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Za mladi rod
za našo bodočnost
lEuEN
OTROKA

»Ustvarjajmo pogoje za zdra
vo rast n a š i h otrok!« P o d tem
geslom začenjamo letošnji T e 
den otroka, k i g J praznujemo
vsako leto v začetku oktobra.
Medtem ko nekaterim po sve
tu n i mar žrtev in težkih po
sledic zadnje vojne, ponekod
pa s k u š a j o z rožljanjem orož
ja r e š e v a t i zapletena svetovna
v p r a š a n j a , ustvarjamo v so
cialistični d r u ž b i pogoje, da bi
imel n a š mladi rod vse m a 
terialne i n kar najboljše d u 
hovne možnosti za zdrav in
pravilen razvoj. P r i tem delu
smo dosegli zadnja leta že le
pe uspehe; skrb za zdr-Jvo
rast n a š e mladine pa nam na
laga nove naloge in odpira
pred nami vrsto v p r a š a n j , k i
se tičejo vsakogar, k i mu je
pri srcu sreča in bodočnost
naših narodov.
Poglejmo, kaj pripravlj j m o v
n o v o m e š k e m okraju za korist
otrok. Predvsem poudarimo,
da bodo letošnji okrajni in
občinski pripravljalni odbori

zn Teden otroka živeli vse le
to i n delali tja do prihodnje
ga Tedna otroka. Usmerjala
jih bo Socialistična zveza, v
njih pa so predstavniki vseh
množičnih organizacij, šol in
mnogih ustanov. Marsikaj bo
do p r i p r a v i l i t i odbori, za
u r e s n i č i t e v njihovih
zamisli
pa samo dobra volja, p o ž r t v o 
valnost, veselje do dela in
organizacijska plat dostikrat
ne bodo dovolj. Potrebna bo
mimo moralne predvsem tudi
finančna podpora občin, ki pri
sestavljanju
proračunov
za
leto 1958 ne bi smele prezreti
dela d r u š t e v in organizacij, k i
skrbe za mladino.

ske i n šolske otroke — vse to
je pred nami.
Na k u l t u r n i h prireditvah v
tem tednu bodo predstavniki
d r u š t e v prijateljev
mladine
seznanili ljudi z dosedanjo in
bodočo skrbjo d r u ž b e za m l a 
di rod. Razstave v izložbah
bodo pokazale, kako skrbe or
ganizacije za otroke.
Okrajni in občinski sveti za
zdravstvo bodo vse leto mimo
drugega temeljiteje skrbeli za

uveljavljanje posvetovalnic za
žene i n otroke, za redne šol
ske z d r a v n i š k e preglede otrok
in
za
utrjevanje
rejniške
službe.
P e d a g o š k o d r u š t v o za novo
meški okraj bo študijsko ob
delalo jnketne odgovore o so
cialnih in zdravstvenih r a z 
meram
šolske
mladine
v
okraju.
(Nadaljevanje na 4. strani)

