaj časa ni
delal. Navzlic temu dejavnost
žena ni zamrla. Poročilo kot
priznanja predstavnikov oblasti
in organizacii so govorila o le
pem napredku in precejšnjem
požrtvovalnem delu, k i so ga
vlagale dolenjske žene v dru
štva za napredek gospodinjstva,
v organizacije zveze zadružnic.
Rdečega križa, društva prijate
ljev mladine in pod. Mnoge že
ne na terenu še vedno pogreša
jo organizacijo A F Z ; nedeljska
konferenca je potrdila, da so
prav zato potrebni pogostejši
posveti žena in njihovo nadaljje bilo lani v našem okraju 32
primerov otroške paralize, da
Je le četrtina teh otrok popol
noma ozdravela, da j i h je ena
četrtina umrla i n da imajo
ostali hude posledice. Zato nam
ne sme biti žal truda ln stro
škov, da obvarujemo otroke te
zavratne bolezni I
Kraje cepljenja bodo določili
občinski štabi. Na okrajnem
štabu so mnenja, naj bo cepišč
Čimveč, da ne bo treba nositi
otrok daleč na cepljenje

V Semiču, Maverlenu, okoli Metlike, Drašičev, Božakovega in
še marsikje v Beli krajini čakajo težko obložene trte na pridne
roke oblračev. Ta bo vina, kot ga ni bilo že deset let. Pa dobro
bo, da že dolgo ne tako! Sebi ln kupcem pa bo škodoval vsak,
ki bo prehitro trgal! Vinogradniki, ravnajte se po navodilih
za trgatev, ki jih je izdala vaša občina! Na sliki: Semič v a b i , . .

nje usmerjanj* v številne orga
nizacije, k i zadevajo dom in
družino, vzgojo, socialno var
stvo i n zdravstvo, izobraževa
nje, skrb za komunalno politiko
v občini a sodelovanjem v od
borih in svetih ljudske oblasti
ter pod. Ustanavljanje novih
društev za napredek gospodinj
stva, skrb za šolske in mlečne
kuhinje, za ureditev menz in
obratnih kuhinj, za tečaje za
zdravo prehrano, pomoč, ženam
in dekletom — vse to ostaja tu
di vnaprej glavni del nalog
okrajnega zavoda in ženskih
društev. Nove naloge kmetij
skega zadružništva so hkrati
načrt dela zveze žena zadružnic, o katerem je na konferenci
govorila Jožica Cudovan.

V OSPREDJU ZANIMANJA:
VOLITVE
Razpravljanje po poročilih je
zajelo naj raznovrstnejša pod
ročja udejstvovanja žena v or
ganizacijah
in društvih,
v
ospredju pa je bil pogovor o
bližnjih volitvah. Tovarišice so
poročale, da ni čutiti dovolj
agilnosti za kandidiranje žena
v nove občinske odbore. Če
prav je delež žena v narodnem
gospodarstvu ogromen i n se
večji del sredstev v družini
pretaka skozi njihove roke,
imamo še vedno opravka s oodcenjevanjem i n zapostavljanjem
Žene v javnem življenju. Več
pot polovico volivcev v okraju
predstavljajo žene, samo maj
hen odstotek iz te večine pa J«
bil doslej zastopan v odborih
ljudske oblasti, organih druž
benega
upravljanja,
vodstvu
zadrug i n pod. P r i tem ne gre
za zboljšanje odstotka v udelež
bi žena v našem družbenem
življenju, temveč moramo dose
či dejansko sodelovanje izkuše
nih, sposobnih žena v delu na
ših občin, svetov ln odborov.
Vse to je treba na zborih vo
livcev povedati 1 Žene ne bi
smele pozabiti, da imajo v vr
stah volivcev večino, k i lahko,
če je enotna in združena, glad
ko zmaga tako .pri predlaganju
kandidatk kot pri njihovih i z 
volitvah. Naše žene imajo bo
gate izkušnje, ko so v narodno
osvobodilni vojni nosile najtežli
del bremen. Prav v našem okra
ju «o tradicije na ta slavna leta
največje, treba Pa Je, kot je
med drugim dejal predsednik
OLO Franc Pirkovič, malo več
korajže p r i postavljanju zahtev,
da bodo dobile žene svoje me
sto v družbi in njenem uprav
ljanju. Zene so zato sklenile,
da bodo s sklepi konferenc*
seznanile vse žene svojih pod
ročij. Posebno bodo agitirale za
to. da pride na liste kandidatov
čimveč zaslužnih, sposobnih tovarišic in da bodo predvsem
žene predlagane kandidatke t u 
di volile.
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Socialistična zveza predlaga
Najmlajši upravnik

de je mraz hudo prizadel. Za
kak milijon škode jim je po
To je v našem okraju 26- vzročil.
Krompirja
bo letos
lefrni kmetijski tehnik Franc okoli 100 ton, v hlevih pa
Beg, upravnik zadružnega
po-, imajo 60 glav lepe živine. Ži
sestva Trška gora. Doma je iz vinoreja in 3 hektare velika
Dolnjih
SuSic pri Dolenjskih trsnica z moderno silnico sta
Toplicah: Mesto upravnika je glavni panogi posestva.
prevzel oktobra 1955, ko je
Dober upravnik in sposoben
končal srednjo kmetijsko šolo gospodar je Franc Beg. Prav
v Mariboru
in odslužil voja bi bilo, da bi prtlel tudi v
ški rok.
ljudski odbor, kamor ga pred
Franc Beg je delaven mla laga odbor Socialistične
zveze.
dinski aktivist. Navzlic mla
dosti je dober upravnik
in
Delavna zadružnica
gospodar. 200 hektarov obsega
Odkar obstaja kmetijska za
to posestvo, ki je šele v raz
je njena
voju. S pomočjo
trinajstih druga Šentjernej,
Rezka J a n k o v i č iz
stalnih, delavcev Franc zelo članica
Pa ni samo na
uspešno upravlja zaupano mu Šentjerneja.
posestvo. 45 ton pšenice se su vadna članica; v zadrugi od
ši v silnici pod Bajnofom, zra nosno med z a d r u ž n i c a m i je
ven 15 ton ovsa, kar je mimo poznana kot marljiva delavka.
drugega letošnji pridelek po Je tudi delegatka okrajne za
družne zveze. Z vsemi silami
sestva. Čeprav je zlasti p l e n i 
si prizadeva zlasti z a napre
co golico prizadejal spomla
danski mraz, je bil pouprecni dek gospodinjstva, da bi tudi
pridelek vendar 22 stotov na kmečka žena imela lažje delo
hektar. Tudi spodnje vinogra in več izobrazbe, da bi se sezna-

Zbor volivcev v Podgradu
Imeli večjih pripomb. Razprav
ljali so pa o nekaterih lokalnih
vprašanjih, ki jih zanimajo. Spri
čo novega izračuna katastrskega
dohodka pašnikov, ki bo znatno
povečal osnovo za te vrste kme
tijskih površin, jih zanima, kako
bo z njihovimi pašniki. To so
najslabša zemljišča, ki Jih m mo
goče z ničemer izboljšati. Kot na
nedavni seji upravnega odbora
OZZ v Novem mestu so tudi kme
tovalci v Podgradu mnenja, da bi
bilo treba čimprej izvesti novo
ocenitev kvalitete zemlje ln pri
tem ločiti površine, ki Jih Je mo
goče Izboljšati od tistih, ki Jih
sploh ni mogoče Izboljšati. V na
šem okraju je precej take zemlje,
kjer Je, kot pravijo kmetovalci,
»kamen pri kamnu, pa še eden
navrh«, na kateri ni mogoče do
seči
večjega dohodka.
Rok za oddajo rokopisov za
Kot drugod na podeželju tudi v
slikanico iz partizanskega živ
predelu primanjkuje razne
ljenja, za katero je b i l razpi- tem
obrti. Močno že pogrešajo kolarje,
•aa natečaj 3. julija 1957 v 27. kovače, sodarje in druge. Menili
številki Dolenjskega lista, po- so, da bi moral občinski ljudski
odbor nekaj ukreniti za zboljša
ticče 19. septembra 1957. Vabimo nje.
Predvsem bi bilo treba spre
udeležence natečaja, da dotlej meniti politiko do iušmarjev.
Mnogi
med njimi so sposobni
pobijejo a l i osebno izroče svoje
obrtniki. Takim naj bi se dovolilo
prispevke.
opravljanje obrti pod določenimi
pogoji ln v določenem kraju.
Uredništvo

Zbora volivcev v Podgradu se
Je 15. septembra udeležilo okoli
6i) volilnih upravičencev iz vseh
vasi te volilne enote. Za kandi
data v bodoči občinski zbor so Iz
volili Lojzeta Murna, ljudskega
poslanca in dosedanjega odborni
ka. Je domačin in vsi ga poznajo
kot dobrega Javnega delavca. Za
sokandldata so izbrali Franca
l.o!kupca, posestnika iz Velikega
Cerovca.
Na zboru so poslušali poročilo
o dosedanjem delu občinskega
ljudskega odbora, na katero niso

Obvestilo udeležencem
nagradnega natečaja

ŽE Č R I Č E K
Prepeva, res, v trgatev ve
leva, toda Trškogorci
letos ne
bodo šli brat. Na Trški gori,
znameniti zaradi pristnega do
lenjskega cvička, letos ne bo
veselih popevk, ne bo trganja.
Druga leta ob takem času je
bilo v Trški
gori že veselo,
slišati je bilo nabijanje sodov
in trkanje brent. Danes pa je
vse tiho, nikjer nobenega sme
ha. Zaklenjene zidanice mrko
ide med sicer zelenim, a praz
nim trt jem — brez grozdja.

Nekaj iz dela delavskega sveta rudnika Kanižarica — Avgusta so na
kopali 20% premoga čez mesečni plan — Skrb za kadre in njihovo
višjo kvalifikacijo je postala redna naloga organov delavskega samo
upravljanja
naloge. Zaradi pospešenih del
v novem izvoznem vpadniku, k i
je ž e dograjen l n v celoti permaniziran, bo rudnik najpozne
je v treh mesecih že lahko pre
usmeril izvoz Izkopnine po no
vi trdni Izvozni komunikaciji.
Delavski svet j« soglašal s
sklepom upravnega odbora, da
se začne v začetku septembra
tečaj za kopaske pomočnike, to
je za polkvalificirane rudarske
delavce, kajti v podjetju je se
daj nad 50 vozačev, k i imajo
pogoje za napredovanje
kva
lifikaciji.
Precej Je bilo govora tudi o
delu higiensko-tehnlčne komi
sije. Borba i n napori za zmanj
šanje števila nezgod in obolenj
nasploh niso bili zaman in Je
podjetje u r i tem doseglo vidme
uspehe. V I. polletju Je bilo za
beleženih 33 nezgod na jamskem
obratu i n 13 na zunanjem. Ne
zgode so bile v Klavnem zaradi
Konferenca o voznem redu vseka s sekiro ter pritiskov in
udarcev z jamskim
lesom, 4
za 1958-59
nezgode pa »o se primerile p r i
Na železniški posi'.aji v N o  prevozu na delo s kolesomvem
mestu bo 19. septembra
Na predlog upravnega odbora
1957 ob 9.30 posvetovanje o no
vem voznem redu na dolenjskih Je delavski svet sklenil, da do
progah za l e t 1957- Organiza deli Centralnemu higienskemu
torji posvetovanja vabijo k ude zavodu L R S 15.000 deviznih d i 
ležbi predstavnike ljudskih o d  narjev za sklad v borbi proti
borov, "turističnih društev l n nevarni bolezni otroški ohro
melosti.
drugih organizacij.
v

V posebni [točki dnevnega re
da Je flelavski svet razpravljal
o odpoklicu enega člana uprav
nega odbora, ker je s svojim
delovanjem pokazal, da ne za
služi tega zaupanja
kolektiva.
Grobo jo namreč kršil zakoni
tost ter čast člana rudarskega
kolektiva s tem, da se je vklju
čil v verigo organizatorjev po
begov preko meje v tujiino, S
to svojo dejavnostjo Je močno
žalil ideje in prizadevanja na
še socialistične
stvarnosti i n
zato je delavski svet s tajnim
glasovanjem soglasno sklenil,
da ga odpokliče iz upravnega
odbora in na njegovo mesto i z 
volil novega člana. Sklenjeno Je
bilo tudi, da se predlaga kolek
tivu, naj tega člana odpokliče
tudi iz delavskega *vet ter
sploh izloči iz staleža podjetja.
a

n
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Sem in tja srečaš
vinogradni
ka, ki žalosten
korači po vi
nogradu. Oči in roke mu bo
žajo trije, s katerega ne bo
letos kaj utrgati in dejati v
brento. Nehote mu oko ošvrkne jasni nebesni lok i n spom
ni se tistih usodnih majskih
dni, ko so nad Dolenjsko vi
seli sivi oblaki, i z katerih se
je usipal težek, moker sneg, ki
je lomil trtje. sadno in gozdna
drevje. Mraz je naraščal od
ure do ure. Nič ni pomagalo,
da so vtmogradniki pridno ku
rili v vinogradih in kmetje v
sadovnjakih, da so trte in dre
vesca ovijali s slamo, odejami,
kod. Mraz je rezal do kosti in
v trtju in sadnih drevesih je
zmrznil življenjski
sok. Ko je
čez nekaj dni mraz popustil,
in je sonce stopilo težki sneg,
je trta povesila zmrzle mladi
ke brez življenja.
S
težkim
trcem
so jih
vinogradniki
obrali, trto po navodilih stro
kovnjakov gojili, da je pogna
la nove mlaoMTe, k i p a so žal
brez grozdja. Zato je letos v
Trški gori žalostno, zato ne bo
veselega smeha trgačev in ne
prijetnega ptritrkovanja brent
n sodov, ne veselih,
starih,
pristno dolenjskih zdravic ...
Mraz je gospodaril

kaj ču

a

Kongres ZKJ preložen
na pomlad 1958
Na plenarnem sestanku Cen
tralnega komiteja Z K S , k i je bil
predzadnji ponedeljek v Beo
gradu, je bilo sklenjeno, da bo
VII. kongres Zveze kramuriiBitov
Jugoslavije zaradi bližnjih voli
tev v občinske i n okraj n« ljud
ske odbore ter zaradi skupščin
skih
volitev
prestavljen na
april 1958.