Sindikati pred volitvami
Ta

in prihodnji mesec tudi volitve novih vodstev

M l a d i n i razvedrilo, izobraz
sindikalnih organizacij
Kanalizacija v Trebnjem je bila
bo i n pravilno vzgojo! S takim
Na
razširjeni
seji
predsedstva ščeni o zboru volivcev in o tem
že dolgo potrebna. Te naloge
n a č r t o m je stopil okrajni p r i 
pravljalni
odbor za Teden okrajnega sindikalnega sveta kaj se bo na njem razpravljalo, so se lotili letos in navzlic raz
o t r o k j pred organizacije in Novo mesto so 27. septembr-i zato je bila udeležba v takih nim težavam delo kar lepo na«
predaje.
d r u š t v a . V e l i k del življenja obravnavali potek priprav za enotah majhna.
To je sladko letošnje grozdje! Kjer se vedno čakajo s trgatvijo,
Volitve novih vodstev sindi
preživi otrokov šoli, k i , mu volitve občanskih ljudskih odbo
tam bodo postavili na mizo najboljši pridelek in najžlahtnejšo
mora dajati vse, kar od nje v rov in sodelovanje delavcev in kalnih organizacij bodo od 1.
pijačo. Bratca na sliki se zadovoljna oblizujeta nad grozdom,
Gradnje v Metliki
socialistični
d r u ž b i p r i č a k u j e  uslužbencev na zborih volivcev. oktobra do 30. novembra. V tem
ki sta ga v Beli krajini pravkar dobila s trte. Upajmo, da bo
Ocena je bila kritična in ne času morajo vse sindikalne po
Gradnjo
zdravstvenega doma
mo.
Povezava
d
r
u
ž
i
n
e
in
dože te dni lepo vreme le omogočilo tudi dobro trgatev.
družnice izvesti volitve uprav v Metliki je prevzelo Splošno
mii s šolo bo tudi vnaprej med creveč razveseljiva.
Na
splošno so delavci in nih odborov ter delegatov za gradbeno
podjetje
»Ptionir«.
glavnimi skrbmi
prosvetnih
dnevi so z
delavcev. Šolska vodstva bodo uslužbenci pokazali premalo za- občinske in okrajne konference. Pred štirinajstimi
Za
volilna
zborovanja
članov
nimanja
za
zbore
volivcev
in
za
buldožerom izvršili glavni i z 
utrjevala
in razširjaila
de
javnost d r u ž b e n e g a upravlja problematiko občin na sploh. sindikata, na katerih bodo vo kop, te dni pa so zidarski de
nja na šolah in vzgojnih z;> Udeležba le-teh je bila na »bo lili nova sindikalna vodstva, lavci pričeli betonirati temelje.
Tudi dela pri vinski kleti na
vodih. Materialna pomoč š o  rih volivcev, na katerih so raz naj upravni odbori podružnic
lam je v okraju pereče, nere pravljali o delu občin in spreje ob pomoči članov občinskih sin predujejo. Narejen je konzolnd
občinske dikalnih svejjov pripravijo i z  hodnik ob obeh straneh, prav
šeno v p r a š a n j e , k i terja r a z u  mali kandidate za
S tridnevne konference Šolskih upraviteljev in ravnateljev v Dolenj. Toplicah
zbore, premajhna. Tako je na črpna poročila. Ta nai zlasti za tako so betonirani podstavki, na
mevanja i n predvsem financ i
območju volilne enote Loka pri jamejo upravljanje, komunalno katere zdad betonirajo armira
Svet za šolstvo in tajništvo za bilu za sodelovanje s« je odzval mo, da bodo s pripravljenostjo Temeljito
izvajjnje
zdrav
šolstvo, prosveto in kulturo pri tudi sekretar okrajnega odbora za delo in s pomol jo vse javno stvenih ukrepov, pomoč soci Črnomlju delavcev in uslužben gospodarstvo občine in okraja, ne nosilce za sode. Po vsej dol
cev »a dva sklepčna zbora vo posebno pa take dejavnosti, k i žini je že napeljana fluore
sti dosegli zaželene uspehe.'
okrajnem ljudskem odboru N e S Z D L Martin Zugelj.
alno ogroženi orladuii, organi
O čem naj razpravljajo eolski zacij« izveni&Jpkega zabavne livcev ve«dar sta bila kar dva zanimajo člane sindikata (grad scenčna razsvetljava. Zdaj bo
Gostje so v pioonem razgovo
vo mesto sta v dneh 27., 28. in
29. septembra organizirala v ru, ki je sledil vsem referatom, odbori, sveti in organizacije, ga in izobraževalnega dela za zbora neuspe&na zaradi premaj nja stanovanj Sol. raznih dru do začeli z delom teracerji, k i
hne udeležbe! Podobno je bilo v gih komunalnih naprav in pod.). bodo v klett položili črno-beli
Dolenjskih
Toplicah
delovno dodajal: svoja misli, gledanja in pa bomo poročal} v naslednjih otroke,
nadaLjnja
utrditev Bršljinu in drugod.
V prihodnjih dneh bodo seje tlak.
Tovariš Kimovec je Številkah Dolenjskega lista.
konferenco za vse upravitelje izkušnje.
m l e č n i h in šolskih kuhinj, ure
Sklicevanje zborov volivcev plenumov občinskih sindikalnih
N, G.
Cetvorček tovarne BETI ob
gplošno izobraževalnih sol, gim razen tega z uvodnim predava
janje igrišč in pionirskih sob,
Je bilo v večih volilnih enotah svetov, na katerih bodo podrob metavajo v notranjščini. V sta
njem osvetlil dolžnosti družbe,
nazij in ostalih šol v okraju.
VELIK PRIDELEK
nadaljnja razširitev omrežja
skrajno površno in malomarno. no proučili in pripravili načrt novanja se bodo stranke vseli
Konferenci
so prisostvovali prosvetnih delavcev in občin
vzgojnih ustanov za p r e d š o l 
SLADKOBNE PESE
Volivci marsikje niso bili obve dela za potek volitev.
le že pred zimo.
tudi Franc Klmovec-Ziga. član skih ljudskih odborov do refor
CK Z K Slovenije,
republiški me Šolstva, ki naj postane ak
Letos imamo v naši državi
posejano Sladkorno peso na po
inšpektor za obvezno šolstvo tivna postavka socializma.
ZAČELE SO SE PRIREDITVE DOLENJSKEGA KULTURNEGA FESTIVALA
vršini 75 tisoč hektarov.
Na
Mehora, šolski inšpektorji za
Upravitelji šol so oo referatih
isti
površini
smo
lani
pridelali
Obvezno šolstvo Drago Vončhr*, članov sveta i n tajništva živa
Marijan Binter i n Vrabič, V a - hno razpravljali o šolah v okra 105.746 vagonov sladkorne pese,
letos pa kaže, da j bo okoli
ju, o delu v šolskih odborih in
155 tisoč vagonov. Računajo, da
ostalih
forumih
družbenega bo osem naših tovarn sladkorja
0BISC1TE KOSTANJEVICO! upravljanja, o organizacijah
rw nn
wmw ww
'm
>i šolske mladine in o delovnih proizvedlo letos. 190 tisoč ton
Nad 2000 ljudi na predstavi Smetanove P R O D A N E N E V E S T E v kostanjeviškem gradu — Triumf
sladkorja - T 40 tisoč ton več kot
V soboto: Literarni večer metodah v učilnici.
ljubljanske Opere kronan z iskreno hvaležnostjo ljudstva, ki je prisrčno sprejelo svoje umetnike
lani,
vodilnih slovenskih knji
Mnogo časa je bilo posvečene
visoko
umetnost ki nikoli niso videli in čuli
Priprave so končane, zavesa Jože Borštnar, predsednik okr. zdravljajo
ževnikov. Vmes poje so- ga novim načrtom za prvi, dru
VREME
dvignjena. Promenadni koncert odbora Socialistične zveze m igralcev.
opere, strme in zagledani po
iranlstka Nada Vidmar- gi, tretji in četrti razred osem
novomeške godbe pod taktirko poKroviteg Doieujskega kultur
slušajo. Z leve strani pritisnejo
ZA CAS OD 4, DO 14.
letnih sol. Učiteljice z novome
Nedelja.
Sonce
mežika
izza
eva.
kapetana Josipa Jankoviča pri nega festivala, zvezni ljudski jesenskin oblakov, ki lezejo za otroci med igralce, kot da bt
OKTOBRA
ške vadnice in osemletne šol*
vablja mlado in staro pred ko poslanec Zivko Bernot, pod Opatovo goro, kot da bi hotelo sodelovali z razigranimi v a š č a .
V nedeljo: odkritje spomin • z Metlike in Trebnjega so pri
Nekako do 11. oktobra nestal
štan jeviški Dom kulture, kjer predsednik OLO Viktor Zupan ponagajati organizatorjem. — ni, tam na desni pa so se fan
sotnim
prikazale
bistvene
razli
ske plošče Jožetu Gorjuno s pogostimi padavinami in
se zbere do mraka več ko tisoč čič, tajnik zveze Svobod in pro
tički tudi že pomešali med na
pu, začetek razstave slo ke med starim in novim učnim ohladitvami, zlasti okoli 11. ljudi. Med njimi je predsednik svetnih društev Vinau Tnnk- Vendar ostane pri načrtu: Pro stopajoče. Vse to nikogar ne
načrtom za te razrede ter pri oktobra so možna
dana nevesta bo pela na grajmočnejša
venskih slikarjev in k i  kazale nove težnje v njih.
aus, predstavniki Ijudsae obla sKem dvorišču kamor se zgrne moti. Navdušeno, iskreno in
neurja. Zatem bo prevladovalo zveze Svobod in prosvetnih
sti, organizacij m društev ko- zgodaj popoldne več kot 2000 prepričevalno se trga aplavz
parjev. Popoldne: PrežiUdeleženo! so se razšli z mno
lepo vreme, sprva hladneje <sla- društev Slovenije tovariš Ivan
Regent s soprogo, tu so tovariši iitanjevisKo - podooške občine, ljudi. Na vseh arkadnih hodni Ljudem iz srca.
hova drama Pernjakovi.
gimi lepimi načrti. Pričakuje na), pozneje postopno topleje.
kulturno-prosvetni delavci iz kih nestrpne pričakujoči gle
Zadnji akordi izzvenijo. 8
Novega mesta, Ljubljane in dalci: ko grozdi so se prilepili toplo zahvalo izroči Jože Jandomačega mesta, dijaki In šo najmlajši celo na ostrešje des kovic v imenu organizatorjev
larji. Po himni za tlom jo tanta ne polovice gradu. In ko stopi darila najboljšim umetnikom;
le, festivalni ogenj pred do dirigent Rado Simoniti pred Vilmi Bukovcev i šopek rož in
delili preostali dohodek bo v
največji
2V otranj e politični
tedenski
pregled
mom pa obžari lica valujoče orkester., ga pozdravi navdu Lamutovo grafiko Novega me«
"
—"
—T
" "
meri omogočala
podjetjem, da sama
množice, ki navdušeno pozdra šeno ploskanje razigrane mno sta,
Miru Brajniku gajbico
skrbe za razširjeno
reprodukcijo in na
vi uvodne besede pokrovitelja žice. Kar sledi, je enkratno do sladkega grozdja, Ladku Ko
grajevanje proizvajalcev.
Z drugo be
festivala. Lepo je, svečano in živetje:
rošcu in Radu Simonitiju pa
sedo, od kolektiva bo odvisno ali bodo
vzvišeno, pa hkrati spet tako
pletenki najboljše portugalka.
denar porabili za nakup novih strojev,
v ozadju spuščajoči se obron Se in še ploskajo ljudje igral
domače in nenarejeno, da je
večjih količin surovin za predelavo ali
ljudem zares toplo v srcih in ki gozdov nact Kostanjevico, cem in godbenikom, ki stoje
Zadnjič
smo zapisali nekaj o tem, dvomno odpirajo podjetjem nove mož pa za plače. Nekateri se tega boje, češ
levo in desno grajski zidovi, srečni pred njimi. Srečni med
očeh.
kakšne novosti prinaša predlog zakona nosti, čeprav s tem ni rečeno, da po kolektivi bodo dali vse za plače in ne
Do zadnjega kotička napol vmes dve, tri kulise. Več ni nadvse zadovoljnimi obiskoval«
proizvodnje.
o delitvi dohodku v odnose med obči sameznih določil ne bi kazalo popra bodo skrbeli za povečanje
nijo nato gostje in domačim treba, lepšega ozadja si ni moč ci, katerim so to popoldne pri
no in podjetjem. Danes pa bi se za viti. Te možnosti pa nudi predlog pred Če bodo dali vse za plače, bo blaga na
tokrat spet premajhno dvorano, zamisliti. Pevci, zbori, balet nesli umetnost, veselje in uži
in cene bodo
držali pri nekaterih stvareh, ki se ti vsem tistim podjetjem, ki računajo
na trgu začelo primanjkovati
sredi katere zaigra ljubljansko prihajajo in odhajajo, slika se tek, ki ga zlepa ne bomo poza
Mislimo, da je ta strah, ne
čejo podjetja samepc.
Eksperimentalno gledališče Pla vrsti za sliko, sladka muzika bili. In vsem nam se zdi, da je
večje
gospodarske uspehe, na
večjo poskočile.
Delavci so
soupravljalci,
Pred dnevi so imeli v
Trbovljah produktivnost, na to, da se bodo otresla opravičen.
tonove »Poslednje dneve So odmeva čez dvorišče, množica samo ta pot pravilna: umetnost
solastniki podjetja in prav
krata«. Filozofsko delo med živi in diha z Marinko, Jan ljudstvu, umetniki — med lju
posvetovanje predstavniki
slovenskih nepotrebne delovne sile Ud.
Predlog nekakšni
kostanjeviškim občinstvom? S kom, s Kecalom, z Vaškom in di! Zahvala ljubljanski Operi
rudnikov. Razpravljali so o novi uredbi bi bilo treba potemtakem
ocenjevati dobro vedo, da so tudi njihove plače
pozornostjo,
ki
preseneča, s plesalci, komediantarji in z za njen prvi obisk je prav za
in se dogovorili kaj bodo predlagali na tako, da bi istočasno
razpravljali
tudi odvisne od napredka podjetja, to je od
spremljajo ljudje dogajanje vsem tistim bliščem in čarom, to tako iskrena. Prepričani smo,
količin
surovin
posvetovanju predstavnikov
vseh rud o nalogah podjetij. Prav o tistih nalo novih strojev, večjih
sredi dvorane in navdušeno po- ki se odvija na trati. Ljudje, da ni bila Izrečena zadnjikrat.
nikov Jugoslavije.
To posvetovanje
je gah, ki bi ob predlagani delitvi
do itd. Ce pa bodo dali za plače le tolik
prav danes. Na trboveljsko
posvetova hodka prinesle v podjetje večjo pro šen del, da bo to posameznika spodbu
bo zato tudi
nje so prišli vsi računovodje.
Nekateri izvodnjo in zato tudi večje
prejemke jalo k večji proizvodnji,
so imeli s seboj računske stroje in kar posameznikov. Zato bo treba spremeniti blaga več in višjih cen se nam ni bati.
Na kongresu delavskih
svetov so
sproti računali, vsak za svoje podjetje, le tista določila, ki podjetja k temu ne
o primerih,
da
ali se delitev za podjetje izplača (?) aH bi spodbujala in jim ne bi dala večjih delegati pripovedovali
ne. Povsem p-^av je, da se podjetja te možnosti
za gospodarski razvoj. Zakon .so se kolektivi odrekli vsemu dobičku,
naloge lotijo temeljito in ugotove kaj sam, pa naj si bo tak ali tak, podjet ki bi ga sicer lahko razdelili, samo
bi bilo dobro v predlogu v
splošno jem še ne bo prinesel večjih vsot de zato, da so lahko obnovili podjetje in
korist izpremeniti. Vendar pa se ne mo narja. Takega zakona niti ne bi mogli povečali proizvodnjo. Sledi, da tak za
remo strinjati s tem, da o stvan raz sprejeti. Lahko pa spremeni odnose in kon lahko sprejmemo, kajti kolektivi
pravljajo le posamezniki in kar je še v tem so odlike predloga o katerem so dokazali zrelost, ki tak ukrep do
pušča.
slabše, izključno
v interesu svojega pod govorimo.
Seveda, tudi izjeme bodo. Prav go
jetja. Tako pridemo do tega, da se
Predlog zakona odpravlja
eno od
splošne koristi izgube in so potisnjeni slabosti dosedanjega načina delitve do tovo bomo še slišali o kolektivih, k i
V ozadje tudi koristni predlogi, ker jih hodka: premajhno samostojnost gospo bodo porabili za razvoj svojega pod
ie proglasila kritika, ki včasih sploh ni darskih podjetij. Predloženi
načrt pre jetja bolj malo, precej več pa za plače
na mestu. Marsikje so začeli
računati pušča podjetjem, da po izpolnitvi d r u ž  Take kolektive bo tržišče kmalu pri
le to, če se stvar za podjetje »izplača« benih obveznosti popolnoma samostoj tisnilo ob steno, kajti težko bo proda
stroji izdelano
in
— i n to, takoj, že danes in ob isti pro no razdele preostali dohodek na plače jati z zastarelimi
izvodnosti,
istem številu
zaposlenih in v sklade. Do sedaj je bilo z odstotki prav zato drago blago.
ttd., itd. Nihče pa se ne spomni, da bi in z obračunskimi
Predvidena samostojnost bo potem
plačami
točno
do
Mlo
treba začeti razpravo tudi s tol ločeno, koliko spada v sklade i n koliko takem prinesla kolektivom večje
pra
1'rvi bo skoraj dograjen, *a druKeuu nestrpno čakajo, da bo te dni vseljiv, med obema pa *0
mačenjem
načel, na katerih sloni pred se 'nhfro porabi za plače. Možnost,
odgovor
začeli kopati že temelje za tretji 24-stanovanjaki blok nad Kandijo v Novem mestu. Zadaj:
da vice, toda s tem tudi večjo
log noveaa zakona, kait* ta načela n** samostojno odločajo,
prvi stanovanjski blok nad nekdanjim novomeškim nogometnim igriščem.
kako bodo raz nost.

Zdaj: šolska reforma
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Samostojno o d l o č a n j e