Socialni demokrati so gotovo priča
kovali, da bo spet zmagal Adenauer.
Njegovo sklicevanje na nemške gospo
darske uspehe so lahko v glavnem po
bijali s trditvijo, da bi lahko bilo
mnogo bolje. Za delavca brez dvoma.
Toda dokler traja nemški »čudež« —
In ta ne bo večno trajal — so Adenauerjevi argumenti močnejši aH so se
vsaj pokazali močnejši od Ollenhauerjevih p r i nemških volivcih. Sele kaka
nepričakovana katastrofa, hud zuna
njepolitični neuspeh a l i gospodarske
težave bi odvrnile volivce od krščan
skih demokratov. Toda to se v bližnji
prihodnosti ne bo zgodilo tudi zato,
ker Z D A z vsem svojim vplivom ln
precejšnjim delom kapitala stojijo za
svojim najzvestejšim
kapitalističnim
družabnikom v Evropi — Zvezno re
publiko Nemčijo pod vodstvom Ade
naucrja, k i mu za razliko od »želez
nega« kanclerja Bismarcka
pravijo
»leseni kancler«.

Zvezne volitve prejšnjo nedeljo so
pomenile smrt za majhne stranke, za
kaj na teh volitvah je prvič veljalo
načelo, da tista stranka, k i na vsem
ozemlju Zahodne Nemčije ne zbere
vsaj 5°/i>, ne more dobiti zastopstva v
parlamentu. Tako so zdaj v novem zahodnonemškem parlamentu zastopane
samo krščansko demokratska unija,
socialno demokratska stranka, liberal
na svobodna nemška stranka in pa
nemška stranka. Odpadlo Je osem
majhnih strank, med njimi tudi komu
nisti, k i so tako ln tako prepovedani
kot stranka. V zahodnonemški politiki
se je tako ln tako začelo obdobje ve
likih strank.
Kako bo ta zmaga vplivala na osem-

KRAlKE
IZ RAZNIH
STRANI

PREPEVA
dno in muhasto. Med tem, ko
je pozeblo mlado bukovje ce
lo na Trdinovem vrhu na Gor
jancih, je na Trški gori pri
zadeto prvenstveno trtje v niž
jih legah. Sicer tudi v višjih
lepa h n i toliko grozdja kot ne
koč, kar je vsekakor posledi
ca mraza, vendar je v nižinah

vse trtje popolnoma brez sa
du. Resnica p a je: kolikor je
Se kje v T r š k i gori grozdja, bo
zelo dobro in sladko, tako da
bo kljub vsej skromnosti pri
delka, in če ne bo še kake
utrne, vendarle obveljala tista
lepa pesem: sladko je vince s
Trške gorice..,
-r-

Po asfaltu že mimo Otočca!
»Vsaj še 20 do 25 suhih dni
potrebujemo, pa bomo opravild
najbolj odgovorna dela,« je j z Javdl prešnji "beden tehnični
vodja del na cesti Novo mesto
-Smednift ing. Vinko Breznik.
Dela lepo napredujejo navzlic
dežju, k i od časa do časa poma
gaj a graditeljem.
Utrjevalna
dela gredo že h koncu. T u i n
tam se Se pokažejo kake hibe
zaradi podtalne vode i n meh
kega terena, kjer Je treba ce
sto §e ponovno utrjevati. No,
tega »plombiranja« je k sreči
čedaltfe mani i n vedno več ve
ljave dobivajo asfalterji.
Prve metre asfaltne prevleke
so vlili v nedeljo 8. septembra,
ko so preizkušali stroj. Delali
so na odseku Otočec — Lutrsko
selo. Poizkus se je dobro obnesel i n računajo, da bodo s stro
jem, če bo šlo vse po sreči.

Popoldne so šle delegatke v
družbi domačih predstavnic v
Šentjernej, Stražo i n Dolenjske
Toplice, kjer so se seznanile z
delom zadružnic na vasi in si
ogledale nekaj urejenih vrtov,
perišča, vzrejne centre Štajer
ske 'kokoši i n drugo. Z obiskom
v novomeškem okraju so bile
zelo zadovoljne Jn so izjavile,
da so videle mnogo stvari, k i
jih bodo skušale vpeljati doma.

Delegatke so si z velikim za
nimanjem ogledale prostore Go
spodinjskega centra, tovariSice
Francka Slak, Jožica Padovan
in Angelca Pretnar pa so j i m
v razgovoru razložile organiza
cijo ženskih društev. Izobraže
vanje žena. uspehe pri tem de
lu i n ostalo delo zadružnic. Po
kazale so jim tudi izdelke kon
Kakor lani je tudi leto Kme
fekcije in druge sadove dela
naaih žena, kar Je delegatke iz tijska zadruga Novo mesto ime
la na Rogu odkupno postajo za
Bi(H zelo zanimalo.
maline. Iz starih desk je zbila
barako, v kateri je sprejemala
maline, obiralcem pa prodajala
pijačo vseh vrst, kruh in dru
ga živilaM a l l je bilo na Rogu letos
dovolj, samo v naš-i baraka je
bilo odkupljenih več kot 8.000
kg, bilo hi j i h pa Se kako tono
nitosti ter pravilen odnos do tu
več, če bi b i l kaj dežja. M a l i 
rista in tujca vobče. DruStvo se
ne je tovorni - avtomobil Z a 
tudi zaveda, da je treba najprej
razviti domači turizem, zato pri
družnega
trgovskega podjetja
reja vsako leto Številne izlete na
vsak večer odpeljal v Novo me
razne turistične In zgodovinske
točke v okraju in izven okraja.
sto; Z T P je tudi poskrbelo za
Ustanavljanje novih turističnih
prevoze
malinarjev.
Največ
organizacij na področju okraja,
malin so odpeljali na Mirno k
sodelovanje z njimi ter pomoč no
vim društvom pri postavljanju or
»Dani« i k podjetju »Alko« v
ganizacije, Je prav tako stalna na
Ljubljano.
loga društva, ki so Jo člani

dnevno položili asfaltno prevle
ko v dolžini dveh kjlomeirov.
Vožnja po d o k o n č a n i h odse
kih ceste je ie sedaj pravi u ž i 

tek, čeprav cesta š e nima v r h 
nje plasti asfalta. Ce bo količ
kaj lepega vremena, bo cesta
od Novoga mesta do Dobrave
v d o l ž i n i 17 k m gotova še pred

koncem tega meseca.

Novomeški živilski trg
in sejmišče
V ponedeljek je bil novomeSkl
živilski trg srednje dobro založen
z zelemjavo in živili, bolj pa s
volnenimi izdelki, lončenimi po
sodami ln vsakovrstnim lišpom.
Prodajal) so: Jajca po 20 din,
papriko po 40 in 50 din kg. kuma
re po 10 din kg, paradižnike po
*0 din kg. cvetačo po 50—80 din
komad, fižol po 40 din kg, orehe
po 140 din »firkl«. jabolka po 45
din kg. breskve po 60 din kg,
grozdje po 90 din kg, hruške po
40 din kg, par piščancev 600 din.
skodelica smetane BO din, mleko
30 din liter, Šopek peteršllja 10
dinarjev, krompir 18 din kg, gobtlisiftke po 30 din krožnik, špinača
15 din krožnik ln zelena solata 50
dinarjev kg.
Meso: govedina 240 din. teletina
2S0 din, svinlna 350 din kg.
Na sejmišče so pripeljali 1067
prašičev, prodali pa 789. Cena
malim prašičkom od 2500 do 5000
dinarjev, večjim oa od 500o do
14.000 din.
Ra.

Ne pozabile: od 28. septem
bra do 21. oktobra
DOLENJSKI KULTURNI
FESTIVAL V KOSTANJEVICI!
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upravnega odbora od ustanovitve
dalje Stell med glavne naloge
društva ln JI posvečali potrebno
pažnjo. Enako Je društvo Iskalo
In dobilo stike z društvi v sosed
nih okrajih In sosedni republiki
Hrvatski ter Je z njimi v stal
nem stiku. Na pobudo novome
škega društva Je bila osnovana
Dolenjska turistična konferenca.
V okviru konference Je bilo £e
več posvetovanj, Izmenjav misli
in izkušenj ter razna tekmovanja.
Na koncu nI odveč omeniti, da
Je TD Novo mesto doseglo v teh
petih letih te uspehe, ki so z
ozirom na oranje ledine v tem po
gledu, še toliko pomembnejši, za
to, ker je Imelo posrečeno roko
pri izbiri vodstva društva. To Je
znalo vedno ob pravem času za
interesirati ljudski odbor »n nje
gove organe ter Je vedno tesno
sodeloval-* z ljudskim odborom
pri reSevanJu pogojev turizma, z
aktivnim delom si Je društvo pri
dobilo ugled ter zato tudi našlo
razumevanje za razne potrebe
društva, v kolikor so to dopušča
la sredstva. Uspehi društva v pe
tih letih obstoja so uspehi skup
nih naporov In sodelovanja orga
nov oblasti ln društva ter velike
podpore večine
delovnih ljudi
me* ta.

Obiralci malin so spali na
skupnih
ležiščih v podstreiju
starega hleva, k i so ga prav ta
krat preurejali v stanovanjsko
poslopje. VVajall so že ob Šti

rih zjutraj. Vračali so se pozno
popoldne s polnimi vedri in ko
šarami. Zvečer so s« pred počtitkom še naplesali; igrali so
zidarji, k i gradijo. Reči je tre
ba, da so bili vsi nabiralci ze
lo marljivi ln skromni. Največ
Je bilo žensk i n mladine iz G a brja, Sentruperta, Jugorja, K r 
ke, Zbur i n drugih krajev- Naj
več malin sta nabrala Martin
Mežnaršlč iz G a b r j j Primožičeva družina s Krke. Zelo za
dovoljne so bile nahiralke iz
Zbur. k i so v 14 dneh zaslužile
po 8 do 9 tisoč dinarjev, kar
je prav lepo, saj so bile med
srednjimi
obiralkami.
Boljši
obiralci s© zaslužili
celi se
zoni tudi po 15.000, 20,000 din
in celo več.
a

0 Po obisku v LJubljani, na
Brionih in v Zagrebu se je v
Beograd vrnila poljska partij
ska in vladna delegacija, ki
jo vodita generalni sekretar
poljske združene delavske par
tije
Vladislav
Gomulka in
predsednik vlade Juzef Cyrankie\vicz. Delegacija je v pone
deljek odpotovala iz naše dr
žave. Povsod pri nas Je bila
delegacija prisrčno in navdu
šeno sprejeta.
• V torek se Je začelo v
New Yorku 12. redno zaseda
nje generalne skupSčlne OZN.
* Razen razorožitve bodo kot
zelo važna vprašanja obrav
navali neodvisnost posameznih
kolonialnih ln skrbniških oze
melj, kakor Cipra, Alžirije in
drugih.
• Sirijska vlada Je zahtevala
od Jordanije, u.ti obrazloži
svoje stališče do Izjave ame
riškega predsednika Elsenhowerja. Ta Je bil namreč izja
vil, da je Jordanija izrazila
vznemirjenost ameriškemu za
stopniku Hendersonu zaradi
»oboroževanja Sirije in prodi
ranja sovjetskega vpliva v Si
rijo«.
• AmeriSko obrambno mini
strstvo Je sporočilo, da bodo
ZDA aprila prihodnjega leta
izvedle novo serijo poskusnih
eksplozij Jedrskega orožja, če
dotlej ne bodo sklenili spora
zuma o razorožitvi. Novo se
rijo poskusnih eksplozij bodo
izvedli na področju Tihega
oreana,
• V uradnih krogih se Je
zvedelo, da bo podpredsednik
zveznega izvršnega sveta Ed
vard Kardelj v drugi polovici
oktobra vrnil obisk predse
dniku grške vlade Karamanllsu, ki je decembra lani uradno
obiskal Beograd.
• Zastopnik britanskega zu
nanjega ministrstva je danes
potrdil, da so med britansko
vlado ln nekaterimi drugimi
vladami posvetovanja o mož
nostih za sklicnnje mednaro
dne konference o Cipru.
• V Beograd Je prispel ame
riški minister za trgovino Sin
clair Weeks. prej si Je bil
ogledal zagrebški velesejem in
potuje po Evropi, da bi prou
čil možnosti za razširitev trgo
vine med ZDA In evropskimi
državami.
• Sovjetski zunanji minister
flromiko Je na poM v New
York Izjavil, da bo generalna
skupščina letos obravnavala
mnogo zelo važnih vprašanj.
Po njegovi Izjavi bo SZ storila
vse, da bi prišlo, do sporazu
ma o razorožitvi, če bodo dru
go države pokazalo Isto pri
pravljenost.

Asfaltiranje ces!"
v SrSIjmu

Lepo smo zaslužili

Plodno delo novomeškega Turističnega društva
klopi so postale mi
Turistično društvo Novo mesto lišča na Loki. To nI lamo kopa Itevilnezanove
mlade in stare, za naj
Je hllo ustanovljeno 3. Julija 1951- lišče s kabinami, to Je tudi go kavne
mlajše pa še posebno otroško
V času svojega obstoja Je napra stišče s tujskimi sobami; to je v igrišče
na koncu parka nad Krko.
Novega mesta
vilo neprecenljivo uslugo turizmu, nallepšl kotiček
Je bilo dosedaj že na
ki se Je prav z ustanovitvijo dru spremenjen slab travnik ob Krki. Zasajenih
tisoče
dreves. Vso to
štva prlCcl na Dolenjskem šele Loka Je t vsemi dograjenimi delo Jeokrasnih
bilo
opravljeno po nasve
športnimi
stadioni
postala
sredi
porajati. Društvo Je od svoje usta
tu
In
pod
vodstvom
turističnega
novitve dalje glavni pobudnik tu šče Športnega življenja Novega društva kot celote ln posameznih
rizma, pobudnik vseh tistih gra mesta, kotiček oddiha In razve članov. Največja turistična pri
denj in ukrepov, ki so osnovni drila. H kopališču spada tUdI čol
kt Je hkrati Izredno po
pogoj turizma, hkrati pa Je žal narna, ki Jo Je prav tako posta dobitev,
rešitev spomeniškega pro
se vedno skoraj edini glasnik na vilo druStvo in kupilo deset čol srečena
blema
v
Novem mestu, pa Je go
ravnih lepot naše Dolenjske ln nov, katerih se ljubitelji vesla- tovo spomeniško
področje mesta
njunih znamenitosti.
Stva ln Krke kaj radi poslužu na Vratih. NI ga tujca, ki se ne
jejo.
bi tu ustavil ln nameril svoj foto
aparat na ta ali drugI objekt tega
KOPALIŠČE NA LOKI
IZ MESTA RUŠEVIN, MESTO
dela mesta! Turistično druStvo Je
Ali si Je mogoče misliti večje
CVETJA
z nasveti ln predlogi sodelovalo
protislovje, kot Je mesto, ki ga
tudi pri tem.
Kdor Je videl Novo mesto leta
od treh strani ovija vedno mi
kavna in zanimiva zclenomodra 1947 in 1948, potem pa nič več do To sta samo dve glavni nalogi,
Krka, mesto, ki Je gospodarsko leta 1953-54, gotovo nI mogel ver kl Jih Je Imelo TD v času svojega
In kulturno središče Dolenjske, jeti svojim očem. Prej kupi ru obstoja ln ki sta bili reSenl na
znamenito po velikih možeh, ki ševin, od bomb ln Izstrelkov okru- najbolj zadovoljiv način. Tu ne
so živeli v nJem in še bolj po šenl zidovi, z deskami zabita okna omenjamo raznih drugih Številnih
štiriletne sporednih nalog, ki jih je dru
svoji množični udeležbi v NOB, in podobne dediščine
znano po zgodovinskih znameni vojne, potem pa majhno, čisto in štvo Izvajalo v tem času. To Je
tostih, torej pomembno mesto in z prikupno mestece v cvetju. Kdo sodelovanje pri urejevanju Igrišč
dovoli vode, pa brez kopališča. Je bil čudodelnik, ki Je tako spre na Loki, popularizacija naravnih
Desetletja so ga pogrešali Novo- menil sliko mesta na zavoju lepot ln zgodovinskih znamenito
meščani, dolgo so delali načrte, Krke? Pridne roke delovnih lju st! Dolenjske v sliki, črki ln bekako nj. 'jotto zgradili, tik pred di Novega mesta In pobuda orga ledt, stalno vzpodbujanje ljudske
vojno tudi pripravili vse za grad nizacij, zlasti turističnega društval ga odbora ln njegovih, organov
Izginile so ruSevine, sledove iz ter preblvalrev z a nenehno olepnjo, vse to pa Je prekrižala oku
pacija. Naravno je, da si Je mla strelkov sta pokrila omet in bar Itnranje mosta, odstranjevanje po
do T D zadalo kot prvo nalogo, da va, deske na oknih IO zamenjale manjkljivosti ln napak ter Se
odprnvi to staro pomanjkljivost rože lončnice. Porušeni oporni
vrsta drugih nalog.
Novega' mesta in uredi mestu ko zidovi, domovje razne golazni, so
pališče, dostojno lepe Krke ln bili obnovljeni. Olepševalno dru
Turistično druStvo Novo mesto
štvo, ki Je postalo sestavni del tu se je tudi od prlčetka zavedalo,
razvijajočega se mesta.
rističnega društva. Je dobilo be da Je potrebna za turizem poleg
Prizadevanj'' društva za to na sedo ln možnost dela. To Je tudi osnovnih pogojev tudi turistična
logo je bilo kronano z uspehom, s pridom Izkoristilo. Prazni pro vzgoja. Tudi nji Je posvečalo In
kakršnega mnogi niso pričakovali. storčki po mestu so se spreminjali še posveča vso skrb. Apelira na
Dobro leto po ustanovitvi dru- v gredice, te pa Je oživil vrtnar vzgojitelje In šolska vodstva, da
Itva, to Je uo. Julija 1952 Je bila s cvetjem ln zelenjem. Nastajale vzgajajo pri mladini čut do nasvečana otvoritev novega kopa so nove poti, parki so ozelenell, ravnlh lepot ln krajevnih zname

desetletnega kanclerja Adenaucrja, še
nI znano. Vsekakor ga bo še bolj utr
dila v njegovi dosedanji politiki libe
ralnega gospodarstva (saj pravijo Za
hodni Nemčiji ameriška izložba v
Evropi) in v politiki, k i bo če poglo
bila prepad med obema deloma Nem
čije. Osebno bo stari kancler najbrž
postal še bolj trmast in samosvoj, saj
je znano, da nima posebno velikega
spoštovanja niti do zveznega parla
menta niti do manjših osebnosti in
tokov v lastni stranki. Vse mora iti po
njegovčm.

BREZ SPREMEMBE

Zadružnice iz BiH v Novem mestu
Večja skupina zadružnic iz
ljudske republike Bosne in Her
cegovine, ici je na obisku v
Sloveniji, je v petek, 13. sep
tembra, prispela tudi v Novo
mesto. Delegacijo so sprejele v
Gospodinjskem centru predstav
nice okraj, odbora zveze zadruž
ni, Gospodinj, centra i n D r u Stv za napredek gospodinjstva.

PREGLED

veliko stavko v Schlesvvig-Holsteinu
preteklo zimo. Zato je lahko danes
Alfred Krupp, nekdanji vojni zločinec,
danes eden izmed najbogatejših ljudi
na svetu. Toda čeprav je bila Adennucrjeva propaganda pristranska, je
njegovi stranki prinesla dvanajst no
vih sedežev v zveznem parlamentu
(267). Socialni demokrati so si sicer
pridobili šestnajst novih sedežev, toda
uspeh krščanskih demokratov je mno
go večji, ker so si zdaj pridobili abso
lutno večino več glasov i n ne samo
enega kot v prejšnjem parlamentu.

(

K Rezki rade prihajajo
žen
ske po nasvete in navodila, pa
tudi po recepte za pripravo
živil. Rada jim pomaga, rada
svetuje. Rezka pa pravi, da
m o i k i člani zadruge, pa tudi
upravni odbor, kaj slabo spo
štujejo delo žena, odnosno ga
podcenjujejo. Da, to je na ža
lost še marsikje res, a to je
krivica, to je napaka. Zena, k i
ume dobro voditi gospodinj
stvo, ki navzlic obilnemu delu
doma še vedno najde časa t u 
di za delo v zadrugi, v orga*
nizacijah i n društvih,
ki nese
bično dela za splošni
napre
dek, bi morala imeti mesto
tudi v oblastvenih
organih.
Občinski
odbor Socialistične
zveze v Šentjerneju
je prav
na osnovi pravilne ocene po
žrtvovalnega
dela Rezke Jankovičeve v zadružništvu
pred
lagal tudi njo za kandidata za
občinski zbor proizvajalcev.
Prav je tako, čimveč delovnih
žena in mladine v nove ljud
ske odbore!

Novi uspehi v Kanižarici
V preteklem tednu se je de
lavski avet Rudnika Kanižarica
zbral na V I . redno zasedanje.
To pot so izostali le trije člani,
od teh eden neupravičeno.
Najprej je poročal predsednik
upravnega odbora i n dal pre
gled izpolnitve i n izvajanja
sklepov
zadnjega
zasedanja;
sklepi so bili vsi v celoti izpol
njeni.
Poročilo o proizvodnih
in investicijskih delih je spro
žilo precej razprave, kajti oce
niti je bilo treba delo i n trud
preteklega
meseca ter utrditi
zaključke in napotke za delo v
mesecu
sepUmbruRezultat
takega kolektivnega dela se k a 
že v zelo povoljnem doseganju
planskih nalog. Medtem ko je
bil v juliju prekoračen mesečni
plan
proizvodnje za 7,6°/o, je
bila v avgustu dosežena meseč
na proizvodnja 3.100 ton prem
n!j zn 20 .'n oreko nlanske

VolUve za katere so vsi več ali manj
vedeli, kako se bodo končale, so zdaj
končane. Stranka kanclerja Adenauerja — krščansko demokratska unija je
dobila 50.2% glasov, socialni demokrati
pa 31.8*/». S tem je Adenauer dobil
absolutno večino, kar pomeni, da je
njegovo geslo »Blaginja za vse«, če
prav Je še daleč od resnice, doživelo
uspeh.
Pri vsem tem je igral zelo pomemb
no vlogo zahodnonemški »gospodarski
čudež«, na katerega so Nemci neznos
no ponosni. Celo tisti, k i imajo od tega
čudeža malo, se z njim ponašajo. To je
nekakšno nemško maščevanje za pora
ze In za ponižanja v preteklosti. Ade
nauer je nenehno brenkal na struno
tega nemškega »čudeža« in vtepal lju
dem v glavo, da bi bila vsaka spre
memba lahko usodna, da bi vsak eks
periment na levo pomenil konec go
spodarske blaginje Zvezne republike
Nemčije. Res je, da je gospodarstvo
Zahodne Nemčije danes najtrdnejše v
Evropi. Za letos pričakujejo, da bo
zahodnonemški izvoz dosegel rekorden
obseg v vrednosti 36 milijard mark v
primeri z 22 milijardami leta 1954. Zla
te ln devizne rezerve znašajo zdaj 21
milijard mark. Za to si je seveda lastil
zasluge kancler
oziroma
njegova
krščansko demokratska unija.
Toda v resnici je ta izredno nagel
in visok vzpon nemškega gospodarstva
delo nemških delavcev, k i so dolga
leta v pomanjkanju stiskali zobe, trdo
delali i n se zadovoljevali z malim.
Stavk skoraj n i bilo, če izvzamemo

nila s sodobnim načinom
pri
prave hrane, da bi znala bolj
izkoristiti to, kar ji daje do
mača zemlja, da bi si znala
ustvariti več dohodkov, skrat
ka: p o l e p š a t i življenje tebi in
družini.

TEDENSKI

n

v

Rog je bil letos zelo radoda
ren; za pridne roke je biLo pri
pravljeno lepo plačilo. Z a t se
bomo ob letu spet videli,
0

Franr MreoH)

Prej&nji teden je bilo skle
njeno, da bodo d e l ceste skozi
Bršljin — od Osolnikove hiše
do križišča v dolžini 600 m e 
trov — asfaltirali. Dr lati bodo
pričeli takoj, da bo ta del ce
ste urejen ž e to jesen. T u d i
delo na modernizaciji
Parti
zanske ceste v Kandiiji gre
sedaj hitreje od rok, k e r so
dobili nekaj novih delavcev.

V TEM TEDNU
NABIRAMO:
Cvet jesenske res (100 din),
rdeče deteljice (100 din). .
List volčje česnje-beladione
(180 din), melise (150 din), hribske rese brez pecljev (500 din),
maline (40 din)Rastlino zlate rozge (65 din),
materine dušice (45 din), hribske rese (260 din), gladišnika
(40 din), ptičjega dresna-moravka (40 din), črnobine (80 din),
jetičnika (120 d'n), vodne kreše
(140 din).
Korenine krvavega mlečka
(100 O.iO, bviadone (14u dan),
malega divjega janeža (350 din),
velikega divjega janeža (250
din), gLadeža (58 din), baldrijana (260 din).
Plodove bezga (100 din), k r hlike (400 din); s i p k celega (50
din), šipkove luščimo (200 din),
gloga ali belega trna (33 din),
črnega trna ali oparnice (30
din), punčkovna (800 din).
OBVESTILO! — Nabirajte
e

a

Odkupna postaja malin kmetijske zadruge na Rogu

samo navedena zdravilna zellSča. Cvet jesenske rese bomo
odkupovali le, dokler ne bo po
rjavel, pohitite z nabiranjem.
Kori'ivnc velikega in malega
divjega j a n e ž a naj nabirajo l n
odkupujejo samo tlsitl, k iffado
bro littznaJo, nepravilno nabra*
nlh k o r e n i n n» 'homo prevzeUL

Stav, 38 (892)
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Dobre priprave - lep uspeh