Umetniki med

ljudstvom

Nesreče pri delu
nas veliko stanejo
Žalostni primer težke nesre
če 21. avgusta v farmacevtskem
laboratoriju
»Krka« v Novem
mestu, k i je povzročila
smrt
mladega delavca, dokazuje, da
je za varnost delavce pri delu
se vedno slabo poskrbljeno. K a 
že tudi, da se navodila in ukre
pi za večjo tehnično-higiensku
zaščito dela ne izvajajo, ali pa
se Izvajajo pomanjkljivo.
To potrjuje zelo veliko štavi
lo nezgod pri delu v prvi polo
vici letošnjega leta. V šestih
mesecih je bilo v našem okra
ju poškodovanih pri delu 659
ljudi, na poti iz dela ali na delo
pa še nadaljnih "7. To pomeni,
da je bilo v tem času poškodo
vanih 4,98% vseh zaposlenihPri nezgodah v prvem polletju
sta bili tudi dve smrtni nesreči,
Zaradi
posledic nezgod pri
delu smo izgubili v prvem pollttju 7.661 delovnih dni, kar po
meni zmanjšanje narodnega do
hodka z več kot 9 milijonov
d'nanev. K t<»rnn *e treba pri
šteti še stroške zdravljenja, Iz
plačano hranarino in drugo. Ce
k Izgubam delovnih dni prište
jemo §e zmanjšanje
delovnih
dni za oba smrtno ponesrečena,
so te številke še neprimerno
večje.
V Novem mestu je bila prejš
nji tede posvetovalna konfe
renca o hlgienskotehnični zašči
ti dela; poleg
predstavnikov
Okrajnega
zavoda socialnega
zavarovanja, komisije za higienskotehnično zaščito dela, so bili
navzoči še predstavniki 33 več
jih podjetij iz okraja — od 50
vabljenih podjetij — ter načelniifc republiškega zavoda za or
ganizacijo dela i referent re
publiškega zavoda za socialno
zavarovanje.
Na posvetu so predvsem ugotavlj ali vzroke za visoko števi
lo nezgod pri delu in sorazmer
no visoko
število obolelostiMed
vzroke spadajo predvsem
neupoštevanje predpisov, nezna
nje, premajhen čut odgovorno
sti, velikokrat pa tudi alkohol.
Navzlic točnim predpisom tn
podrobnim navodilom podjetja
v
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ne posvečajo — razen nekaj iz 6.3V4 Ouo din, Okrajni zavod so
jem — dovolj pažnje higiensko- cialnega zavarovanja pa za isti
lehničnim izboljšavam na delov namen še 14,673.000 din. Tako
nih mestih.
Odgovorni usluž nas stanejo bolezni in posledice
benci podjetij čestokrat ne ugo nezgod pri delu samo v prvem
tavljajo vzrokov nesreč pri de polletju nad 200 milijonov din,
lu,
zato tudi ne podvzemajo da sploh ne računamo drugih
ukrepov za njihovo
zmanjša ppsledic.
nje. Veliko nezgod pri delu se
Seveda ni mogoče povsem
zgodi tudi iz malomarnosti.
preprečiti nezgod pri delu i n
Zelo veliko je še vedno ne obolelosti,
mogoče pa j i h je
zgod izven delovnega
mesta. močno zmanjšati. V t
namen
Ker
podjetja
ne
raziskujejo je treba odločno Izvajati pred
podrobno vzrokov delovnih ne pise o higienskotehnični zaščiti,
zgod, se dogodi, da se delavec če ne Sre drugače, tudi z ukrepi.
ponesreči doma aH Izven red Tega
mnenja so bili tudi na
nega delovnega mesta, nezgodo tem posvetovanju. Nenehno Je
pa prijavi, kot da se je pone treba vzgajati ljudi pri delu tu
srečil pri delu. Tak primer je di v tem pogledu, Hast« mlade
bil v Dolenjskih Toplicah- De delavce in d e l a v k o
f V r b a za
lavec čevljarskega podjetja si zmanjšanje
nezgod pri dedu
je pri izkladanju sodov nekemu in obolelosti ie naloga
vseh.
privatniku zlomil roko in nogo,
zlasti organov
delavskega sa
prijavil pa je, da se je ponesre
moupravljanja, tehničnega vod
čil na poti v službo. Neki dela
stva podjetij in sindikatov. Na
vec v kamnolomu Sv. Ana je bil
posvetu v Novem mestu so skle
poškodovan v pretepu, poškod
organiziraj za
bo pa je prijavil za delovno nili, da bodo
predsednike komisij higlenskomesfo.
tehnične
zaščite v
podjetju
Pregled delovnih nezgod Po osled H T naprav v podjetjih v
dnevih za prvo polletje kaže. Mariboru in Celju.
da se je največ nezgod pripeti
lo v četrtek, najmanj pa v so
boto. Razmeroma veliko nesreč
je bilo ob ponedeljkih, kar mo
ramo pripisati posledicam ne
delje. Po urah je bilo največ
nesreč v četrti uri delovne,«*časa. najmanj pa v sedmi. Pre.
gled tudi kaže, da Je razmeroma
Ana
tluč, p u a i i i i n i c a iz G o i največ delovnih nezgod v času njega
Medvedjega
sela pri
največjih del na polju- Človek, 'Trebnjem, je brala v Dolenj
ki pride na svoje delovno me. skem listu, kako je Martin Koc
sto utrujen, je seveda
manj jan iz Mihovega pri Šentjerne
pazljiv.
ju mastno služil pri prekupče
Zelo velik je tudi izpad pri vanju* z živino. Rada bi spozna
delu zaradi obolelosti. V prvem la tistega, k i je ožigosal uma
polletju s m zaradi bolezni iz zano barantanje na račun rej
gubili 55.254 delovnih dni- To cev živine i potrošnikov mesa,
nas stane nad 66 milijonov na kajti tudi ona je doživela nekaj
rodnega dohodka, skupno z iz podobnega. Njo so P n prodaji
gubljenimi delovnimi dnevi za telice
prikrajšali za več kot
radi nezgod pri delu pa 90 mi 19.000 din! Kmalu s je oglasil
lijonov
din. V tem času Je pri
njej tržni inšpektor O L O
Okrajni zavod socialnega zava Novo mesto, kateremu je poto
rovanja Izplačal z zdravstveno žila krivico, k i se j i j zgodila.
zavarovanje skoraj 97 milijonov
Nakupovalcu živine pri kme
din. Za izgubljene dneve so iz tijski zadrugi Trebnje Viktorju
plačala podjetja za hranarino

Okrajne in občinske ljudske od

bore še posebej vabimo, da na
ročijo za svoje pisarniške usluž
bence in vodilno osebje novo za
nimivo ilustrirano revijo »Sodob
na pisarna«. Revija bo znatno pri
pomogla k Izboljšanju pisarniške
ga poslovanja. Odpošljite nam na

ročilnico, ki ste Jo prejeli s pro
spektom. — Uprava.

Britanskim laburistom ne gre tako
slabo. Volitve so sicer še precej daleč
(v Veliki Britaniji volijo ponavadi vsa
kih pet let in zadnje volitve so bile
pred dvema letoma), toda sedanje go
spodarske težave pod konzervativno
vlado Jim koristijo. To se pravi, ko
ristijo kot stranki, ne pa kot Angle
žem, ker je od trdnosti funta odvisna
življenjska raven.
Laburisti se tudi lahko tolažijo z
mislijo, da vlada, ki je zagrešila takSno neumnost, kot je bila sueška pu
stolovščina, ne more biti takoj nato
spet izvoljena. Toda dotlej utegne bri
tanski volivec nanjo pozabiti, ker se
povprečni volivec pač ne zanima toli
ko za zunanje zadeve, kot se za
nima za svojo življenjsko raven.
Bolj nevarna za konzervattvce je go
spodarska kriza, nestabilnost funta
iterllnga in inflacija. Nekdo je zapisal,
da bodo laburisti prihodnje volitve do
bili, če ne bodo pomagali konzervatlvcem, da jih bodo ti dobili. Po do
mače povedano: laburisti bodo na vo
litvah zmagali, če ne bodo delali ne
umnosti, oziroma če ne bodo zagrešili
kake velike napake. In prav tu jih
konservativci očetovsko opozarjajo,
da bodo te volitve Izgubili, če bodo
silili z nacionalizacijo podjetij, kakor
da bi bilo konzervativcem res do tega,
da laburisti volitve dobijo.

a

Zakaj toliko razmišljanja o volitvah,
ko bodo te vendar šele čez kaki dve

TED EN S K I

PREGLED

leti v najboljšem primeru? Zato ker jitreba že zdaj imeti utrjeno in preizku
šeno politiko, ki naj bo nadomestilo
— boljše nadomestilo — za politiko
torljevcev. In vogalni kamen laburi
stične politike je Se vedno vprašanje
nacionalizacije. To vprašanje bo brez
dvoma prevladovalo rta letni konfe
renci laburistične stranke Velike Bri
tanije, ki se je pravkar začela v an
gleškem obmorskem letovišču Brightonu.

JfiSNA BESEDA
Pred nekaj meseci je vodstvo labu
ristične stranke objavilo brošuro z na
slovom »Industrija in družba«. Ker se
ta brošura ukvarja z zelo spornim
vprašanjem — nacionalizacijo — so pri
pisanju sodelovali razni laburistični
voditelji — od Bevana do Gaitskella.
Brošura je zelo skrbno napisana in
vsaka beseda pretehtana, da bi bil volk
sit in koza cela. Nekateri laburistični
voditelji namreč menijo, da bi pre
močno poudarjanje nacionalizacije od
tujilo stranki tisti negotovi srednji
sloj, ki baje odloča pri volitvah. Zato
vsebuje knjižica predlog — ki je go
tovo prišel z desnega krila stranke
kot rešilna formula — naj bi država
pod laburistično vlado kupovala samo

delnice posameznih podjetij in tako
dobila nadzorstvo nad njimi. Zagovor
niki teh ukrepov trdijo, da pri veli
kih podjetjih tako in tako ni važno,
kdo je lastnik. Ponavadi so lastniki
delničarji, ki pridejo enkrat na leto
po dividende in so lahko zadovoljni,
če lahko pridejo ponje. Podjetja prav
zaprav vodi nekakšen menažerski raz
red. Dovolj je, če vlada prevzame vlo
go tega menažerskega razreda.
Razpoloženje med članstvom In v
sindikatih pa je mnogo bolj radikalno.
Ti zahtevajo nacionalizacijo — seveda
ne vsevprek — ampak vendarle take
ukrepe, ki se jim reče nacionalizacija,
in to v ključnih industrijah.To je po
sebno prišlo do izraza na nedavnem
kongresu Trade Unionov oziroma sin
dikatov v Blackpoolu.
In zdaj je laburistična stranka pred
izbiro, ali naj se odloči za nacionali
zacijo ali proti njej. Najbrž se ne bo
naravnost odločila ne za eno ne za
drugo, ampak bo prišla na dan s kako
»rešilno formulo«. Zagovorniki takega
ravnanja pravijo, da do volitev sploh
nI potrebno, da bi se stranka natanko
opredelila. Njihovi nasprotniki pa trdi
jo, da je meglenost v političnem pro
gramu še hujša od vseh radikalnih
ukrepov in da utegne škoditi laburi
stom na volitvah bolj kot odločna ln
jasna beseda o tem, kje stoji stranka
v vprašanju nacionalizacije.

Za 19t sočakov sta jo opeharila K S l
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Požigalcu Klepeti - štiri leta
Težak kamen se je odvalil s
srca prebivalcem Krasinca, ko
60 organi za notranje zadeve le
tos spomladi aretirali 23-letnega kmečkega fanta J A N E Z A
K L E P C A iz njihove vasi in se
je kmalu nato zvedelo, da je on
poiigalec, pred katerim je tre
petala vas že dve leti. Osem
krat j t skočil rdeči petelin v
njihove strehe in za več kot 4
milijone dinarjev vrednosti je
medtem zgorelo: hiš, gospodar
skih poslopij, sena, slame, orod
ja, stelje in raznih pridelkov.
Prvikrat je zagorelo avgusta
1955, nato pa v poslopju Zorka
Roliha, drugič spet v njegovem
skednju, odkoder je ogenj pre
skočil na hišo in gospodarska
poslopja Alojza Klepca, katere
mu je požar naredil za 1,200.000
din škode. Lani v marcu je go
relo pri Janezu Starešiniču, av
gusta je ogenj upepelil skedenj
Bare Jakljevič, pa se nato še
enkrat pojavil pri Janezu Klepcu, Matiji Starešiniču in letos
v noči od 9. na 10. marec pri

ZUNANJEPOLITIČNI

Mariji Zupančičevi. Zgorelo Ji
je sena, slame, stelje ln razne
ga orodja za več kot 800 tiso
čakov.
Pri zadnjem požigu se je Ja
nez Klepec, nevaren alkoholik
in maščevalen mladenič, ven
darle ujel. Preiskovalnim orga
nom iz Novega mesta ni mogel
pojasniti, kjer se je med poža
rom nahajal. Medtem ko je bil
enkrat prej že priprt zaradi su
ma požiga, a je svoj alibi spret
no dokazal, so ga tokrat njego
vi izgovori zapustili. Pod težo
dokazov je klonil in nato skru
šen priznal, da je kriv vseh 8
požigov. Povedal Je, na Javni
razpravi pred 5-članskim sena
tom okrožnega sodišča pa pre
tekli teden tudi javno potrdil,
da je požigal zato »ker so ga
fantje jezIH, mu nagajali, se iz
njega norčevali zaradi deklet,
cn na se Je napil ln nato zažgal,
ne da bi vedel kaj dela.« Včasih
je zažgal tako, da je v kozolec na
raztreseno slamo postavil konček sveče, drugič vrgel ogorek
cigarete v slamnato streho,
tretjič spet Je začel svoje zlo
činsko početje kar z vžigalico.
Ker so preiskovalni organi In
sodniki ž« pred meseci menili,
da fant morda duševno ni urav
novešen, so ga poslalj v Ljub
ljano na opazovanje k strokov
njaku. Le-ta Je o njem poročal,

na razpravi pa tudi osebno po
vedal, da je Klepec sicer nor
malno duševno razvit, da pa je
v času požiganja, ko Je bil pi
jan ali pripit, verjetno bil v
takem duševnem stanju, da Je
bil zmanjšano prišteven. Neke
motnje je prav gotovo moral
imeti, saj sicer ne bi tako
hladnokrvno požigal vaščanom
njihovega premoženja.
Senat, kateremu je predsedo
val sodnik Štefan Hlede, ni imel
lahke naloge. Kazen za tolikšno
vrsto požigov bi bila vsekakor
lahko trikrat hujša, če bi Slo
za docela zdravega človeka, So
dišče pa je upoštevalo mnenje
psihiatra in obsodilo Janeza
Klepca na 4 leta zapora. Skle
nilo je tudi, da pošlje Klepca v
zavod za varstvo in zdravljenje,
kjer ga bodo najprej ozdravili
alkoholizma, nakar bo kazen
odslužil.

Čebelnjak je pogorel
Vinko Robek iz Dobruške va
si pri Škocjanu je imel svode
čebele na državnem posestvu v
Klevevžu. V noči od 12. na 13.
september je nekdo čebelnjak
zažgal. Pogorel Je do tal z 18
Znidaršičevimi panji, čebelami
in medom vred. Škode je 280.000
dinarjev.

MAKS V A L E , predsednik občinskega ljudskega odbora Novo mesto:
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Kravcarju je nekdo povedal, da
ima Ana Huč naprodaj rejeno
telico, kar je bilo tudi res. Od
šel je k njej na dom, da se do
govorita za ceno. Pridružil se
mu je še Viktor Huc. Sla sta v
Medvedje selo in b a j poizku
šala, če bi telico lahko prigna
la v Trebnje- K e r je bila telica večinoma v hlevu in zato
precej
divja, sta »ugotovila«,
da bo pač ireba pqnJo s kamio
nom.
S tem. da bodo težave s
spravilom telice do Trebnjega
(čeprav Je Gornje
Medvedje
selo odaljeno od Trebnjega ko
maj kilometer ali kaj več) sta
dosegla, da je lastnica pristala
na prodajo
*na Čez«. Telico
sta ocenila na dobrih 400 kg te
že
in končno »zglihala« za
51.000 din.
Po taltco sta res šla s kamio
nom
Mesarije Novo mesto, pla
čala pa sta Jo z denarjem V i k 
torja Huča. Ta je Kravcarju
izročil denar predno sta prišla
do lastnice. Telico sta odpelja
la v Trebnje; tehtala je 542 kg.
Po 130 din za kilogram Je zne
slo 70.4M am! D©Y£r Je ne blagajni kmetijske zadruge prejel
Vi-ktor Huč, prevzemni
listek
e

V TEM TEDNU
NABIRAMO:
LIST volčje češnje-beladone (180
din), hribske rese brez peeljev
(500 din), maline (40 din).
RASTLINO materine dušice (45
din),
hribske rese (260 din),
gladišnika (40 din), p^čjegs
dresna - moravka (40 din),
vodne kreše (140 din).
KORENINE krvavega mlečka
(100 din), beladone (140 din),
malega divjega janeža (350
din),
velikega divjega janeža
(250 din), baldrijana (260 din).
PLODOVE bezga (100 din), šip
ka celega (50 din), sipko ve l u ščine (200 din), gloga ali bele
ga trna (33 din), črnega t r i u
ali oparnice (30 din), punčkovlna (800 din).
OBVESTILO: Nabirajte samo
navedena zdravilna zelišča! Ko
renine velikega in malega div
jega janeža naj nabirajo ln ndkupujejo samo t M I . ki ga dobro
poznajo; nepravilno nabranih
korenin ne bodo prevzeli.

Kravcarja, pa Škodujejo nehote
tudi ugledu zadruge i n zmanj
šujejo zaupanje do nje. Zaio je
treba take pojave odločno pre
ganjati tako v interesu ugleda
kmetijskih zadrug kot v intere
su zaščite ljudi pred nesramni
mi mešetarji. Bralce našega l i 
sta opozarjamo, naj vsak tak
primer sporočijo organom tržne
inšpekcije, k i odločno preganja
jo podobne
škodljivce, mi pa
bomo vsak tak pojav Javno oži
gosali.

Na Sejenicah )e gorelo
Devetnajstega septembra po
poldne okoli 19.45 je pričelo go
reti gospodarsko poslopje po
sestnika Vinka Habinca na Se
jenicah pri Čatežu. Ker ie bilo
vse leseno ln krito s slamo, je
pogorelo vse. Skoda je ocenje
na na 130.000 din.

Roparski napad

na

cesti

Ko »e je 15. septembra oko»
2,30 zjutraj vračal prot: domu
mizar Franc Stariha iz Bušinje
vasi pri Suhorju nad Metliko,
6ta ga iz zasede napadla dva s
koli in-pobila na tla. Nezavest
nemu sta napadalca vzela 8.000
din in ga pustila na cesti. Pr;
napadu sta mu prizadela tudi
hude telesne poškodbe. Zdrav,
se v novomeški bolnišnici.

m 24-letni pfoltjaki delavec Stan
ko Stepan iz Bušinje vasi. P r i
njiju so našli okrvavljen denar
in druge dokaze za to zločinsko
dejanje. Oba sta na varnem.

Sum
je padel na dva mlada
fanta, ki sta poprej z napade
nim popivala vj go»tym na Su.horju. To sta 19-letni Milan
Jaklič iz Brezovice pri Suhorju
zaposlen v ieseniSk' železarni,

V ponedeljek, 30. septembra Je
bil, verjetno zaradi slabega vre
mena ln zadnjega v mesecu, živil
ski trg slabo založen. Postavljeni
sta bili le dve vrsti stojnic in še
t.im ni bilo kaj prida dobiti. Jajc
je bilo zelo malo po 20 din, zelje
po 25 din kg, fižol po 30 din kg,
kostanj od 50 do 60 din »firkl«,
zelena solata 30—10 din kg, papri
ka in paradižniki po 35 din kg,
skodelica smetane 50 din, merica
gob-lislčk 30 din, jabolka po 40—
50 din kg, kumare za vlaganje po
80 din kg, hruške po 60 din kg,
grozdje od 80— ioo din kg.
Kazen živil in zelenjave sta bili
dve stojnici volnenih Izdelkov za
otroke in odrasle.
M e s o trna nekako kar stalno
ceno: govedina 240 dtn, teletina
280 din, svinina 350 din.
K u p č i j e na s e j m l š č u j e
dopoldne prekinil močan dež. Na
prodaj so pripeljali 1063 prašičev,
prodali pa so Jih 903. ManJSe pra
šičke, v starosti od 6 do HI tednov
so prodajali po 2800 do 5000 din,
večje od 3 do s mesecev pa od
5000 do 18.000 din.

Spet požar na Krusincu
Prav v času, ko je bila raz
pisana sodna obravnava proti
Janezu Klepcu iz Krasinca, k i
ima
na vesti devet požigov v
domači vasi, je na Krasincu
spet gorelo. Okoli ene ponoči
7. septembra je nastal požar v
gospodarskem poslopju posestnice Bare Zupanič. Pogorelo je
vse, skedenj,, kozolec in shram
ba, vsa krma, orodje in precej
žita. Skoda je ocenjena na oko
li 700.000 din. Posestnica je ime
la stavbe in ostalo zavarovano.

30.

septembra na novomešem živilskem trgu in
sejmišču

• • • • • • ^ • • • • • • • • i ^

9 Na Dunaju ie Je začela
prva
generalna
konferenca
agencije za miroljubno upora
bo atomske energije. Doslej je
statut agencije, ki je bil spre
jet lani oktobra v OZN, ratifi
ciralo 48 držav. Sedanja kon
ferenca pomeni velik korak
naprej v prizadevanju okre
piti mednarodno sodelovanje
in pomagati manj razvitim dr
žavam, ki bi rade razširile
svojo energetsko bazo ,
• Ciprskega guvernerja Joh
na Hardinga bodo najbrž kma
lu odpoklicali. Uradno sporo
čilo o tem bo baje izdano ta
teden. Hardingov naslednik bo
verjetno »politična osebnost«,
ker se britanska vlada trudi,
da bi našla politično rešitev
za Ciper.
• Na Poljskem se pripravlja
jo na III. kongres zuruzene
Uelavske partije, ki bo decem
bra. Partijske komisije za pri
pravo kongresa že delajo.
• Predsednik ZDA Eisenhower je posredno obtožil guver
nerja države Arkansas Orvala
i ,ml>iisa, da Je ščuval skrajne
že, naj se upro določbam zve
znega sodišča, ki je zahtevalo,
da mora gimnazija v Llttle
Rocku sprejeti tudi črnske
učenec. Predsednik Eisetihower je bil pred dnevi prisiljen
poslati v Little Ročk zvezno
vojsko, kar se je zgodilo prvit
od državljansko vojno sem.
V
• Sporočilo, da se bodo na
daljevala egiptovsko-angleška
pogajanja so v Londonu spre
jeli z velikim zadovoljstvom in
poudarili, da Je to ugodno zna
menje za nadaljnji razvoj odnosajev med obema državama.
• Sovjetsko zvezo je obiska
la prva skupina 30 Jugoslovan
skih turistov. Med 15-dnevnim
bivanjem v SZ so naši turisti
obiskali Moskvo. Leningrad ln
Kijev.
T
• Nad Zahodno Nemčijo so
opazili polarno 6vetlobo. Se
verno od Porurja doslej še ni
so opazili tako močnega po
larnega sija. Zvezdarna in geo
fizikalni inštitut v Goettlngenu
sta mnenja, da so polarni sij
povzročile močne i-ksplozlje na
soncu.

0ESETURN1 DELAVNIK
V GRADBENIŠTVU
Sekretariat za delo Pri izvrš
nem svetu L R S je Izdelal pred
log, po katerem naj bi se uve
del v glavni gradbeni sezoni H
od 15. aprila do 15. oktobra —"
deseturni deljen delovni čas. I*
tem bi bil omogočen sezonskim
nekvalificiranim delavcem viš
ji zaslužek v času sezone.