DOLENJSKI OBVEŠČEVALEC

Organizacije Socialistične zveze v mokronoški občini dobro pripravljajo zbore volivcev
Občinski odbor SZDL MokroBlOg Se zaveda pomembnosti in
važnosti bližnjih volitev v ob
činske i n okrajne ljudske odbo-.
re. Od temeljitih poliltičnih p r i 
prav jo odvise uspeh pri vo
litvah.
Zato je sklical pred
kratkim širšo konferenco, ka
tere so se udeležili vaški odbo
ri S Z D L i n predstavniki vseh
družbenih in društvenih orga
nizacij občine- Na konferenci
n

so se pogovorili o novem volil
nem zakonu ter o vseh vpraša
njih, katera je treba ljudem na
predvolilnih sestankih pojasnje
vati: o velikih spremembah na
šega gospodarjenja, ki so se iz
vršile v času Po zadnjih volit
vah, zlastj Pa o vlogi naših ob
čim, k i dobivajo čedalje večje
pristojnosti, o dosedanjem delu
svetov pri ljudskem odboru, o
perspektivah občinskega gospo

darstva, o vlogi in nalogah ob
Uspeh take itemeljite priprave
činskih zborov
proizvajalcev se j že pokazal a prvem zboru
i . p. Aktivisti so v živahni raz VC0vetov, k i j
b i l w volilni
pravi dobili dovolj snovi za enoti Mokronog. Kljub ugodne
razgovore .z državljani na pred mu vremenu za razna kmečka
volilnih sestankih in zborih vo opravila se Je zbon udeležilo
livcev. Ob koncu konference so veliko število volivcev, k i so z
si razdelili delo po terenu za zanimanjem
posluSali poročilo
aktlvizacijo
vaških
odborov predsednika obline o doseda
SZDL, ki naj bi p r a v tem ča njem delu občinskega ljudskega
su poživili svoje delo med član odbora. V razpravljanju so po
stvom.
kazali veliko zanimanje za raz
na gospoda/ska in finančna
vprašanja, s katerimi se je
ljudski odbor z vsemi svojimi
organi ukvarjal
času od zad
njih volitev. Kakor vedno tudi
sedaj ni izostalo vprašanje to
varne usnja, zia katero se naši
- Smalčja vas kandidirata predsednik OLO Franc Pirkovolivci bore 4e v s leta, ftn pa
vič-čort in Dodo Majzelj
vprašanje obralta Telekomuni
kacij, k i se tudi Ž dalj časa
na tov. F ance Pirkovič-Cort, ni namen bodočega delat dviig pripravlja. K o so volivci ra>drugi Pa Dodo Majzelj, dolgo kmetijstva, za katerega je v zumelj velik pomen dobrih od
letni predsednik šentjernejske zveznem
merilu
predvidenih bornikov, so pri izbiri kandi
datov pokazali vso resnost ln
občine. Oba predlagana in pri preko 90 milijard dinarjevljubljena
Šentjernej čana sta
Zbori volivcev so zdaj tudi Po predlagali za kandidate držav
kandidaturo sprejela, se voliv drugih volilnih enotah v obči ljane, k i so se jim res zdeli
cem zahvalila za zaupanje in ni. Volivci izbirajo in predlaga najbolj primerni za odgovorne
jim obrazložila težave dela po jo naj delavne j še državljane za naloge, k i jih čakajo pri ljud
v- V.
vojni, dosežene uspehe i n glav svoje kandidate.
v. skem odboru.
e
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9. septembra je bil v Šentjer
neju zbotr volivcev, na katerem
so bili izbrana kandidati za od
bornike
novega
občinskega
ljudskega
odbora. Volivci Iz
Šentjerneja i n Smnalčje vasi so
se številno odzvali i n napolnili
dvorano.
Zbor je začel dolgoletni ob
činski odbornik Stanko Kušljan. Podal je nekak obračun
štiriletnega dela. Semtoernejska
občina, k i je pretežno kmetakega značaja, se bori s finančnimi
težavami, ker manjka industri
je. Poglavitni v i r dohodkov so
ile davčne dajatve, katerih Je
bilo pobranih 89 milijonov di
narjev. Izdaitikotv (Je imela obči
na nad 100 milijonov dinarjev:
za ' upravne stroške občine, za
presveto, za zdravstvene dajat
ve, predvsem pa za zdravljenje
otroških nalezljivih bolezni in
tuberkuloze, za socialne podpo
re in za pomoč društvom, za
melioracije, 2a gradnje itd- Ker
dohodki občine ne dotekajo v
redu, nismo mogli pričeti z
gradnjo šole v Zameškem in
gradnjo vodovoda v Mihovem.
Od taks na vozove 3e bilo
800.000 dinarjev dodeljenih kra
jevnim odborom za nujna po
pravila cest, mostov in za ka
nalizacijo.
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Po dveh mesecih p o č i t n i c . . .

Po dveh mesecih počitnic ob D e l v takih razredih je p r i 
morju, na hribih, ob rekah ali jetno za dijake, p tudi za pro
sredi gozdov in travnikov je 6. fesorje.
septembra zopet zapel šolski
Mncgo dijakov stanuije v zelo
zvonec tudi na č m o r n a r s k i gi
mnaziji. 2 5. septembra je bil
pričetek
pouka s pozdravnim
govorom tov. direktorja. V go
Kakor vsak leto s,
Mo
voru je opozoril dijake na resno kronogu tudi letos pripravili
in vestno delo v bodočem šol najmlajšim prisrčen sprejem v
skem letu ter na posledice ne šoli. Vsi otroci, k i so letos pr
resnega učenja, k i so bile vid vič vstopili v učilnico, s pri
ne že junija pa tudi pri po šli v spremstvu staršev. Učil
pravnih izpitih avgusta.
nica je bila lepo okrašena in
Novince — p r v o š o k e je -rav- plahi obrazi malčkov so rado
tako lepo pozdravil, hkrati pa vedno opazovali kraj, kjer si
tudi opozoril na giimnazijsko bod poslej nabirali znanja. Po
disciplino i n hišni red.
Ko so se po končanem po
zdravnem govoru dijaki razpr
šili po irazrediih, jih je precejžVoltiilma
enota
Senitjernej nde število ostalo ma hodnikih,
Nižja
gimnazija ln osnovna
-Šmalčja vas bo na občinskih ker je premalo razredov za to
volitvah 20. oktobra izvolila
liko število učencev. V primer šola v Metliki sta v letošnjem
odbornika. Volivci, k i se dobro javi z lanskim letom so letos šolskem letu kot zadnji ločeni
zavedajo, da bo vloga bodoče štirje prvi razredi, torej ena šoli te vrste v novomeškem
vodstvo.
občine bolj obsežna, so predla paralelka več. Tudi oba tretja okraju dobili enotno
gali le dva, (kandidata. O obeh so razreda imata mnogo več dija Vodstvo obeh zavodov je pre
prepričani, da bosta znala pra kov, tako da so sicer velike in vzel dosedanji ravnatelj nižje
vilno i n dobro zastopati intere svetle učilnice positale skoraj gimnazije v Metliki tov. Ivan
Žele, medtem, ko je dosedanji
se naše občine. Kot prvi Je bil pretesne.
osnovne šole tov.
predlagam sedanji predsednik
V višjih razredih nI paralelk, upravitelj
novomeškega okraja, nekdanji vendar je število dijakov pri Viktor Svigelj postal pomočnik
komandant Gorjanskega bataljo merno in za pouk celo ugodno. ravnatelja.
0
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V metu umetne muhe in obte
vomeščan Silvo Požar drugi med
22 najboljšimi ribiči v državi.
Stojan plasirala, v qstrl konkuren
ci na drugo mesto za HrvatsKo
pred Bosno ln Hercegovino. Srbi
jo in Crno goro.
„
.

Kot posamezniki so se nasi tekmovalci plasirali takole: Požar
Silvo drugo mesto, RifelJ Danilo
Sesti, Gostlša Miha enajsti in Ja
kovljevlč Stojan osmi. Tekmovalo
je 22 tekmovalcev.
Tekmovalec ekipe Slovenije Ri
felJ Danilo Je dosegel naj dalj Si

Prvenstvo Novega mesta
v atletiki
V soboto ob 15. url bo na Loki
atletsko prvenstvo Novega mesta.
Povabljeni so tudi atleti Iz LJub
ljane in vse Dolenjske. Iz Kočev
ja so že sporočili, da pridejo. Pri
čakujejo zanimive borbe, posebno
med atleti, ki se pripravljajo na
V. prvenstvo Dolenjske, ki bo pri
hodnji teden v Črnomlju.
Za prvenstvo Novega mesta Je
občinski ljudski odbor Novo me
sto daroval štiri praktične nagra
de za najboljše tekmovalce in
tekmovalke iz Novega mesta In
drugod. Uspeh se bo izračunal po
finskih tablicah.
Vabimo občinstvo, da si ogleda
to zanimivo tekmovanjel
J, G.

n

POTUJOČI KINO NOVO MESTO
predvaja francoski film »Prekleti«:
v četrtek 19. septembra, ob 18.
uri na pljučnem oddelku novome
ške bolnišnice; v petek, 20. sep
tembra, ob 19. uri v Birčnl vasi;
v soboto 21* septembra, ob 19. url
v Stopičah; v nedeljo 22. septem
bra, ob 15. uri v Dobrnlču. ob
18. uri v Mirni peči.

a

Iz Metlike

Državno ribiško tekmovanje
v Smederevu

ž i l n i k a v cilj in daljavo je No-

pozdravu ravnatelja šole, ki je
nagovoril starše i otroke, so
prvošolce pozdravili in sprejeli
tudi pionirji. Predsednica Dru
štva prijatelje^
mladine tov.
Jeričeva je Po prisrčnih željah
otrokom v Imenu društva po
delila lepo ornamentirane zvez
ke v spomin " Prvi šolski dan.

»Krka« — Novo H U M U ; od 20. do
23. 9. ameriški barvni film »Ura
obračuna«. Od 24. do 26. 9. Jugo
slovanski film »Čeveljčki na as
faltu«.
Dom J L A — Novo mesto: od 20.
do 23. 9. Jugosl. franc. nemško
italijanski film »Kruh in sol«. Od
24 do 26. 9. japonski film »Legen
da o Ugestcu«.
»Jadran« — Kočevje: ia. in 19. 9.
italijanski film »Deset ljubezen
skih pesmi«. Od 20. do 22. 9. ita
lijanski barvni film »Verdi«.
Črnomelj: 17. in 18. 9. ameriški
film »Tuja zemlja«. Od 20. do 22.
9. ameriški barvni film »Indijan
ski borec«.
Metlika: 16. 0. ameriški
film
»Sodnik Timberlain«, 2L in 22. 8.
ameriški barvni film »Trobente
opoldne«.
Kostanjevica: 18. 9.
ameriški
barvni film »Slmeronska roža«.
22. 9. italijanski barvni film »O'
kay Neron«.
Dol. Toplice: is. 9. jugoslovanski
film »Ešalon dr. M.« 21. in 22. 9.
ameriški film »Leteči vragi«.
»Rog« — Straža: 21. in 22. 9. so- '
vjetski barvni film »Pedagoška
poema«.
Mokronog: 21. in 22. 9. ameriški
film »Selina«,

NOVO MESTO
V času od 7. do 14. septembra
je« bilo rojenih 14 dečkov in 16
deklic.
Poročili so se: Forneci Milan,
gozdni delavec iz Mihovlce in Sustaršlč Anica, delavka iz Stran
ske vasi. Slapničar Peter, elektromonter iz Cegelnice ln Smuk Mi
lena, uslužbenka iz Smolenje va
si. Kump Peregrln, gozdni dela
vec iz Občic in Vidlc Frančiška,
snažilka iz Gotne vasi. Colarič
Milan, strojni tehnik in Uršlč So
nja, uslužbenka, oba iz Novega
mesta.
Umrli so-. Adlešlč Katarina, užitkarlca, 72 let, s Hrasta. Majcen
Jožefa, upokojenka, 58 let, iz Mo
kronoga, Strasberger Jože, čev
ljarski pomočnik, 27 let. iz Nove
ga mesta. Vol* Vladimir, cestar.
27 let, iz Borovca. Gračen FlorlJan, vojni invalid, 61 let, s Kovačega grada. Penca Marija, gospo
dinja, 73 let. iz Novega mesta.
GOTNA VAS
Umrli so: Gašper Ivana, gospo
dinja, 46 let, iz Birčne vasi. Skufca Neža, gospodinja, 72 let, lz Dolža
PREČNA
Rojena in bila i deklica.

0
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Državnega rlblškeea tekmovanja
T. in 8. septembra se Je udeležila
tudi ekipa Slovenije. Ekipo Slo
venije v disciplinah »lov ribe pri
dnu« ln »lov ribe s pomočjo plovka« so sestavljali Požar Silvo, Rlfelj Danilo in Gostdša Miha —
Ribiško društvo Novo mesto —
ter Zalar Rudi in Sadar Alojz iz
Ribiškega društva Ljubljana. V
disciplino »lov ribe pri dnu« je
bila ekipa Slovenije druga, v dru
gI disciplini, »lov ribe s pomočjo
plovka«. pa tretja.
V teh disciplinah so imeli tek
movalci Srbije kot dobri pozna
valci Donave precej prednosti
pred ostalimi republikami.
V disciplinah »met umetne mu
he in obtežilnika v cill in da
ljavo« se Je ekipa Shsvenlle v
sestavi Požar Silvo, RifelJ Dani
lo, Gostlša Miha in Jakovljevlč

udobnem internatu, ostali pa
se vozijo v šolo z avtobusi, vla
ki ali s kolesi- Spet se je za
čelo resno delo.
p. M .

Prisrčen sprejem v Mokronogu

e

SONCE: 21. septembra vzhaja
sonce ob 5.47 in zahaja ob 18.02.
Dan je dolg 12 ur in 15 minut.
LUNA: 23. septembra ob 20.18
mlaj.

v

Šentjernej za volitve
V volilni enoti Šentjernej

Sreda, 16. septembra — Irena.
Četrtek, 19. sept. — Vitodrag.
Petek, 20. septembra — Brane.
Sobota, 21. septembra — Matej.
Nedelja, 22. sept. — Mavricij.
Ponedeljek, 23. sept. — Slavojka.
Torek, 24. septembra — Nada.