žavljani. Deloma Je bil morda
Oglejmo sd razvoj industrije v teku. Tovarna obutve je do
Krajevnim odborom
dosedaj vzrok za manjše zani
v n o v o m e š k i občini od leta bila posojilo za rekonstrukcijo
več materialnih sredstev 1945 do danes. Predvojna i n  celotne proizvodnje, strojne
manje za zbore volivcev v tem,
da so ti premalo vplivali na de
Kot
pomoč pri delu občin dustrijska dejavnost v na&i opreme i n poivečanja obrata.
javnost ljudskega odbora zara skega ljudskega odbora, njego občiini je bila
nepomembna, Proizvodnja se bo povečala od
di slabšega materialnega sta vih svetov in upravnih organov saj jo je obrt znatno presegala 70.000 na 150.000 parov obutve.
nja odbora. S prehodom na ko so ae dobro uveljavidi nekateri po vrednosti proizvodnje, k a  Tovarna perila bo povečala
munalni sistem se povečuje ma krajevni odbori, k i s konkretni kor tudi po številu zaposlenih. obratne prostore, s č e m e r se
terialna osnova občine, ki sa mi predlogi in delom pomaga V letu 1945 so obratovala samo bodo uredili osnovni delovni
mostojno razpolaga s finančni jo Teševabl razne probleme v industrij skia podjetja K e r a m i  pogoja i n se bo talco lahko
mi sredstvi in morajo zato zbo gospodarstvu, socialnem skrb ka, opekarna P r e č n a , tekstilna dvignila storilnost dela za n a j 
ri volivcev aktivno vplivati na stvu itd., predvsem pa v komu tovarna in premogovnik Oto- manj 12 %. V K e r a m i k i bo
reševanje
gospodarskih, kul- nalnih vprašanjih (elektrifika čec,
k i so zaposljevala le 180 dan v pogon nov obrat za pro
lurno-prosvetnih.
komunalnih, cija, pota, vodovodi, napajall- ljudi. V času obnove sta bila izvodnjo izdelkov i z azbestnega
itd.) ln tako približujejo nekdanja tekstilna obrata zdru ci'raaita, bruto proizvodnja pa
zdravstvenih in ostalih vpra šča
šanj. Vsebina dosedanjih zbo dejavnost občinskega ljudskega ž e n a i n dograjeni ostaili obrati se bo p o v e č a l a za 40% i n bo
rov
volivcev dokazuje, da v odbora volivcem. Za njihovo sedanje tovarne Novoteks, k i na novo zaposlenih 15 delav
glavnem državljani
razumejo uspešnejše delo bo treba pove pa je dajala komaj V« sedanje cev. Tov-iroa zdravo! »Krka«
potrebe skupnosti, njihovi pred čati materialna sredstva, kar proizvodnje. Polagoma so n a  bo s poscjiloim k u p i l a strojno
logi so redko
neutemeljeni, letos z ozirom na nizka prora stajala tudi nova industrijsko opremo ter uredila t o v a r n i š k e
predvsem
primerih, ko ljud čunska sredstva ni bilo mogo podjetja, kri so se razvila iz prostore, s č e m e r se bo lahko
ski odbor iz objektivnih vzro če. Da se bo delo krajevnih od manjših obrtnih obratov: T o  proizvodnja p o v e č a l a za 180 %,
kov
(pomanjkanje materialnih borov izboljšalo, bo potrebno varna obutve,
K r e m e n itd. Ta
tovarna se je razvila iz
sredstev) njihovih predlogov ne tudi utrdit; njihovo povezanost Zgradili smo nova industrijska majhnega farmacevtskega l a 
z
zbori
volivcev,
gospodarskimi
more spraviti v življenje. Vse
podjetja, kot so M l e k a r n a i n boratorija in zaposluje že 80
kakor pa Je treba zbore voliv organizacijami in drugimi orga Motomontaža. V času od 1947 delavcev, vrednost p r o i z v o d 
cev obveščati o odločitvah, ki ni delavskega in družbenega do 1955 se je povečala p r o i z  nje pa bo l H o s dosežena s
izboljšati
sestav vodnja k r e m e n č e v e g a
iih Je sprejel ljudski odbor oz. upravljanja,
peska pribl. 250 milijoni dinarjev.
njegovi svetf na njihove pred nekaterih krajevnih odborov, za 14 krait, obutve za 27 krat, Tovaana Novoles je dobila rjopreko
katerih
se
bodio
državlja
loge, ker se v nasprotnem pri
b o m b a ž n i h tkanin za 4.6 krat, sojilo za strojno opremo za
meru interes volivcev za zbor ni usposabljali za delo na raz volnene preje za 2 krait, v i n  izdelovanje lesne e m b a l a ž e . S
ličnih
družbenih
področjih
in
zmanjšuje.
Upravni
organi
dustriji perila za 3.26 k r a t
preusmeritvijo proizvodnje v
ljudskega odbora morajo v bo ojačati pomoč ljudskega odbora,
b i v š e m Agroservisu smo dobili
Podjetja
i
n
občina
so
v
so
doče te podatke skrbnele pri njegovih svetov in upravnih delovanju z okrajnim ljudskim novo
industrijsko
podjetje
nrganov
pri
njihovem
d*!u
praviti. .Vsekakor Pa bodo ma
odborom začela sestavljati re- »Motomontaža«, k i se je opre
rali b!t! v bodoče tudi Uudsk'
konstrukcijske n a č r t e i n pro mila z osnovnimi stroji i n
odborniki aktivnejši pri delu v
grame za novo proizvodnjo. osvojila proizvodnjo karoserij
zvezj z zbori volivcev. Zavedat!
Glavna značilnost povojnega Na
podlagi tega so podjetja ter m o n t a ž o pol tovornih avto
se morajo, da se da v razgovo razvoja je pospešena industri skoraj v celoti dobila zapro mobilov. Zaposluje 260 delav
rih in posvetovanjih z volivci alizacija
naše države,
kar šena posojilLa v znesku nad cev in je njegova vrednost
Često rešiti z manjšimi sredstvi ustvarja sredstva za splošni 50 milfiijonov dftnarjev i n so proizvodnje predvidena za letog
pereče lokalne probleme.
d r u ž b e n o - e k o n o m s k i razvoj.
rekonstrukcije obratov povsod na 400 milijonov dinarjev.

Uspehi nam kažejo pot
Z novim zakonom o spremem preneSendh na občinske ljudske zbori voMvcev v nekaterih krabah in dopolnitvah splošnega odbore več drugih pretežno jih slabo obiskani čemer je dezakona o ureditvi občin in okra upravmh poslov iz okraja, kar loma vzrok nezanimanje voliv
jev bodo prenesene na občine Je nujen pogoj za opravljanje cev v nemajhni mer* pa nedoiz okrajev pristojnosti v mnogo tistih funkcij, k i so z zakonom
večjem obsegu kakor doslej, prisojene občinam. Da bodo
zlasti na področju gospodarstva. mogli odbori in njihove usta
Eden najpomembnejših elemen nove in zavodi uspešno oprav,
tov novega zakona je vzposta ljati svoje številne naloge, bodivitev zbora proizvajalcev kot moraili imeti dober strokoven
drugega sveta v ljudskih odbo kader, k i bo sposoben življenj
rih občin. Prek zbora proizva sko, a dosledno uveljaviti zako
jalcev bodo nrozvajalct vseh pa nitost. V ta namen štipendira
nog gospodarstva
(industrije, občina dijake na raznih fakul
obrt, trgovina, gostinstva, kme tetah (20) in raznih srednjih
tijstvo) lahko aktivno obravna šolah (preko 30).
vali razna gospodarska vpraša
nja. Po uveljavitvi uredbe o
Zbori volivcev noj le bolj
razdelitvi skupnega
dohodka vplivajo na delo občinskega
gospodarskih organizacij in po
odbora I
uveljavitvi drug.h gospodarskih
Uveljavljanje komunalnega si
predpisov občinsk; ljudski od
bori ne bi mog:* popolnoma stema i n utrjevanje družbenega
omogoča
vedno
opraviti svojih nalog brez uved upravljanja
be zborov proizvajalcev, preko širše sodelovanje in soodloča
katerih bo delavski razred ne nje državljanov na gospodar
posredno sodeloval v organih skih in drugih področjih. Naj Predsednik ObLO Novo mesto
Maks Vale
oblasti. Razen tega bodo pre boljši način takega sodelovanja
neseni na občine številni posli so zbori volivcev državljanov,
politična
odgovornost
nadzornih služb (finančna, vete preko katerih se mora uveljav voljna
demokracija ljudskega odbora, odbornikov
rinarska, gradbena, tržna, sol- ljati neposredna
povezanost državljanov z in organizacij S Z D L ter pre
«ka inšpekcija). Nadalje bodo in
občinskim
ljudskim odborom ljudskimi odbor!, njihovimi .""e.. malo skrbno pripravljen dnev
prepuščeni posli za katere so ti. krajevnimi odbori ter organi ni red brez obravnavanja kon
upravljanja.
Zal kretnih problemov, za katere so
okrajni ljudski odbori doslel družbenega
izrekali soglasje. Kazen tega bo motamo ugotoviti, da so prav neposredno zainteresirani dr

pa Je podpisal nakupovalec
Viktor Kravcar. V prijavi je
Hučeva povedala tržnemu i n 
špektorju , da Ji je ob neki p r i 
ložnosti Kravcar povedal, da
je telica tehtala le okoli 423'
kilogramov, da pa je ta višek
šel ravno za kritje stroškov s
prevozom in za drugoČlanek v Dolenjskem listu je
Hučovo vzpodbudil, da je šla
vprašat v kmetijsko
zadrugo,
koliko je telica tehtala. Tam so
ji povedali retsnico. Sla je še
k predsedniku zadruge, k i j i je
svetoval, naj vloži odškodnin
sko tožbo na sodišču.
Kmetijska zadruga Trebnje je
v zadnjem času odločno popra
vila svoje poslovanje in tudi v
tem primeru ravnala pošteno,
ker Je lastnici- povedala, kako
Je bilo s prodajo njene telice.
Taka (dejanja posameznih usluž
bencev zadruge, kot je v tem
primeru dejanje nakupovalca

v

Za mladi rod - za našo bodočnost
(Prenos s 1. strani)
Telovadna d r u š t v a bodo še
to jesen priredila z mladino
pohode v partizanske krJje i n
pohode »v neznano«:, k i lahko
postanejo priljubljena oblika
izietništva. Pozimi bodo spet
s m u č a r s k i tečaji ter s m u č a r 
ska i n s a n k a š k J tekmovanja,
spomladi orientacijski pohodi
po potnih znamenjih. Ob K r k i
in K o l p i bodo zaživeli p l a v a l 
n i tečaji za otroke.
T a b o r n i š k a organizacija p r i 
pravlja r a z š i r i t e v n o v i h v o 
dov i n d r u ž i n v kraje, kjer
doslej tabornikov še ni. D o 
lenjski t a b o r n i š k i svet name
r a v a ustanoviti nove enote v
Trebnjem, Kostanjevici, M e t l i 
k i i n Ž u ž e m b e r k u . 2e zdaj
slovi t a b o r n i š t v o kot vse leto
delujoča organizacija, k i ima
z mladino največ izletov, po
hodov, taborjenj in delovnih
sestankov. T u najde zdravo
zabavo, lepe igre i n iskreno
t o v a r i š t v o z vzgojo v naravi
šolarček, dijak, vajenec, š t u 
dent i n odnjsel človek.
Ljudska tehnika bo postavi
l a nove klube mladih tehni
kov v Novem mestu, K o s t a 
njevici,
Metliki,
Trebnjem,
2 u ž e m b e r k u , v Dolenji N e m 
ški vasi, Škocjanu, D o l . T o p l i 
cah i n v Stopičah. Oučinski
odbori Ljudske tehnike bodo

razen tega organizirali semi
narje za vodje takih klubov.
Okrajna zveza Svobod in
prosvetnih d r u š t e v bo
pri
vseh d r u š t v i h poskrbela za
delo podmladka. Mladina bo
prirejala
samostojne
javne
nfjstope v dramatiki, recitaci
jah, petju in podobno.
Zveza prijateljev mladine je
naprosila glasbene strokov
njake, da bodo vodili v okraju
glasbeno dejavnost. Najmanj
50 pionirskih zborov bo siste
m a t i č n o gojilo petje, ob koncu
šolskega leta pa bomo p r i r e 
d i l i dan splošnega mladinske
ga rietja in glasbe.
P r i vzgojni svetovalnici v
Novem mestu je b i l a ustanov
ljena posebna komisija za po
moč s t a r š e m o r i vzgajanju
otrok. D r u š t v a bodo poskrbela
za nove n a r o č n i k e koristne
revije »Mldidl svat«, k i p r i n a 
ša mnogo odgovorov na naj
bolj p e r e č a vzgojna i n ostala
vprašanja.
Ženska d r u š t v a i n okrajni
zavod za p o s p e š e v a n j e gospo
dinjstva bodo še posebej po
skrbela za m l e č n e kuhinje po
šolah, pri večjih zavodih pa
bodo sodelovala, da bi ustano
v i l i tudi šolske kuhinje, kjer
bi prejemali otroci iz oddalje
nejših k r j j e v tudi enolončna
kosila. Pomoč Ženam, k i bodo