5. S E P T E M B R A sem izgubila oča
la v rjavem ovoju v Novem me
stu. Poštenega najditelja pro
sim naj j i h vrne v upravo lista.
S T R A V S FRANČIŠKA, Gotna vas
št. 53. pozivam vse dolžniike mo
jega
pokojnega
moža
Jožeta
Stravsa, mizarja,
da
plačajo
svoje obveznosti v 15 dneh po
obj avi, sicer bom dolžne zneske
izterjala sodnim potom.
GOSTINSKA
ZBORNICA
Novo
mesto išče administrativno m o č
z znanjem strojepisja. Intere
senti dobe vsa pojasnila p r i Go
stinski zbornici Novo mesto,
NOVOMEŠKA O P E K A R N A Z A 
L O G sprejme v službo takoj ali
najkasneje 1. oktobra 19S7 mate
rialnega knjigovodjo z nekaj let
prakse ali absolventa srednje
ekonomske šole. Plača po tarif
nem p r a v i l n i k u ali dogovoru.
Ponudbe poslati na naslov: N o 
v o m e š k a opekarna Zalog, pošta
Novo mesto.
P R O D A M P O S E S T V O (2 ha) z go
spodarskimi poslopjem vse v do
brem stanju. Cena po dogovoru.
Plletlč Franc. M i r n a vas IS —
pošta Trebelno.
P R O D A M G O Z D N O P A R C E L O na
Brodu pri Novem mestu. Mož

met umetne muhe 29.2» m; to Jo
bil najdaljši met dneva.
V disciplini »met obtežilnika v
cilj in daljavo« sta tekmovalca
Požar Slivo in Jakovljevlč Stojan
dosegla drugo ln tretje mesto. V
disciplinah »met umetne muhe v
cilj ln daljavo« Je naš tekmova
le« RifelJ Danilo dosegel četrto
mesto.
Člani Ribiškega druStva Novo
mesto ao kot ekipa Slovenije do

stojno zastopali našo republiko ln
dali vse za dosego dobrega pla
smana, kar Jim je tudi uspelo.
Četrto riblSko tekmovanje v dr
žavnem merilu
Je pokazalo, da
Ima ta Sport dosti predstavnikov
in tudi svojo publiko.
Ribiško društvo Smederevo Je,
kot organizator tekmovanje do
bro pripravilo.

J. S.

llvafcraf gladkih 3 :0
P A R T I Z A N ( N . m.)

: OK PO STAR

(LJ.) — MOŠKI 3:0 (15:8, 15:6, 15:10)
P A R T I Z A N ( N . m)

: OK

KAMNIK

— Ž E N S K E 3:0 ( i s m , 15:10. i«:i4>
Presenečeni smo bili v nedeltjo
nad igro novomeških odboj karjev
in odbojkaiic. 2e na prvi preiz
kušnji so zaigrali tako, kot smo
jih zadnje čase le malokrat vide
li,. To velja za obe ekipi, moško
in žensko. Pri moških že dolgo
nismo videli take zanesljivosti
pri Bervlranju, razen tega so pa
tudi na mreži pokazali tako pe
ster repertoar podaj in udarcev
kot že dolgo ne, morda vse od
zvezne lige dalje.
Marsikdo se po tej tekmi spra
šuje: so imeli morda Novomeščani
samo svoj dan ali Je prikazana
igra rezultat dobre forme? Tu je
težko odgovoriti, toda že nedelj
ska odločilna tekma z LJubljano
bo dala dokončen odgovor. Tekma
s Poštari em vliva optimizem, lah
ko pričakujemo le najboljše.
Kot prve so tudi tokrat nasto
pile odbojkarice. Ekipa iz Kam
nika je znana kot borbena in kva
litetna, zato smo pričakovali dol
go ln ogorčeno borbo, ki pa je
zaradi dobre Igre domačih izostala.
Res Je, le malo je manjkalo, da
niso tretji niz osvojile gostje iz
Kamnika, ki so vodile z 11:4 in
kasneje s 14:8. Ko smo že priča
kovali, da bo rezultat 2:1, se je
nenadoma obrnilo. Novomefičanke
so s skrajno borbenostjo in požr
tvovalnostjo' nabirale točko za
točko in končno odločile že skoraj
izgubljen niz v svojo korist.
Tako zanimive tekme ženskih
ekip že dolgo nismo videli, dobra
forma Novomeščank pa daje pre
cej upanja, da se bo tudi nedelj
ska preizkušnja z najhujšim kon
kurentom — Ljubljano, dobro
končala. Vse igralke so zadovolji
le Tpkmo je dobro sodil Romih
Robert iz Novega mesta.
Tekma m o š k i h
ekip ljubljan
skega
Poštarja
in
domačega
Partizana je bila vse od začetka
pa do konca zelo zanimiva in le
pa. Poštarji se niso tako z lahkoto
predah 3:0 in prepričljive zmage
v posameznih nizih so plod do
bre igre novomeške šestorke, ki
so io v prvih dveh nizih sestav
ljali Dolenc, Simlč, Sonc. Medic
Ing. Bergant ln Lapajne, v tret
jem nizu' pa sta vstopila Se Brc
ščak in Berger. Celotno moštvo
je dobro zaigralo, posebno prva
postava. Vsi so bili dobri na mre
ži kot v polju. Tudi Simič, ki Je
tokrat prvič nastopil za domače
moštvo v , prvenstveni tekmi, se
Je, čeprav brez treninga, uspešno
vključil v ekipo. *¥ekmo Je v
glavnem dobro sodil Urh Rlko iz
Novega mesta, edino pripombo

bi imeli na to, da Je včasih dopu
stil nečisto igro s prsti.
Kaj pa prihodnjo nedeljo? No
vomeščani se bodo doma pomerili
z moško ln žensko ekipo LJub
ljane. Obe tekmi bosta velikega
pomena za plasman domaćih ekip.
posebno važna pa bo tekma mo
ških ki lahko upajo na prvo me
sto samo v primeru, če premaga
jo Liubljano s 3:1. To ne bo lah
ko, toda tekma s Poštarjem nam
vliva upanje, da bodo Novome
ščani tudi to oviro uspešno pre
magali. Seveda pa bo velikega
pomena tudi domače občinstvo,
ki je že večkrat ravno v odločil
nih trenutkih največ pomagalo.
Torej, Novomeščani, v nedeljo ob
10. url vsi na Loko!
Franc Mikcc

Metliški ribiči so v začetku
septembra lovili v morskih vo
dah v okolici Omišlja na otoku
Krku. Razen nočnega lova Je
bil zlasti zanimiv dnevni lov
na zobatca in lov s kanjevačoUjeli So lepo število različnih
rib, zlasti mnogo pa so z mor
skega dna — iz globine 50 do 60
metrov —- potegnili okusnih pi*molov. Prijeten lov je metli
škim ribičem omojvčil njihov
ribiški kolega tov. Anton Lov
šin, predsednik okrajnega sodi
šča v Metliki.
Petletno Lidijo Surima, Id je
s pločnika nenadno stekla čez
cesto, je pred kratkim v Metli
ki podrl
motorist iz Novega
mesta. Prisotnosti vozača »e je
zahvaliti, da ni bila nesreča Se
hujša. Dekletce Je b j l nekaj
dni
v novomeški bolnišnici,
zdaj pa je že v domaČi oskrbi.
-a»0

Preteklo nedeljo Je bilo v Ma
riboru tradicionalno atletsko tek
movanje — šesteroboj mladinskih
republiških reprezentanc za »Po
kal
republike«. Tekmovanje je
močno oviral dež. Slovenska re
prezentanca, v kateri so nastopdll
tudi trije novomeški atleti, se Je
prav dobro odrezala. Mladinci so
osvojili prvo mesto s pol točke
pred Srbijo, mladinke pa so bile
druge za Srbijo in pred Hrvatsko.
V reprezentanci LRS je v skoku
v daljino nastopil tudi Emil Zurc,
ki se je kot najboljši slovenski
predstavnik z daljino 6,11 m uvr
stil na tretje mesto. V ekipi mla
dink sta nastopdll tudi Goršinova
in Kotnlkova. Goršinova Je bila
v teku na 600 m druga, plasman
Kotnlkove pa nam ni znan.
Končno lahko omenimo Še zelo
lep uspeh dveh kočevskih mladin
cev. Kenig 1e zmagal v teku na
400 m ovire ln bil drugi v teku na
400 m. medtem ko je Pucelj osvo
jil drugo mesto v troskoku in če
trto mesto v skoku v višino.

HISA. DVODRU2INSKA. Z vrtom,
sončna lega, naprodaj v Novem
mestu. Eno stanovanje v krat
kem vseljivo. Naslov v upravi
lista. (453-57)
PRODAM POSESTVO (5 ha)
na
SUHORJU. Naslov v upravi Usta.
(452-57)
PRODAM PSA V p L C J A K A . Ivka
Staltmeier, Kočevje «l. — pošifa
Črnomelj.
10. SEPTEMBRA sem v Novem
mestu izgubil Šop ključev. Po
štenega najditelja prosim, naj
Jih proti nagradi vrne v upravo
lista. (454-57)
PRODAM POSESTVO aha) v VInji vasi pri Stopičah, skupaj aH
posamezne njive. Poizvedbe na
Kandijskii 8, Novo mesto.
SPREJMEM BRrVSKO - FRIZER
SKO vajenko ali vajenca: Mihelin Ivan, Straža.
GOSPODINJSKO POMOČNICO —
iščem. Je lahko začetnica ali že
vajena gospodinjstva, samo da
Je poštena, snažna in pridna,
Plačam dobro. Goltes Ivanka,
dentist, Kamnik.

križa za otroke
Mokronoški občinski odbor
R K je znan po svoji delavnosti.
Vselej je uspešno vodil razne
zdravstvene akcije, odlikuje pa
ga tudi stalna skrb za razna
humanitarna dejanja. Na zadnji
sej i je po daljši razpravi spre
jel več pomembnih
sklepovŠolske mlečne kuhinje bodo pri
čel? itakoj z delitvijo brane. Da
bo potekalo delo v redu in da
bodo pr,j tem delu sodelovali
tudi drugI državljani, ne le učiteljstvo, bodo pri vsaki Soli Iz
volili nnravnj odbor m l e č n e ku

hinje. Sole so Se dobile naka
zila za hrano, k« jo lahko 'tako!
dvignejo,
kolikor nimajo še
v

starih zalog. Poslej bodo hrane
v šolBfcit kuhinjah d e l e ž n i v.«ji
n

Novomeški atleti v mladin
ski reprezentanci Slovenije

OBIŠČITE NOVO
TRGOVINO
moških m ženskih oblek v Novem
mestu na Glavnem trgu. 8t. l (v
Bergmanovi hiši). Podjetje »KRO
JAČ«, Novo mesto.

t « W . Občinski odbor R K bj
tudi organiziral tečaje za prvo
pomoč in za druga zdravstveno
-prosveitma vprašanja, sklenili
so tudi, da bodo takoj pričeli s
Sirotko propagando za odvzem
krvi- Ce bodo tudi vaški odbo
ri pokazali koilčkoj aktivnosti,
bodo vse sklepe občinskega od
bora lahko uresničili.
V. V .

Črnomaljski difaki
so že igrali
0

TRI MESECE Z A N E P L A C E '
V A N J E PREŽIVNINE
Čeprav je bil že lani obso
jen na dva meseca
pogotjme
kazni, ker ni redno plačeval
600 din preživnine mesečno za
svojega
nezakonskega otroka,
se Jože Prime ni v tem pogle
du nič poboljšal. Lani od maja
ni dal niti dinarja za vzdrževa
nje otroka, čeprav bi lahko dalSpet se je znašel pred senatom
okraijnega sodišča v Novem me
stu, k i je preklical pogojno ka
zen i n jI dodal še mesec dni
zapora. Skupno bo torej sedel
tri mesece, kar pa ga seveda
ne odvezuje plačila preživnine
za nazaj.
Za njegov odnos do lastnega
otroka de značilno, da bi lahko
dobil zanj otroške doklade, pa
se za ito nI hotel pobrigati 1 Po
trebni bi bili zakonski prepisi,
ki bi omogočali pri takih rodi
teljih takojšnje ukrepanje v ko
rist otroka, ne šele po dolgih
mesecih.

a

mesto.

NOVOMEŠKEGA UČITELJIŠČA
nedeljo. 22. sept. ob 10. url:
»JANKO IN METKA« s predigro
»RADOVEDNI PAVLIHA«. Go
stovanje v Semiču. Vstopnina
10 dinarjev.

gostilno Kos v Vrhpoldu Anton
Blatnik in Marttjn Zagore. Za
gore je pri pretepu dobil urez
z nožem na glavi, Blatnik pa
tudi bunko s trdim predmetom
pravtako na glavi. Oba »ta bila
obtožena lahke telesne poškod
be 7 nevarnim predmetom.
Lahko bi se poravnala im drug
drugemu odpustila, pa je bilo
prizadevanje sodnika v tej sme
ri brezuspešno- Blatnik je i r dil, da je Zagore njega povabil,
da se gresta pretepat, kar sta

Bršljina, Je padel in si poškodoval
desno koleno. Grm Jože, sin zi
darja z Vinjega vrha, je padel in
si poškodoval glavo. Knez Stane,
mizarski vajenec iz Martirije va
si, si je v službi s strojem poško
doval levo roko.
Na Majtlča Antona, delavca iz
Tišenpola', Je padel kamen in mu
poškodoval nogo ln hrbtenico.
Novaka Franca, posestnika iz Za
loga so v gostilni P e č a r i č v Preč
ni napadli neznanci in mu poško
dovali glavo, Prelovšek Sonja, go
spodinja i z Ljubljane, je padla s
kolesa i n si poškodovala desno
roko. Surino Lidijo, h č e r k o šivi
lje iz Metlike, ie povozil motor
in ji poškodoval glavo. Ajdlšek
Franca, posestnika s Stana, so v
M i r n i napadli in m u z lesenim
kolom poškodovali levo roko in
glavo. Hladnik Marija, šivilja iz
Novega mesta, je nerodno stopila
in si pri tem poškodovala desno
nogo. Strajnarja Jožeta, kravarja
Iz Kostanjevice, je pri krmljenju
živine poškodoval bik. Mavsar Te
rezijo, delavko iz Iglenika. je do
ma v prepiru brat z vilami udaril
po glavi. Kotar Ivan, orodni k l j u 
č a v n i č a r z Jerman vrha, je padel
z motorja ln si poškodoval levo
koleno. Kamin Viljem, delavec iz
Gorenje vasi, je padel z lokomo
tive in si poškodoval levo nogo.
Novina Anton, nakladalec iz Podturna, je skočil s kamiona in si
poškodoval peto leve noge. GotHb
Alojz, sin delavca iz Otočca, Je
padel s kolesa in si poškodoval
desno nogo.

Pretekli teden so v n o v o m e š k i
p o r o d n i š n i c i , rodile: Klobčar P a v 
la iz Podgrada — d e č k a , Ložar
Anica iz Rake — d e č k a , Gosenca
Cvetka
iz Radovlce *- d e č k a ,
Ovniček Terezija z Dolža — d e č 
ka,
Sepec F r a n č i š k a iz Kočarije
— d e č k a , T u r k Izidora i z Novega
mesta — deklico, U r b i č J e l k a iz
Mirne,— dečka, Drobnjak A n t o n i 
ja iz Zagreba — deklico, Zibert
Teodora lz Dol. Globodola — de
klico, Torbuc M a r i j a iz K l i n j e
vasi — d e č k a . K o s Ika iz Novega
mesta — d e č k a , G a č n i k Štefka s
Sel pri Ratežu — d e č k a , J u d n i č
Ana iz Č u d n e g a sela — deklico,
Zoran Marija s T r š k e gore — de
klico, KovačlČ Rozalija z Roj —
deklico, Vukšinič A n i c a iz C u r i l —
deklico, Strajnar L j u d m i l a iz D e č Je vasi — deklico, Darovec Jožefa
iz Gor. Straže — deklico, V i d m a r
Mihaela z Malega Podljubna —
deklico, J a n č a r Martina lz L e skovca — dečka, Radovič M i m i c a
iz Č r n o m l j a — dečka, Simon i 6
Malka iz Maverne vasi — deklico,
Kobe Angelca iz Jugorja — d e k l i 
co, P i r m a n Marlrja i z . Kočevja —
dečka.

Novi uspehi mariborske
Tovarne avtomobilov
Prejišnji teden so na seji deavskega sveta mariborske Toarne avtomobilov ugotovili, da
o letos v prvem polletju izlelall 71 kamionov, 132 avto
busov In 124 ton rezervnih deU>v več kot v istem obdobju
'anskega leta. Tovarna je tudi
e prodala prvih 100 vozil nove
ga tovornjaka »TAM 4500«. V
prihodnjem letu naj bi v tovar
ni izdelali 2400 kamionov, avto
busov in prekucnikov tipa »Pio
nir«, 800 vozil »TAM 4500« in
1300 ton rezervnih delov.

tudi storila, Zagore in vse p r i 
če pa- so povedali, da je Blat
nik povabil
Zagorca ven. Po
bumkanju pred vrati sta bila
oba krvava.
Zanimivo je, da je Blatnik na
sodišču zatrjeval, da ga ni uda
ril Zagore, pač pa ena izmed
prič. To pa ni bilo dokazano.
Zaradi tak* izjave poškodovan
ca je b i l Zagore oproščen, Blat
nik pa obsojen na mesec dni
zapora in plačilo polovice stro
škov. Sodba še ni pravomoćna.

Vandalizem v Trebnjem
Lep je spomenik padlim bor
cem »redi Trebnjega, zasajeno
okrasno drevje okoli spomeni
ka pa mu daOe Se lepši videz.

ljudi, bo trud strokovnjakov i n
ljubiteljev
lepega - parka za
man.

Toda
tudi v Trebnjem so
Uvoz umetnih gnojil
ljudje, k i teh lepot ne vidijo,
Za
potrebe jesenske setve bo
ki ne cenijo zelenega okrasja,
uvozili znatne količine
ki so brez vsake srčne kulture. mo
Pa če bi bili samo gluhi im sle umetnih gnojili. Dosedag so bile
pi za to lepoto in bi pustliDi sklenjene dobave za skupno
vso na miru, bi bilo v redu. 277,000 ton. Od te količine je
največ niitromonkala, to je 107
Kdo
ve iz kakšnih nagibov im tifoč ton, dalje 5 tisoč ton apnerazlogov pa uničujejo io, kar nega salitra, 65 tisoč ton suiperje večini ljudi tako drago, toli fosiata, 30 tisoč ton Thomasoko bolj, ker je zasajeno v po vega fosfata, 15 tdsoč ton hiperfosfata i n 35 tisoč ton kalijeve
častitev padlih borcev.
V nasadu okoli spomenika Je seli.
tudi redko
direvo
Imenom
160 kg zlata v enem
»Ghinkgo bjloba«. Domačega
mesecu
imena zanj menda nimamo,
V borsklh rudnikih bakra prido
strokovnjaki g kratko imenu
jejo »gimko«. Drevo je prinese bivajo kot stranski produkt tudi
no iz vzhodne Azije i n je pri zlato, v juliju so pridobili 160kg
nas velika redkost. V botanič zlata, kar je rekordna mesečna
nem pogledu je zanimivo, ker količina za ta rudnik.
je neka
vmesna vrsta med
iglavci in listavci- Prav na to
drevo se le spravil
neznani
Sioiifi stara mati
vandal.
Odlomil mu je vrh.
Drevo Se raste, toda njegova
V mestu Sydmey Mineš v ikarast v višino je onemogočena. nadi je 73-letna Roberta Karay
Ce' si je malopridnež že hotel pred kratkim postala stotič sta
vzeti «spomim», naj bi si vzel ra mati. Imela je devet sinov
vs*1 spodnijo vejico, ne pa vrh! in devet hčera ln vsi «o poro
C© ne bo mogoče preprečiti čeni. Od sto vnukov, kodikoc «•
rodilo, je t U
taiko vandalsko
početje ne z jih je dosedaj
zavarovanjem in ne z vzgojo vih 87.
z

?

predzadnjo
OLO Nov«t>

BREZ VZROKA

Nobeden izmed dveh obtožen
cev in Štirih prič ni znal pojas
niti, zakaj sta se v noči. od 22.
na 23. april letos stepl pred

f

Na I. festivalu d r ž a v n i h u s l u ž b e n c e v , k| je bil
nedeljo, je v odbojki zmagala ekipa uslužbencev

V

ZAHVALA
Ob b r i d k i izgubi našega dobre
ga moža in skrbnega očeta
S T R A Z B E R G E R J02ETA
iz Novega mesta
se toplo zahvaljujem vsem. ki so
ga spremili'' na njegovi zadnil
potil, m u darovali vence in sočust
vovali z nami. Posebno pa se za
hvaljujem d r u ž i n i Kozina, ki mi
je ves Čas stala ob strani in ml
v n a j h u j š e m trenutku vsestrarteko
pomagala. Enako se zahvaljujem
celotnemu
kolektivu
Industrije
obutve Novo mesto, zlasti na tov.
direktorju Janezu K o v a r i k u , pev
skemu zboru P D In sodelavcu za
poslovilne besede.
2alujoči: žena Anica, hčerki:
Jožica in Martlca.

Izpred sodišča

PRETEPAČA

Abi'tuirlenti
črnomaljske gi
mnazije so preteklo sobot po
novili veseloigro »Logaritmi in
ljubezen«. Občinstvo je bilo z
igro zelo zadovoljno i n si želi,
da bi dijaki v prihodnji sezoni
p kai zTiffr.'li
J. v

Pretekli teden so se ponesrečili
in Iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Peitrič Franc, ključavni
čarski pomočnik iz Novega mesta,
si je s krožno žago poškodoval
prste desne roke. Prelogar Vinko,
rudar iz Krmelja, Je padel s ko
lesa in si poškodoval glavo. Marinčič Janek, posestnik z Vrbovca>
je padel s strehe in si poškodoval
desno nogo in glavo. Mavsarja
Ivana, posestnika iz Krasinca, so
pred gostilno v Cerkvlšču napadli
in mu poškodovali prsni koš. Na
Madunlča Mijota, delavca iz Treb
njega, se je zrušila zemlja in mu
poškodovala obe ključnici. Lesar
Janez, šofer iz Kočevja, se je z
avtomobilom zaletel v avtobus in
si pri tem poškodoval hrbtenico.
Kurent Ciril, sin upokojenca iz
Sentruperta. Je padel pod voz in
si poškodoval levo nogo. Cinkole
Branko, sin delavke iz Dobruške
vasi, si Je pri štedilniku opekel
dlan. Bučar Alojz, železničar iz

nost plačila v obrokih. Vprašati!
Hladnikova 2. Novo mesto.
P O C E N I P R O D A M zelo
dobro
ohrani en, bel emajliran štedil
nik »Tobi«. Iz prijaznosti se ga
lahko ogleda v delavnici KnafIjlč v K a n d i j l .

a

»DOLENJSKI

Za lepše mesto in oddih
Uspešno delo novomeškega Olepševalnega društva

Tujcu i n domačinu, ljubite
l j u cvetja »in zelenja, se srce
uazveseli ob pogledu na ureje
ne parke i n nasade
Novem
mestu. Kdo se ne vsede irad
na klop v parku, če ima le ma
lo CarSal K l o p i na Novem trgu
so akoriaijda sltalno zasedeneStotine potnikov čaka tu vsak
dan na avtobuse. K l o p i so tudi
ob po''i na Marofu, ob K r k i i n
drugod.
V mestu menda nI praznega
kotlička, k,i g ne bi krasiile
lepe cvetlice i n zelenje. Pridno
roke mestnega vrtnarja nene
hno skrbe za prijeten videz
meslta i n zato, da je vedno do
volj lepeSa cvetja i n zelenjaN a tisoče ^Jkrasmih dreves je
bilo posajenih zadnja leta. Res
je, mnogo jih poškodujejo zlobnd ljudje, brezsrčneži. Hudo j«
p r i Sircu vrtnarju i vsem l j u 
biteljem cvetja, ko vidijo na
merno poteptane rože i n po
lomljeno okirasno drevje i n gr
mičevje, toda volje za delo j i m
to ne vzame.
Skoraj vsak v Novem mestu
ve, da obstaja Olepševalno druJrtvo, le malokdo pa ve za nje
govo delo, za težave i n navzlic
temu velike uspehe. Novo/ me
sto se J© po vojni spremenilo
kot pravimo iz mesta ruševin v
mesto cvetja i n zelenja. P r i tej
spremembi pa ima velike za
v

sluge rtudi Olepševalno društvo.
Pod vodstvom agilnega pred
sednika, brivskega mojstra Ferda Buka at. društvo zelo uspeš
no deluje 4n neumorno skrbi
za čedalje prijetnejši videz me
sta. Denair, k i ga daje Obolela

in drevesnica, pravcata proiz in razširiti skrb za lepo ure
vajalna centra za stotine vrst ditev mesta tudi v predmestje.
drevja, okrasnega grmičevja t& Jeseni bodo spet nasadili števil
cvetja. Čeprav sita še mlada na okrasna i n druga (drevesa
nasada, v njih 'že vzgoje toliko vzdolž K r k e ; z njimi bodo i z 
cvetja, zlasti pa okrasnega gr- popolnili dosedanje napade in
tru''] • 'ia im drevja, da ga bodo še zasadili okrasno grmičevje

a

Božidar
Jakac:

R A Z S T A V A UMETNIŠKIH
D E L najbolj znanih
sloven
skih slikarjev in kiparjev. Do
slej je obljubilo
sodelovanje
nad dvajset umetnikov med
n j i m i ; Boris Kalin, Riko Debenjak, Stojan Batič,
France
Kralj, Drago Tršar, Zoran Didek,
Vlado Lamut,
Bogdan
Borčič, Lojze Perko,
France
Miheltč,
Božidar Jakac,
Vla
dimir STOVICEK,
Tone Kralj,
Franjo Stiplovšek
in dr. Raz

Iz Obrenovca pošiljajo vsem
sorodnikom, znancem in vsem
Dolenjcem najlepše
pozdrave:
Martin
Kalin,
V i k t o r Hudok l i n , Ivan Mežan,
Venceslav
Pate, Jože Železnik, Franc Erlah, Janez Kambič, Jože Kutnar, Jože
Golobic in Alojz
Ivančič.
Iz Aleksinca v Srbiji p o 
zdravljajo domače, znance in
sovaščane: Alojz Kralj,
Valen
tin Zupančič,
Franc
Gruden,
Anton Sintič, Martin
Furlan,
Anton Bevk in Martin
Ferkol.
Vsi sporočajo hkrati, da jim
prinaša največ novic, pozdra
vov in veselja iz domaČih kra
jev Dolenjski Ust, ki jih obi
skuje redno vsak teden.