kuhale, nasveti kuhinjskemu
osebju v d i j a š k i h domovih in
socialnih zavodih in sodelova
nje v vzgoji žena in deklet za
dobre gospodinje i n matere
sodijo prav t oko v pester pro
gram dela ženskih d r u š t e v .
K o t vedno, tudi tu Rdeči
križ ne bo zaostajal. Njegove
organizacije bodo poskrbele
z J vzgojo pomožnih patrom ažnih sester, podmladek R K na
šolah pa bo vzgajal mladino v
h i l e n i , p r v i pomoči, pomenu
zdrave prehrane in pod. So
delovanje aktivistov Rdečega
križa
pri
cepljenju
proti
o t r o š k a ohromelosti bo letos
in prihodnje leto pomembna
pomr>č za zdravje mladega
rodu.
0

vseh občinskih vodstvih d r u 
štev prijateljev mladine. N j i 
hovo delo: pravilna in n a č r t 
na pomoč odrednim s t j r e š i n skim svetom.
Z a 15-letnico ustanovitve
pionirske organizacije bi balo
prav, da bi tudi v n a š e m
okraju priredili krajše pionir
ske pohode v partizanske k r a 
je, združene z obiski borcev
N O B i n mater padlih partiza
nov. Kazalo bi tudi oživeti i n .
na novo ustanoviti najraz
ličnejše
delovne (interesne)
krožke po željah pionirjev. P r i
tem ne bi smeli pozabiti na
šah, k i naj pritegne kar naj
več novih m l J d i h igralcev!
Širok načrt, vendar za leto
dni dela vnaprej — ne preve-

V Smihelu pri Novem mesni delo novoustanovljeno Društvo prijateljev mladine

Sredi mladine za mladino
V Smihelu pri Novem mestu
kar v r v i otrok in mladine. Ra
zen domačih učencev osnovne
š-ole je tu mladina v internatu,
dopolnilni šoli, pomožni šoli in
še v vrtcu. Če kje, je društvo
prijateljev mladine bilo potreb
no tu, sredi življenja in vesele
ga klitja- Na predlog iniciativ
nega odbora za novo D P M je
bilo društvo pred nedavnim tu
di ustanovljeno in Že pridno
dela.
Njegovo delovno področje ob
sega šolski okoliš Smihela, Ir
ce vasi, Broda, Srebrnič, Vrha,
Boričevega, Skrjanč, Regerče
vasi, Gotne vasi Ln še del IV.
terena Novega mesta. Sedež
društva je v Smihelu.
Prvo večje delo društva Je
bil sprejem učencev L razreda
v pionirsko
organizacijo. Pri
pogostitvi malčkov, k i jo je pri
pravila osnovna šola, je sodelo
valo novo društvo; podarilo je
pionirjem rute. V Imenu dru

Tečajniki
kmetij sko-gospodarskfc šole iz 2 u ž e m b e r k zle
pa ne bodio pozabili izleta v M a 
ribor, kjer so sj ogledali srednjo
kmetijsko šolo in njeno posest
vo. Tu so videli mnogo zanimi
vega in dobili potrdila o mar
sičem, kar so pozimi čuli v šo
li. Z njimi «o šli tudi vodja
KGŠ Slavko Vute, upravnik
žužemberške zadruge
Slavko
Hotko in kmetijski tehnik M i r 
ko Senica.
a

40 LET OKTOBRA
©d 16. junija do 7. julija: P r v i vseruski kongres
sovjetov. Boljševiki
so bili v sovjetih v manjšini. Imeli
so nekaj več kot 100 delegatov, menjševikom,
eserjem
in drugim je pa sledilo od 700 do 800 delegatov. Bolj
ševiki, med njimi Lenin, so nastopali proti sporazumašlvu z m e š č a n s k i m i strankami, za izročitev
oblasti
sovjetom.
1. j u l i j a (18. junija po starem koledarju): Demon
stracija v Petrogradu, ki se je je udeležilo 400.000
delavcev i n vojakov, je bila v znamenju boljšeuiških
gesel.
1. julija: R a č u n a j o č s podporo Prvega
kongresa
sovjetov, je Začasna vlada pognala vojake na fronti
v ofenzivo, ki je trajala nekaj dni. Vojaštvo
je bilo
utrujeno in ni zaupalo oficirjem. Primanjkovalo
je
municije in topništva. Ofenziva je propadla.
O d 7. do 17. j u l i j a : Revolucionarno
ogorčenje
petrograjskih delavcev in vojakov je porodilo
oborožene
ulične demonstracije proti vladi, za prehod oblasti v
roke sovjetov. Reakcionarne" čete junkerjev in oficirjev
so streljale v demonstrante, tekla je k r i V l a d a je
poklicala s fronte najbolj zaostale vojaške
enote, da
bi razorožila revolucionarno petrograjsko
garnizijo.
18. j u l i j a : Pohod proti boljšeuiški partiji.
»Pravda«
in drugi organi boljšeuikou prepovedani.
Aretacije
uglednih funkcionarjev
partije. Proti Leninu in čla
nom CK je bila sfabricirana
obtožba zaradi »veleiz
daje«. L e n i n je bil prisiljen preiti v ilepalo. Protirevolucija je vzdigovala glavo po vsej deželi.
6. avgusta: Ustanovljena druga začasna vlada z
udeležbo
kadetov, eserov in m e n j š e v i k o v i n drugih
strank. M i n i s t r i : Kerenski, Nekrasov, Avksentijev i. dr.
Od 8. do 16. avgusta: Sesti kongres Vseruske socialno-demokratične
stranke boljšeuikou. B i l je Ilega
len. P a r t i j a je štela 240.000 članov. Na kongresu je
zmagalo stališče Lenina: Dvovladje se je končalo.
So
vjeti pod vodstvom eserov in menjševikov
so oblast
izročili protireuolucinarni Začasni vladi. Geslo »Vso
oblast sovjetom« je treba začasno umakniti. M i r e n
razvoj revolucije je postal nemogoč. Oborožena vstaja
je postala nujna. C i l j vstaje: prehod oblasti v roke
proletariata
ob podpori siromašnih
kmetov za ures
ničitev programa boljševiške
partije. Kurz na sociali
stično revolucijo.
25. avgusta: Državno posvetovanje v M o s k v i , k i ga
je sklicala Začasna vlada. Na njem so generali Kornilov, Kaledin i. dr. predlagali združitev
revolucije.
Kerenski je revolucionarnemu
gibanju grozil z represalijami, kmetom pa s kaznijo v primeru, da bi poizku
šali vzeti veleposestnikom zemljo. Na poziv
boljševikov je v Moskvi izbruhnila enodnevna protestna stav
ka, ki se je je udeležilo 400.000 ljudi.
Od 7. do 12. septembra: Zarota generala K o r n i lova je prerasla v odkrit oborožen
upor.
Kornilov
pošlje svoje izbrane čete proti Petrogradu,
da bi
uničil zibelko revolucije. Petrograjski
delavci in vo
jaki so s svojo protiakcjo pod vodstvom boljševiške
partije upor zatrli. Kornilov je bil aretiran,
Kerenski
pa ga je kmalu izpustil.
13. septembra: Boljševiki dobijo večino v Petrograjskem sovjetu in vodstvo v njem.
18. septembra: Moskovski sovjet delavskih odpo
slancev preide na stran boljševtkov.
27. septembra: Priobčen
Leninov članek za pre
hod oblasti v roke sovjetov; »Zadostoval
je sveži vetrič korniilouščine, k i je naznanjal krepko nevihto, da
je iz sovjetov v kratkem času izginula vsa plesnivost
in da se je iniciativa revolucionarnih
množic
začela
uveljavljati veličastno, mogočno
nepremagljivo.«
Od 27. septembra do 5. oktobra: Vserusko demo
kratično posvetovanje v Petrogradu, ki so se ga ude
ležili zastopniki socialističnih
strank
sporazumaških
sovjetov, sindikatov, zemstev,
trgovsko-industrijskih
krogov i. dr., je iz svojih vrst formiralo
Predparlament z namenom zaustaviti revolucijo. Boljševiki so
predparlament
bojkotirali i n pripravljali Drugi kon
gres sovjetov, ki naj bi ga s k l i c a l i v drugi polovici
oktobra.
Konec septembra — začetek oktobra: P r i volitvah
v okrajne dume Moskve so dobili boljševiki
49 od
stotkov glasov, med vojaštvom
pa 82 odstotkov. V
Tambovski guberniji kmetje na lastno pobudo odvza
mejo zemljiški
gospodi zemljo in si jo delijo. V Finski,
Ukrajini
in Kavkazu
se Siri gibanje za
nacionalno
enakopravnost in samostojnost.
20. oktobra: L e n i n je ilegalno prispel iz Finske v
Petrograd.
21. oktobra: L e n i n opozarja partijo na nujnost
takojšnje
oborožene
vstaje. »Vsako odlašanje
pomeni
smrt« Predlaga konkreten načrt vstaje.
23. oktobra: Zgodovinska seja CK boljševiške
par
tije, na kateri je bila sprejeta Leninova resolucija o
oboroženi vstaji. Resolucija poziva partijske
organi
zacije, da vsa praktična
vprašanja
rešujejo
« tega
stališča.
25. oktobra: Pri Petrograjskem sovjetu se formira
Vojaško-revolueijski
odbor kot legalni štab vstaje. Na
čelu odbora: Podvojski in
Antonov-Ovsejenko.

Zdenka Goioo-jRoreič: OTROŠKA N E G O V A L K A
Sem sodi končno tudi naša
s k u p n i skrb za pionirsko or
ganizacijo. Tako so okrajno
komisijo za pionirske organi
zacije že povečali, take k o m i 
sije pa so potrebne tudi p r i

lik. Predvsem pa: nadvse po
treben in koristen za zdravo
rast mladega rodu. Storimo,
kar moremo, da bo tudi ures
ničen.
Nada Gostič

2e pot v naše največje sever
no mesto je bila polna zanimi
vosti. V šoli so si najprej ogle
dali hleve goveje živine, videli
so aparat za mjolžo krav, razne
druge stroje, sušilnico za sadje,
ribezov nasad, predvsem pa lepo
negovan vinograd nad šolo. Sola
«a je uredila iz nekoč pustega
brega, pri čemer so gojenci ve
liko pomagali. Zužemberčani so
kar deževali z vprašanji o tem
in onem. tako da jim Je instruk
tor Vali Veseljak komaj lahko
sproti odgovarjal.

štva in šole je sprejetim pi cev, k i obiskujejo tu dopolnil
onirjem govorila učiteljica L . no šolo. Društvo bo sodelovalo
na sestankih staršev v šoli, or
Budnova.
In druge naloge društva? Za ganiziralo bo zanje razna pre
jete s v sekcijah za predšolsko davanja ln pod. Članov je že
mladino, za prevzgojo staršev, zdaj precej. Ce bo le šlo, bo
za vzgojno zanemarjeno mladi društvo pomagalo tudi pri raz
no in v sekcijo za prireditve- vijanju športnih sekcij in dru
Društvo je v stikih z družbeni štev.
mi in kulturnimi organizacija
Dela je dovolj, nam pa ne
mi v Smihelu. Aktivno spremlja manjka dobre volje, da bomo
rast mladine v internatu, zlasti postavljene naloge tudi uresni
pa skrbi za otroke padlih bor čili.
Jelka N e č t m e r
0

Ljudska tehnika vzgaja kadre
Pod
predsedstvom Ing. Petra
Ivanetiča je sekretariat okr. od
bora LT novomeškega okraja na
zadnji seji razpravljal o vzgoji
tehničnega kadra v naši družbi in
ugotovil, da Je šolska komisija
pripravila In organizirala za uCiteljstvo poseben tečaj ročnih del
ln tehničnih spretnosti, ki Je bil
na Grmu in Je dobro uspel. Tudi
elektrostrojna komisija pri okr.
odboru L T ni držala rok križem.
Po Beli krajini je priredila 20
predavanj s fUml o nesrečah z
električnim tokom ter tako dvlg-

Tečajniki so obiskali še Ma
riborski otok, naslednje jutro
pa so krenili proti Zagrebu. Na
Frankolovem So počastili spo
min 100 talcev, k i so jih tam
obesili Nemci na drevje, bili so
tudi na gradu Bori pri Ptuju
Tu so se spomnili, da bi tako
letovališče lahko pripravili tu
di v Žužemberku; tujski pro
met bi kmalu zaživel. Doživetje
posebne vrste je bil obisk velesejma v Zagrebu, kjer kar ver
jeti niso rraogli, kaj vse naša
industrija Že izdeluje, kako bo
gata dežela smo in kaj smo do
segli v teh kratkih desetih le
tih po vojni 1 Polni lepih vti
sov smo se vračalj domov z
željo, da bi tudi sami sledili
napredku v drugih krajih.
Vsem, ki s nam pomagal} do
izleta in ogleda našega napred
ka, lepa hvala! Tovarišem na
kmetijski šoli v Mariboru pa se
pravtako
lepo zahvalimo za
prijazno gostoljubje in razlago.
0

Ljudmila Pire

Adolf Grom - osemdesetletnik
Redki so, ki dožlve osemdeset
let In le malo Je med njimi takih,
ki lahko rečejo, da niso služIli
samo sebi, ampak tudi domovini.
Edinstveni pa so v takih letih
oni, ki z mirnim srcem pogledajo
vsa leta nazaj ln se zavedajo, da
so ostali vedno zvesti svojim ide
alom, da so vedno služili Isti Idej)
in da niso nikdar barantali s čast
jo in s prepričanjem. Tak jubi
lant je NovomeSčan Adolf Grom.
Rojen Je bil v skromni uradniki
družini 1, oktobra 1877. Življenje
mu je usodilo, da bo Šolska leta,
mladost, službeno dobo ln starost
preživel v Novem mestu, rojeni
ce pa so mu dale Izredne darove,
ki Jih Je izživljal v športu, umet
nosti In organizacijah.

Ko se Je umiril In dal slovo mla
dostnim razposajenostim, je se
zelo mlad stopil v službo, spoz
nal je, da lahko samo organiziran
član nekaj doseže in da kolektiv
no delo v organizacijski več kori
sti kot posamezno cviljenje sil.
Takrat. Ml o je leta 1897, je dvaj
setleten zbral krog sebe mlade
fante In ustanovil Klub dolenj
skih blclkllstov v Novem mestu.
Takrat se je tudi vpisal v lovsko
družino ln nje član je danes že
več kot šestdeset let. Vrsto let
Je bil druStvenl predsednik in je
utrieval to organizacijo. Postal Je
• urit flan strelske družine in imel
v njej razne funkcij*.
Toda samo Sport ga ni mikal.
Imel je Se druge talente: čudovit
glas in odličen dar za igranje.
Skoraj od ustanovitve pa do kon
ca je bil član Dolenjskega pev
skega druStva. Okrog leta lsoo Je
začel učiti mlade fante Igranja
na tamburico In zato ustanovil
Tamburaški zbor.

Mlada leta Je živel v času, ko
Je profesor Ivan Vrhovec dvignil
novomeSko gledališče do take vlšine, da mu Je Se Ljubljana zavi
dala. Vrhovec je odšel bolan v
Ljubljano, Igre so zamrle in tedaj
je Qrom poskuSal svojo srečo.
Zbral je okrog sebe talentirane
ljudi ln hotel ^ njimi poskusiti
na čitalničnem odru. Toda za ti
ste čase Je bilo to nekaj nezasli
šanega: kako si sploh drznejo mi
sliti obrtniki, pomočniki, dijaki
ln nižji uradniki, da b| igrali v
čitalnici! Takrat je
novomeška
višja družba rajSl uživala v nemškutarjenju pri Čitalničnih prire
ditvah in v tem, da je nasilno
odstranjevala nezaželene goste iz
čitalničnih prostorov. Zato je no
vi družbi Igralcev Gromov oče
odstopil pritlično sobo v svoji hiSi v Vrhovčevl ulici za vaje. Na
stope so imeli v Perovi, Krištofovl ln Jakčevi gostilni, v ledih
se je tak način Igranja tako raz
širil da Je nastala močna Igralska
družina, ki Je potrebovala boljšo
organizacijsko obliko. Zato je
Adolf Grom sestavil pravila ln
ustanovil Dramatično društvo dlletantov, ki Je kmalu prestopilo
v Dolenjskega Sokola, ki Je bil bolj
demokratičen. S tem Je bil usta
novljen gledališki odsek pri Soko
lu, ki se je zelo razvil ln dal NovomeSčanom
razne
nepozabne
predstave. Tako je Dolenjski So
kol počasi pa vztrajno prevzemal
pozicije Narodne čitalnice.
Vse nezdrave novomeške razme
re Je Grom trpko občutil in zato
je v družbi prijateljev začel iz
dajati skriven list Lampion ln v
njem bičal novomeške napake.
Leta 1907 je ustanovil Društvo po
možnih uradnikov za okrožje No
vo mesto, ki je mnogo storilo za
stanovsko zavest članov v borbi
za pravice.
Tov. Grom je Ml vedno v na
prednih društvih in ni nikdar
menjal svojega prepričanja, KO
so se bližala leta preizkušnje pred
1. 1941, se je tov. Grom kar rad
razgovarjal i mladimi ljudmi, ki
so Mil člani Ilegalne organizacije
ter Jih vzpodbujal v njihovih ide
alih. Zato Je prav rad podpisal

Izgublfersa

bitka

Zlo, k i smo ga predvidevali
v letih po vojm, je tu. K o l o 
radski hrošč se je tako raz
množil, da ga lahko vidimo
prav povsod. N a milijone j i h
Nove gradnje
v teh jesenskih dneh leze po
v Novem mestu
cestah in poteh, še več pa go
Zraven dograjene upravno- tovo po travi i n njivah. N a
stano vanjske stavbe NOVO L E  postajah, kjer nakladajo krom
SA na Prešernovem trgu »o pir, j i h kar mrgoli.
pričeli graditi upravno poslop
Ce se ne bomo prihodnja le
je okrajnega zavoda za social ta lotil b o l i sistematične in za
no zavarovanje. Tudi stanovanj grizene borbe za u n i č e v a n j e
ski blok za klavnico hitro raste tega škodljivca, smo borbo za
od tal in bo Po vsel verjetno krompir izgubili! Gotovo je ze
sti letos pod streho.
lo pameten predlog nekega za
Dela na modernizaciji ceste d r u ž n i k a na polletnem občnem
Osolnik — železniški prehod v zboru K Z Metlika, k i je pred
Bršli inu so v teku in bodo Pri lagal, da bi morali saditi k r o m 
hodnji teden že končana. Hkra pir na čimbolj strnjenih po
ti pripravljajo načrte za uredi vršinah, uvesti bi pa morali
tev t« ceste še do konca na tudi strogo obvezno, škroplje
selja Bršljin. Obenem i ure nje proti koloradskemu hrošču
ditvijo ceste Je potrebno zgra hkrati na čimvečjem področju.
Gotovo bi bilo koristno, če bi
diti kanalizacijo in vodovod. Ta
del ceste bo tlakovan s kock.i. hrošče tudi sedaj, ko gredo
mi, dela pa so predvidena za spat, malo podkadili z odgo
varjajočim Škropivom!
prihodnje leto.

spomenico za pristop k Društvu
za kulturno sodelovanje z ZSSR,
Takega Je našla druga svetovna
vojna. V prvih mesecih 1942. leta
je odSel v partizane sin Savo,
kasneje so mu sledili še Stojan,
Dušo In Zlato ter nečak Smlljan.
Domobranci so Gromu grozili, se
ga dejansko lotili in ga smeSill v
svojem listu. V zadnjih mesecih
vojne je Grom ponoči menjal sta
novanje, da Je lahko dočakal svo
bodo. Res je prišla, a sin Savo in
Stojan se nista vrnila; v gozdovih
Je ostal tudi vnuk Smiljan. Ta
žrtev Jubilanta ni strla, z ženo
Ju je tolažilo, da so mu ostali vsaj
ostali sinovi, 2e po prvih dneh
svobode Je tovariš Grom prevzel
razne funkcije: postal Je član od
bora III. terena, Član Komisije za
ugotavljanje zločinov okupatorjev
ln njih pomočnikov, sodnik po
rotnik ln dolgoletni predsednik
volilnih odborov. Sete nekaj let
Je, odkar je pustil vse funkcije,
zanima pa se kljub temu za vsa
dogajanja.

To Je le nekaj iz Gromovega
delovanja. Njegova glavna zaslu
ga je v tem, da Je z ustanavlja
njem raznih društev v Času, ko
so se Novomeščant delili še na
višji in ' nižji sloj, na boljše ln
slabše vrste ljudi, zrahljal okove
teh predsodkov ter prisilil takrat
na druStva, da so upoštevala delo
mladih in da so Jih morala spre
jeti med svojo enakopravne člane.
Vse to pisanje tovarišu Gromu
ne bo vSeč, saj ni bil vajen pri
znanja ln zahval. Vajen Je le, da
Je sam kupoval gledališke rekvi
zite, sam kupoval igre, jih sam
prepisoval ter s tem ne samo po
rabil mnogo prostega časa, ampak
tudi ogromno lastnih sredstev.
Ob lepem življenjskem Jubileju
se ga te dni spominjamo številni
znanci, prijatelji in sosedje, ki
želijo nekoč tako vsestranskemu,
Idealnemu In nesebičnemu kulturmiprosvetnemn delavcu Iz vse
ga srca: SE NA MNOGA L E T A !