V Š v i c i na poseben način skr
be z a zalogo živil za primer po
manjkanja- Vlada ima pravico,
da lahko predpiše vsakemu veletrgovcu z živili, koliko živil
mora imeti na zalogi za »želez
no rezervo«. Švica ima razen
tega že velike zaloge živil v je
klenih tankih, k i s v jezerih,
torej v vodi. To so predvsem
zaloge žita i n olja. K o so za
poizkus po petih letih odprli
tako podvodno
skladišče, so
ugotovili, da je pšenica povsem
zdrava l n njena kaljivost prav
taka kot pred
vskladiSfenjem.
0

NOVO
MESTO
že to jesen lahko prodajali tudi
drugam.
Cvefliličarnio i m a d r u š t v a za
osnovno šolo. . T u razmnožuje
vrtnar številne vrste dreves.
Skoda le, da vrt n i ograjen im
zaprt. MnoSo cvetja namreč pokiradejo ljudje. Tudi šipe večkrait izginejo. Drugi škodljivci
na tem vrtu so psi, k i čestokrat
skačejo po gredah i n se igrajo
sredi sadik. Tudi nekaj šip so
že razbiliDrevesnici ima društv, ob
K r k i im pokopališču. Zelo pa
meten Je predlog, da naj b i
druStvo dobilo zemljišče, kjer
bi imelo cvetličarno in dreve
snice* skupaj. Tak prostor b i
stavo bo otuortl predsednik bilo laže ograditi, pa tudi lopo
Društva
lik, umet. Slovenije z orodje i zimski cveti i črn jak
Ive Subic, ki bo prav tako bi bilo treba zgradilti. Stroški
obdelave bi bili manjši, če b i
razstavljal.
imeli oboje skupaj. O tem pred
Odkritje
spominske
plošče logu je razpravljal že občin
pesniku J O Ž E T U C V E L B A R - ski svet za komunalo ln upaJ U . G o v o r i l bo univ. prof. dr. mtf, da bo kmalu tudi uresni
ANTON
SLODNJAK.
čen.
Načrti društva za bodoče? NaOdkritje
spominske
plošče daljevaiti z dosedanjim delom
slikarju m kiparju
JOŽETU
G O R J U P U . G o v o r i l bo aka
demik BOŽIDAR
JAKAC.

za olepšavo mesija, je prav po
zaslugi društva res smotrno i n
koristno uporabljenNajvečja pridobitev društva,
ki ima tudi veliko gclspodarsko
vredmoslt sta lastna cvetličarna

DOLENJSKI
KULTURNI FESTIVAL
'KOSTANJEVICA

Večer jugoslovanskih ljud
skih plesov v i&uedbi Maroltove akademske folklorne sku
pine iz Ljubljane.
Prežihov
Voranc: P E R N J A K O V I v izvedbi domače
gle
dališke
družine.
O'Neil: A N A C H R I S T I E v
Izvedbi d o m a č e gledališke dru
žine. — Lado Smrekar: K L O ~
S T R S K I Z O L N I R V izvedbi
domače gledališke
družine.
L I T E R A R N I VEČER v o d i l 
n i h slouenskih. književnikov
z
uvodno besedo JOSIPA
VID
MARJA,
predsednika
Akade
mije znanosti in umetnosti.
Svoja dela bodo brali pesni
k i ; MATEJ BOR, dr. ALOJZ
GRADNIK
in CENE
VIPOTNIK
ter pisatelji:
FRANCE
BEVK, ANTON
INGOLIČ
in
MIŠKO
KRANJEC.

Vojaki
pozdravljajo

Podvodna skladišča

n

V dneh od 28. septembra do
21. oktobra bo v Kostanjevici
na Krki pod
pokroviteljstvom
narodnega
heroja
JOŽETA
B O R S T N A R J A Dolenjski k u l 
t u r n i festival
z
naslednjim
okvirnim
sporedom:
Bedrih Smetana:
PRODANA
NEVESTA
v izvedbi
ljubljan
ske Opere. V glavnih vlogah
nastopajo solisti; V i l m a B u kovčeva, M i r k o Brajnik i n
L a d k o Korošec,
Platon; SOKRATOV A SMRT
v izuedbl prvakov
ljubljanske
Drame. V glavni vlogi nasto
pa Lojze Potokar.

fttev. 33 (392) '
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povsod, kjer je zaito primeren
prostor. K o bo urejena cesta
proti Ločni, bodo vzdolž nje
nad K r k o uredili zelen pas i n
tam nasadili drevje. N a novo
boido postavili več klopi- Iz
svoje drevesnice bo društvo
nudilo sadike podjetjem, orga
nizacijam, ustanovam in zaseb
nikom. N a razpolago bo velika
iizbiira naj raznovirstnejših dre
vesc od iglavcev do listavcev
ter
vsakovrstnega okrasnega
grmičevja. Mnogo tega je že
dovolj odraščenega za presadi
tev.
Društvo pomaga z nasveti im
rastlinami tudi podjetjem i n
ustanovam, k i se zanimajo za
urediltev G o l i c e svojega obrata
in stauotranjskih h i š . Nasvet,
kako lepo urediti okolico do
mačije v mestu, da bo prijetna
za stanovalce i n tujce, dobi
vsakdo.
Olepševalno društvo v Novem
mestu zasluži za svoje priza
devno i n uspešno delo pohvalo
in posnemanjel
R.

M e d v e d SI

Dogodek v Marinjaku
Vem, da je prava domovina
medvedov
Kočevski Rog. Od
tod hodijo posamič ali v druži
nah na razna »letovišča« v dru
ge nižinske kraje i n gozdove.
Eno .takih priljubljenih letovišč
medvedov i n druge divjadi je
gozd Marinjak med Vinico, BoJanci im Ziljami. P a se je dogo
dilo, da je eden takih kosmatih
letoviščarjev v tem gozdu ža
lostno končal.
Bilo je to oktobra 1924. Med
ved, k i se je zadrževal v tem
gozdu, je zahlačal nekega dne
naravnost pred dve ženski, kj
lita želi steljo. Nič se ni oziivil
na preplašeni ženski, lepo se le

v

Kraljica proti vonju čebule
Lastniku neke obcestne stoj
nice v Londonu so prepovedali
servirati gostom praženo čebu
lo s hrenovkami. Vzrok? Stoj
nica stoji ravno nasproti poseb
nemu vhodu na konjsko dirka
lišče. T a vhod potrebuje kra
ljica s svojim spremstvom, k a 
dar gre gledat konjske dirke.
Kraljici im spremstvu gre baje
duh čebule preveč v nos.

Muzejske novice iz Metlike

Razstava o b r t n i š k e dejavno
sti občine
Kostanjevica-Podbočje.
Usoda redkih belokranjskih arch. Gizele Sukljetove izvesti
Predstave bodo v arkadnem
gradov res n i r o ž n a t a . V sploš p r v a zaščitna d e l a p r i mitreju
dvorišču
kostanjeviškega
sa
nem so obranjeni le š e g r a - na Rožancu p r i Črnomlju. Ob
mostana in v Domu kulture v
.dovi v M e t l i k i , Gradacu, Č r  činski ljudsku, odbor v Č r n o m 
Kostanjernci. Domača
gledali nomlju i n deloma n a Vinici, lju je za začetna dela ž e vsta
ška družina bo po eno pred k i p a so že v s i sprejeli nove v i l v stvoj p r o r a č u n primerno
stavo od vsake domače
upri funkcije, saj so v njih sole, denarno postavko, toda ker
zoritve dala tudi v Domu kul uradi, gostinska podjetja i n uprava muzeja do zdaj še n i
ture v Podbočju.
Po pred privatna stanovanja. Vsd ostali dobila denarja n a razpolago,
stavi Prodane neveste bo Vi gradovi so bili v teku ča»a tudi n i mogla z a č e t i z zaščit
narska zadruga iz Kostanjevi tako ali d r u g a č e uničeni, k o  n i m i deli.
ce priredila dolenjsko trgatev likor je še ostalo razvalin, j i h
*
s pokušnjo
nove Portugalke.
meto glojejo ljudje i n čas. T a 
Dobiti
primerna
denarna
ko je b i l zadnja leija do kraja
Rezervacije za vse priredit
sredstva za zaščito kulturno
zravnan z zemljo
mogočen
ve bo sprejemala
festivalna
zgodovinskih
objektov je v
grad n a K r u p i i n ista usoda
pisarna od 20. t. m. dalje. — preti tudii Pobrežju. Konec j u  vseh treh belokranjskih obči
Prednost bodo imeli
množični lija so tu podrli lep kos se nah resen problem. Oblasti so
sicer pokazale voljo i n razu
izleti.
verozahodnega zidu i n tudi
mevanje,
toda denarja n i . Prav
Dolenjski kulturni festival je zadnji okrog I j stolp je že do
zaradi tega je bilo letos od
doslej največja
kulturna
pri polovico zrušen. Material so v
maknjeno popravilo Gušičeve
reditev na Dolenjskem.
Širo glavnem porabili za napravo
grobnice v Gradacu. Z a popra
ko zasnovani načrt, pri kate cestnih opornih ziidov i n za n a vilo strehe n a m e t l i š k e m gradu
rem
sodelujejo
najvidnejši sipanje cest. P r i tem j e bilo je biilo sprva namenjenih en
u
n
i
č
e
n
i
h
mnogo
klesanih
oken
predstavniki slovenskega kul
milijon dinarjev, kasneje pa
turnega in javnega
življenja skih in vratnih podbojev, kon- so to vsoto znižali na 300.000
Belokranjski
ima namen duhovno emanci zol i n drugega.
dinarjev. Vsak č a s bosta tU
pirati od kulturnih središč od muzej se zdaj trudi, d a b i i z deževna jesen in zima, k o preti
razvalin
rešil
vsaj
redke
ohra
daljeno prebivalstvo
in mu
resna nevarnost, da se prepeprikazati najvišje
dosežke ta njene k a m n o s e š k e fragmente. rela streha nad seivemim stol
Hkrati
je
stopil
v
stik
z
Zavo
ko domače kot obče slovenske
pom gradu zruši pod težo sne
dom za s p o m e n i š k o varstvo
kulture.
ga, pa s popravilu še vedno
L R S , k i bo moral š e to jesen
niso začeti.
Delovni
kolektivi,
društva odločiti, kaj naj lastniki gradu
i n ustanove, organizirajte
v narede s preostalimi razvali
Belokranjsko muzejsko d r u 
festivalnih dneh skupinske iz nami.
štvo v M e t l i k i bo skupaj z Do
lete pqd Gorjance in hkrati
lenjskim muzejskim d r u š t v o m
obiščite
festivalne
prireditve.
Belokranjski muzej je name v .Novem mestu v nedeljo 29.
raval letos po n a č r t i h ing. septembra z a svojie člane i n
P r i p r a v l j a l n i odbor

Na medveda Simo bi prav go
tovo pozabil, kot sem pozabil
že ma toliko
zverin iz časov
N O V , če me me b i manj spom
nila polemika okoli medvedov,
k i baje delajo veliko škodo i n
celo napadajo ljudi- V moji orumenelt
beležnici iz leta 1942
najdem opombo, da sem se ne
kega dne ob roški ofenzivi sre
čal prav zbliža s kosmatincem,
k i sem ga krstil za Simo, kot
je dobil tirne njegov prednik v
tem področju. In za uvod nekaj
o tem i n drugih prednikih mo
jega Sime.

Krova v postelji
Kmet Santo P i g a l l i iz pred
mestja Verone
Italiji je i z 
gubil edino kravo. Iskal jo je
povsod, prijavil izgubo policiji,
toda nič. Krave nikjer. Utru
jen in žalosten po brezuspeš
nem iskanju se je zvečer vrnil
domov i n se hotel vleči na po
steljo.
Toda ma »postelji« je
lepo »ležala« izgubljena krava
in preudarno prežvekovala.

vsedel l n pričel tiho brundati,
kot bi ponavljal
kako
arijo.
Ženski sta onemeli od strahu
končno pa jo na vso moč ucvt
l i proti domu. Pridirjali sta <
Podklanec i n povedali strašr,
novico o srečanju s kosmati ti
cem. Med tem, ko so lovci ugi
bali, a l i bi šli na medveda a!
ne, je divji lovec Janez Stefanič — sedaj izseljenec v Kanad
— hitro odšel za medvedom. S
pomočjo psa ga je hitro izsledi
in ustrelil. Krogla je zadela ko
smatinca v prsi. Smrtno ranjeni
žival je rjovela in lomila veje
Počil je Se en strel in kralj na
ših gozdov je obležal negiben
Štefanič se je zavedel prekršk;
Obvestil je o tem lovce, ki «
prevzeli krivdo nase.

medvedovo meso užitno, zato so
ga razdelili in pojedli. Ostale
so samo šape, s katerimi so se
otroci dolgo igrali in na pust z
njimi strašili. Nihče ni vedel,

Podklančani si privoščijo
medveda
Za vas Podklanec pri Vinic;
je bil 19. oktober 1924 pomem
ben dogodek. V vas so pripelja
li ma vozu ubitega
medveda.
Stari l n mladi so ogledovali ve
liko kosmato žival. Otroci so
smatrali to za tako velik dogo
dek, da ta dan niti v šolo niso
šli. Lovec Matija Mor a ve c je
medveda Izteojfl. Ljudje z orož
niki vred so ugotovili, da Je

d« . v i. .v> iii&dvt'aje 'iape
va poslastica.

yru-

Po nekaj letih se je pojavil
na Marinjaku spet velik med
ved. Menda* je postal kar sta
len gost tega prelepega kraja.
Ljudj» so ga često videvali, to

prijatelje organiziralo skupen
izlet v Karlovac i n n a Ozalj,
kjer si bodo izletniki ogledali
t a m k a j š n j a muzeja i n galerijo.
Novomeščani bi lahko spotoma
obiskali še muzej v M e t l i k i .
Prijaive z a izlet sprejemata od
bora obeh dru Štev.
V okviru letošnjega Tedna
muzejev bo belokranjsko m u 
zejsko d r u š t v o s sodelovanjem
Belokranjskega muzeja v ne
deljo 13. oktobra v M e t l i k i
odkrilo n a rojstni hiši spomin
sko ploščo metliškima rojako
ma, jezikoslovcu in narodopiscu
Ivanu N a v r a t i l u (1825—1896)
in njegovemu bratu narodne
mu buditelju Antonu Navra
tilu (1832—1897). Njima v spo
min bo na p r e d v e č e r tudi
s v e č a n a proslava, v Belokranj
skem muzeju pa bo ob tej p r i 
l i k i odprta razstava del obeh
Navratilov.
—ar

Kongres sk:ensldh
zgodovinarjev
Od 23. do 25. septembra bo
na Ravnah X . zborovanje slo
venskih zgodovinarjev. Prire
jeno bo predvsem v proslavitev
štiridesete obletnice Oktobrske
revolucije. Zgodovinarji si bodo
ogledali Mežiško dolino, Prežihovo domačijo v Kotljah i n
Maribor.

da povedal ni tega nihče, l z Na Marinjaku v jeseni 1942
bojazni, da se gostu me bi spet
Moja želja, da bi videl živega
kaj primerilo. Tako se je med
kosmatinca v naravi, se m i je
ved k a r dobro udomačil. Več nepričakovano izpolnila. Vojne
krat je strašil živino, k i se je razmere, zlasti pogoste ofenzive
pasla tod, a se izogibal M a r i - i n akcije okupatorja, so tudi
njaka. Medved je malo »čebe- mene partizana-aktivista O F
laril«, sem in tja je poizkusil potisnile globlje v gozd. V za
tudi zoreči oves, koruzo in dru četku oktobra 1042 sem bil ne
ge pridelke, i n tudi
drugače kaj dni povsem navezan samo
skrbel za zimsko zalogo tolšče na gozd. Znašel sem se na M a 
pod svojim kožuhastim plaščem. rinjaku. Na vrhu hribčka je r a 
Sile n i delal nikomur; Ne vem, slo veliko stoletno krošnato d r e 
kdo je prvi d a l temu gostu ime vo, divja hruška, k i jo imenu
jejo tudi skorš. To leto je ro
S-modila sladke in sočne sadeže, k-;
so padali n a tla in se mehčali na
»Simo« je polizal
zemlji. Pod to drevo sem hodil
vsak dan ma svoj obrok hrane.
steklenico v i n a . . .
Čeprav je medved na pogled
si rasna žival, i m a tudi dokaj
•nnisla za šale. O tem je često<rat pripovedoval stari kmet
Matija Malešič, lastnik gozdn
vrarinjak.Ko se je Matija mudil
ori delu v gozdu, mu je med
ved večkrat pospravil malico.
Ob neki priliki mu je spil celo
vino. To j e napravil iako, da Je
steklenico prevrnil i n potem 11.^al razlito tekočino. Vino pa mu
ie menda takoj siopilo v gla
vo, kajti kmet ga je zagledal,
kako se je premetaval po zem
lji i n se igral s steklenico. To
krat mu nI zaupal, kajti nI ve
del, če ne bi pijan medved sto
r i l kako neumnost, zato se je
ltro umaknil.

N a k l o p i smo dremaije počakali dneva. Mesto
leži n a desni obali ogromne reke A m u r , k i je sposobna
za plovbo večjih parnikov. Vedeli smo, da n a levo
stran reke, kamor smo hoteli priti, ne bo tako eno
staven prehod, k e r je b i l most z a s t r a ž e n od Japoncev.
Tretji dan smo našli nekega starega ribiča, k i je b i l
tudi na boljševiški strani; ta nam je zagotovil, da nas
prepelje na levi breg.
Usedli smo se v njegov čoln ter pomagali veslati
čez deročo i n široko reko. Zaneslo nas je k a r devet
kilometrov niže od tam, kjer smo začeli veslati. Plačila
n i maral. N a levem bregu smo p r i mostu dobili b o l j ševiško stražo, k i nas je odvedla v bližnjo vas na
komando. M o r a m pa reči, da sem dobil lo njih kaj
slab vtis. V z e l i so m i vse zemljevide, k i sem j i h imel
pri sebi zaradi orientacije, ter niti slišati niso hoteli,
ko sem j i h prosil, naj m i puste vsaj enega. Verjetno
so to b i l i k r i m i n a l c i , k i so nekje pobegnili i z zapora
v Času revolucije. Dogajalo se je, da so taki zaporniki,
k i se j i m je nudila srečna priložnost, da so zapustili
ječo, zatrjevali osvoboditeljem, da so b i l i zaprti zaradi
politike. Toda t u i n t a m so j i h tudi z a v r n i l i : »Da, da,
toda vaša politika se je vrtela okrog tujih žepov.«
Zato sem se podvizal, da se j i h čimprej o d k r i ž a m .
Odšel sem s p r v i m vlakom naprej proti Blagovješčensku brez obeh mornarjev ter dospel s r e č n o tja. P o 
iskal sem si delo p r i nekem mojstru, k i je delal za
vojsko ter m u pomagal k a k a d v a meseca, dokler
m i rana n i popolnoma ozdravela. To j e bilo v avgustu
leta 1921. K l j u b prošnji obrtnega mojstra, da naj de
l a m p r i njem dalje, sem se p r i d r u ž i l polku, k i se je
imenoval Internacionalni k o m u n i s t i č n i polk. Našel sem
nekaj-starih znancev i z Nikolsk-Usurijska. P r i polku
je bilo največ M a d ž a r o v , drugi so b i l i Nemci, pa tudi
Slovanov nas je bilo precej. F o r m i r a l i so inženirski
bataljon, k i je imel nalogo popravljati mostove. Bela
garda je bila že v popolnem razsulu, le ataman Semenov se je zadrževal okrog mesta Cite, kjer je imel svoj
š t a b . T u d i on je vedel koliko je u r a ter s k u š a l pobeg
n i t i preko reke C i l i n k e z naropanim bogastvom v
M a n d ž u r i j o . K o je videl, da b i lahko padel v roke
našim, je pobegnil z letalom, č e p r a v ga je bilo tako
strah, da so m u morali oči zavezati, preden je vstopil.
P u s t i l je vso vojsko njeni usodi. Polovica n a š e
amurske divizije je č a k a l a njegovo vojsko na reki Onon,
druga polovica, kjer sem b i l tudi jaz, pa j i h je gonila
proti postaji K i t a j s k i Razjezd. K o smo prišli do tja,
smo zvedeli, da bodo skušali izvršiti protinapad. Z a 
vzeli smo bojne položaje i n čakali vso mrzlo noč, toda
bilo j e vse mirno. Patrulja je javila, da je s o v r a ž n i k
pobegnil proti M a n d ž u r i j i . N i se j i m posrečilo raz
streliti mostu, p a č pa so vlak, k i je v prvem vagonu
vozil eksploziv, poslali po t r a č n i c a h navzdol proti
mostu, da b i ga tako uničili. Preden pa j e p r v i vagon
prišel na cilj, je že izbruhnila eksplozija, k i je iztirila
sedem vagonov; drugi so ostali n e p o š k o d o v a n i na t r a č 
nicah. Most smo torej lahko uporabili za prehod i n
se lotili zasledovanja bežečih belogardistov. Naš i n ž e 
nirski bataljon je odstranil prevrnjene vagone i n p o 
p r a v i l progo, po kateri je drugi dan ž e p r i v o z i l n a š
oklopni vlak.
Naslednji dan se j e sovražnik nekoliko zbral i n
nas s k u š a l napasti z oklopnim vlakom. N i pa vedel,
da gre v nastavljeno past. T i k poleg nas je b i l a s t r a ž n a
hišica ob progi, k i je zavirala pogled. Hoteli so nas
napasti, k o smo pospravljali r a z r u š e n i most čez reko
Citinko, toda n a š oklopnjak, za katerega napadalec n i
vedel, je za hišico že č a k a l . K o se je s o v r a ž n i k p r i b l i 
žal je vžgal po njem z dvema topovoma i n takoj zadel
lokomotivo. Ostala pa je še toliko n e p o š k o d o v a n a , da
je takoj odpeljala nazaj. Potem smo po progi šli brez
ovir naprej. L e na dveh m a n j š i h rekah smo morali
popravljati mostove, da smo lahko vozili za bežečimi
belogardisti. B o r b z n j i m i nismo imeli, k e r so nepre
stano bežali proti kitajskemu ozemlju. R a č u n a l i so, da
bodo t a m n a varnem. Prišli smo do postaje Olovjan
na reki Onon, k i se izliva v A m u r .
B i l o je 28. oktobra 1921. Po d a l j š e m lepem jesen
skem vremenu se je zaradi burje temperatura naglo
znižala, naletaval je sneg i n po r e k i Onon so žo začele
plavati ledene plošče, k i so se v treh dneh že strdile
v pol metra debel led. Mnogo naših, k i so b i l i lahko
oblečeni, je dobilo hude ozebline na rokah i n nogah.
K e r bolnišnice n i bilo, so se zatekli v gostoljubne hiše
v bližnjo okolico. K l j u b s t r a š n e m u mrazu smo nadalje
v a l i pot i n popravljali most čez reko Onon. R a č u n a l i
smo, da bo led vzdržal i n smo k a r nanj polagati t r a č 
nice. Zaradi prevelike teže pa se je led na dolžini 50 m
v d r l i n le malo je manjkalo, da nismo padli v m r z l i
r e č n i grob. Cez nekaj d n i se je ledena gmota znova
ojačala, nadaljevali pa smo z delom i n dovršili prehod
v toliko, da so ljudje vagone brez lokomotive r i n i l i na
drugo stran. T a m je teren padal navzdol i n smo lahko
brez lokomotive vozili vagon s hrano i n obleko za
našimi, t u i n tam pa je bilo treba zapreči konja. Ostali
so n a m š e topovi i n tanki, k i j i h Jr bilo treba tudi
spraviti čez. V ta namen je n a š komandant ukazal n a 
sekati velikansko množino vej, k i so j i h položili čez
led tako, da so se v r h o v i vej stikali. Veje so bile n a 
metane 1 m visoko i n 10 metrov široko. Potem jo zbral
vse, k a r leze i n gre, tudi civile, da so ponoči zalivali
veje i n je b i l zjutraj ledeni most sposoben za prevoz
topov i n tankov. Toda pod tankom je začel l e d le
š k r i p a t i i n potegnili so ga nazaj.

oznanjali, da je v bližini živo
bitje. Za vsak primer sem p r i 
pravil vso svojo oborožitev,
ročno bombo i n star samokres
na bobenček. Glasovi so pastall
čedalje močnejši. Napeto aem
gledal v tisto smer, i n iz goste
ga grmičevja, k i se je k a r raz
mikalo, se pokaže velika žival,
k i jo prvi hip nisem niti po
znal. Medved, saj to je vendar
medved, sem sam pri sebi sko
raj na glas vzkliknili Majhna
u§esa, kratek gobček in dvoje
drobnih oči izpod
kosmatega
čela. Kako lepa žival t

pobirati sladke sadeže, k i so
ostali meni. Sedaj sem doumel,
zakaj so bili sadeži na tleh več
krat pomendrani. Seveda, na
malico sva sem hodila dva, ne
da b i vedela drug za drugega.
Medtem ko sem g opazoval,
se je dvignil na zadnji nogi, s
prvimi pa krepko butal ob de
blo drevesa. OČivldno'si je za
želel več svežih sadežev. T o
»drmanje« drevesa je ponovil
nekajkrat. P r i tem se mu je na
soncu lesketal lep temmorjav
kožuh. K e r nisem opazil, da b i
on mene motil pri malici, sem
bil tudi jaz toliko vljuden, da
sem se umaknil. Potihoma sem
se splazil mazaj i n pričel teči,
kot da b i me v resnici lovil, on
pa je menda kar ostal pri ma
lici. Med umikom sem se spo
mnil
pripovedovanja starega
MalešiČa,, po domače Caporja, o
medvedu Simi, pa sem sklenil,
naj ostane tudi ta v mojem spo
minu kot medved Simo.
a

V meni sta se v trenutku spo
padla
strah l n radiovedruost
Moja davna želja, da b i videl
Nekega dne sem nabral več živega medveda v naravi, «re Je
sadežev. Odšel sem z njimi v nepričakovano
izpolnila. B i l
bližnji gozd, sedel na tla m pri sem srečen, ali kaj, če me med
čel jesti. Čudovite barve jeseni ved zagleda in napade? V eni
in veličastni m i r gozda sta me roki sem stiskal odvito bombo,
1-nko veega prevzela, da b! bil v drugi samokres. Sklenil sem,
kmailiu pozabil na ropot strojnic da ne pobegnem, naj se zgodi
in streljanje topov. Tolikokrat karkoli. Nekaj upanja sem pola
sem že hodil skozi giozd, pa gal tudi v svoje moge, k i so
vsega tega, teh lepot in zani bile zaradi neprestanih maršev
mivosti gozda ter njegovih t i - in pohodov kar dobro razgibal
Tudi po vojni prihajajo med
sočev posebnosti i n zanimivosti ne in urne. K a r bo pa bo — sem
vedje na »letovanje« v ta pod
nisem opazil- Sedaj sem spoznal sklenil. r> opazoval medv*da
ročja. Naši gozdovi so lepi l n
to, česar prej sploh nisem videl.
bogati. Ce pa kdo sreča v gozdu
Ostanek malice sem pustil kosmatinca, naj se vede proti
Srečanje s kosmatincem
njemu tako, kot sem se jaz. Ne
medvedu
Moje na pol sanjavo razmiš
bo mu žal, če pretrpi malo
Kosmatinec Je počasi prihla-ljanje in občudovanje gozda, je
strahu, kot ga ni žal meni.
prekinilo pokanje suhega draČ- čal do skorša. Za trenutek se
Janez VltkovHJ
ja i n nerazumljivi glasovi, k i so je ustavil, povohal i a pričel
-
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