B. K.

mla med ljuds.1 vom zanimanje za
sodelovanje z LT. KmetijskosiroJii.i tehjplćna komisija je izvedia
poseben tečaj traktoristov v Šent
jerneju m sodelovala s s trakto
risti v Celju na tekmovanju. V
organizaciji je seminar, na kate
rem so sodelovali tajniki Ln pred
sedniki občinskih odborov L T ,
dal dobre rezultate, kar Je čutiti
v Živahni dejavnosti teh odborov
na terenu. Sekretariat Je sprejel
med drugim tudi sklep, da se
osnujejo pri okr. odboru LT ko
misije za propagando, avto-moto
in radioamaterstvo ln komisija za
šolstvo, ki bo ob Tednu ocroka
Ln ob IS. obletnici pionirske or
ganizacije pozvala šole, da vklju
čijo čimveč mladine v Ljudsko
tehniko. Da pa bi se čimbolj raz
vilo zanimanje za tehnično vzgo
jo, bodo organitaeije LT sodelo
vale s predavanji pri Ljudskih
univerzah. Tudi v program kme
tijsko gospodarskih Sol bo komi
sija vnesla nekaj tehnične vzgo
je. V večjih delovnih kolektivih
bo organizacija L T našla plodna
tla ter ustanovila lastna društva
LT, da tako pomaga pri vzgoji
tehničnih kadrov v naših podjet
jih.
Nameni ln sklepi sekretariata LT
o vzgoji kadrov so Jasni, zato
prosimo tudi javnost, da pomaga
pri uresničitvi tega važnega vpralanja.
-jt-

Smrt med rojaki
v Ameriki
23- julija je umrl v mestu
Wautkegan blizu Chicaga n a š
naročnik Gustav Kozina v sta
rosti 66 let. Rojen je bil 30. j u 
lija 1891 v Podnartu na Gorenj
skem, kot triletni fantek je pa
prišel s starši v Novo mesto,
kjer se je izučil zaa trgovskega
pomočnika. V Ameriko je pri
šel leta 1813, kjer je bil član
naprednih slovenskih organiza
cij. Žalujočim
sorodnikom v
Novem mestu. Zagrebu, Beo
gradu ln Argentini naše soža«
Ijel

POSVETI 0 NOVEM
VOZNEM REDU
Direkcija železnice
železniško
transportnega podjetja LJubljana
Je pričela s posvetovanji o osnut
kih novega voznega reda za pri
hodnje leto. Prvo posvetovanje Je
bilo v Novem mestu 18. septembra.
UdeleziU so se ga mimo predstav
nikov 2TP ln železniških poštari
na Dolenjskem tudi zastopniki
ljudskih odborov, organizacij ln
nekaterih podjetij, med njimi tudi
predstavniki občine, podjetij ln
postaje Ozalj iz LR Hrvatske.
Predstavniki ZTP kažejo polno
razumevanje za potnike na želez
nici, zlasti Se za želj« delavcev in

uslužbencev, ki se vozijo 2 vla
kom na delovno mesto in nazaj.
Navzlic dobri volji pa ne bo mo
goče ustreči prav vsem Željam. Pri
razporedu vlakov na posameznih
progah ie treba upoštevati spo
sobnost prog, zveze z mednarodni
mi ln drugimi vlaki ter pod.
Osnutek novega voznega reda,
ki bo sestavljen na zaključkih teh
posvetovanj, bo dan v razprave
Se pred sprejemom.

Se tistih 2.646 m e t r o v !
Nadaljevanje del na cesti Žužemberk—Rad oh ova
N e d o k o n č a n a cesta Ž u ž e m 
berk—Radohova vas, k i bo
znatno približala tem krajem
železniško zvezo, je bila pred
met razprav in krrbike na sko
raj vsakem sestanku v suho-t
kranjskih vaseh. Q,re samo za
del te ceste v dolžini 780 me
trov n e d o v r š e n e ga dela
m
1.866 metrov nove trase, to
rej za skupno 2.646 metrov ce
ste. Prvega oktobra letos so
končno pričeli z deli na tem
še nedograjenem odseku.
. Cesto 2 u ž e m b e r k — R a d o h o v a
vas preko V e l i k i h Dol so p r i 
čeli graditi že pred vojno. Z a 
radi vojnih dogodkov so z deli
prenehali leta 1942, Vsa nova
cesta je dolga — od odcepa nad
Ž u ž e m b e r k o m do
priključka
na cesto Radohova vas—Sela
Sumberk — 10 k m 386 me
trov, skupna dolžina od od
cepa nad Ž u ž e m b e r k o m do R a dohove vasi pa 15 k m 886 me
trov. Pred vojno je b i l a dogra
jena v dolžini 6 k m 440 me
trov.
Dograditev te ceste je po
membna pridobitev za številne
vasi na tem območju. P r a v v
tem kraju so ceste zelo redke.
Na to cesto so zlasti navezane
vasi
GombišČe, Male Dole,
Reber, Zalisec, ArČelca, Babna
gora, Dolenji in Gorenji Podšumberk, Log, Replje, Volčja
Jama, Vrtače, skupno 109 go
spodarstev. K e r je tu kraAkt
svet i n primanjkuje vode ob
vsafld suši, bo cesta služila tudi
za lažji dovoz vode, dokler ne
bodo imeli vodovoda ali d r u 
gih primernih naprav za pre
skrbo z vodo. To cesto bodo

s pridom uporabljali tudi za
prevoz lesa iz gozdov Podlisca,
Vrtače, Brezovega vrha, K r e menjaka in Osredka. Skratka,
povezala bo ta predel z želez
niško postajo Radohova vas
ter z gospodarskimi in k u l t u r 
nimi središči.
Nedograjeni del ceste poteka
po območju občine Trebnje.
Gradbena dela vodi poseben

/as

režijski odbor, prebivalci oko
liških vaei so dali Lape obveze
za prostovoljno delo pri grad
nji, ker pravilno cenijo k o r i 
sti, k i jih bodo i m e l i od dobre
cestne zveze. Z a s t r o š k e g r a d 
nje bo dala okrajna uprava za
gozdarstvo 2,700.000 din, v e n 
dar to ne bo zadostovalo in bo
treba za dograditev še nekaj
sredstev.

OIMAJKA CESTA MtMKMI -VSl.uOLE-IAMHOVA VAS

SPLOŠNA SITUACIJA V MERILU
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SKOZI OBČINE PRED VOLITVAMI — SKOZI OBČINE PRED VOLITVAMI

Razgovor s Slavkom Vutejem, kandidatom za nov občinski zbor
Ravnatelja nižje gimnazije v Žužemberku Slavka Vuteja
ptranaJo občani kot vnetega prosvetnega in političnega delavca.
Zato ni prav nič čudno, da so ga prvega predlagali za kandi
data v bodoči občinski »bor. Da mu niso tuji problemi občine,
peve njegova kratka izjava:
»RaizumLjivo je, da najbolj
poznam šolske probleme v ob
čini. Teb je toliko i n tako pere
čih, da njiih rešitev ne trpi od
lašanja. V Sela-Hinjah se v
•nem prostoru zdrenja dnevno

otroke starejših letmikov preso dek je ljudi na tem območju
jati v 2užemberk. Podobno je mnogo preveč. Za dvig življenj
v Selih-Sumberku in na Ajdov ske ravni je potrebno nenehno
cu. Pogojev za organizacijo dviganje hektarskega donosa in
osemletne Šole v teh krajih n i , ustanavljanje obrtnih in drugih
od večjih šol pa so te vasi pre podjetij, k i bi dala zaslužek
vseh osem razredov te šole. Tu več oddaljene. Čimprej bo tre sproščeni delovni sili.
ne more biti pouk dober, ker ba zgraditi novo Šolo v SelahUpamo, da bodo ugodno reše
učiteljica obenem poučuje v Hinje in dozidati šolsko poslop
istem prostoru več razredov. V je v 2uiemberku. Potrebno bo ni razgovori za organizacijo
Lip j u imajo prav tako samo najti način, da bo omogočeno obrata tovarne pletenin Rašica
dvorazrednico in smo morali osemletno šolanje pray vseon v 2užemberku. To bi pomenilo
otrokom v občini. Otroci radi za našo občino zelo veliko, saj
hodijo v šolo i n se žele izobra bi obrat zaposlil okoli 100 ljudi,
ziti. Na sploh bo treba v bodo povečini žensk, pozneje pa Še
več. Obrat bi-bil v nedograjeni
če več sredstev za šolstvo.
dvorani zadružnega doma, k i
Od gospodarskih vprašanj m i 
stoji sedaj neizkoriščena i n pro
pričeti gnojiti tudi pašnike. V slim, da *e najbolf] pereče vpra pada. Pričakujemo, da bodo od
poljedelstvu je treba pričeti s šanje zaposlitve odvisne delov ločujoči storili vse. da dobi na
kolobarjenjem.
Prav tako bi ne sile. Prj dosedanjem načinu ša občina
prvi
industrijski
bilo koristno (kot pri živino obdelave zemlje je življenjska obrat!«
reji, kjer uvajamo eno pasmo raven ljudi v naši občini zelo
živine),
uvesti tudi v polje nizka. Za sedanji narodni dohodelstvu ene, najbolj
priznane
V OKHJUtf JE
sorte. S tem bi se povečal do
nos in tudi tržni presežek
Me
60.354 VOLIVCEV
nita tudi, da bi bilo treba po
Volilno pravico za volitve v ob
živiti delo Socialistične
zveze. činske zbore v našem okraju ima
60.354 ljudi. Volivnlh upravičen
V rnokronoški občini so v
V okviru SZDL bi se lahko cev za volitve v zbore proizva
ponedeljek 23. septembra imeli
veliko
pogovorili
o
raznih jalcev Industrijske skupine je v
okraju 8.354, za volitve v iste or zbor volivcev v poslednji vo
stvareh, ki zanimajo ljudi na gane
kmetijske skupin* pa je v lilni enoti — v Cešnjicah —
vasi.
okraju 19.512 opravičencev.
in s tem zaključili zbore v vseh

tezLozap-nojmlojš^ondiilof
22-letni JANEZ
LAZAR
iz
Lokev pri Dobrniču, je verjet
no najmlajši
med kandidati t>
okraju. Pred dvema tednoma
se je vrnil z odsluženja
ka
drovskega roka. Na zboru voHucet? v Dobrniču
so ga iz
volili za kandidata v občinski
zbor,
V Dobrniču gotovo niso sla
bo izbrali, ko so izvolili mla
dega Lazarja
za
kandidata.
Prav bo, Če ga bodo tudi na
volitvah 20. oktobra izvolili.
Lazar je kmečki sin, pred od
hodom k vojakom pa je na
pravil malo maturo. Ostal bo
doma na posestvu, ker je edi
ni sin. Ze prej je zelo požrt
vovalno sodeloval pri doma
č e m ku JturnoumetniSkem dru
štvu, delaven pa je bil tudi
v mladinski organizaciji.
Sam pravi, da problemov,
ki jih, bo moral r e š e v a t i bo
doči občinski ljudski odbor, še
ne pozna, saj je šele prijel do
mov. M e d glvane naloge spada
po njegovem prizadevanje za
napredek kmetijstva.
Skupaj
z očetom, ki je član
uprav
nega odbora kmetijske
zadrugp Dobmič, sta mnenja, da je
donosna gospodarska
panoga
doline živinoreja. Potrebno pa
je izboljiati krmsko osnovo i n

PRI KRŠKI

VASI

Zdaj še temeljit pogovor

»Rešite nas barak!«
Zbor volivcev za volilno enoto
Irca vas — Smihel je bil 17, sep
tembra zvečer na Drski. Udele
žilo se ga je nad 126 ljudi.
V razpravi o dosedanjem delu
občinskega ljudskega odbora so
volivci ponovno načeli nekatera
vprašanja tega terena, kot n. pr,:
razširitev vodovoda na tem sek
torju, kanalizacija vasi Smihel.
naprava pešpoti mimo postaje
Kandija proti mostu na Krkt, Iz
boljšave oskrbe z elektriko, grad
nja stavbe na Drski, kl bi imela
razen stanovanj tudi lokal za tr
govino in manjšo dvorano ter še
več drugih komunalnih
proble
mov.
Med vprašanja, katerih rešitev
ne trpi nobenega odlaganja, spada
izselitev ljudi iz zasilne barake
pri šmlhelskem pokopališču. V
teh barakah stanuje v nemogočih
pogojih 13, družin. Barake nima-

Divjad, šola, elektrika, vodovod
To so vprašanja, ki so glavni
predmet razprav na zborih vo
livcev v občini Žužemberk. Ena
najhujših nadlog za Suho krajino
je že od nekdaj divjad. Ta na
redi na že tako bornem pridelku
toliko škode, da si človek to ko
maj more predstavljati, če sam ne
vidi. V teh krajih so tudi zbori
volivcev prav zaradi te nadloge
slabše oblakani, ker ljudje zvečer
ln ponoči na poljih varujejo pri
delke. V vinogradih pa marsikje
pustoši medved. Zaradi velike
škode pri krompirju, koruzi in
ajdi zahtevajo volivci komisijo,
da bi ocenila škodo. Na Ajdovcu
in v Vel. Lipovcu pa ljudje želijo
komisijo, da >iim uredi pašnike.
V teh dveh volilnih enotah in v
Zafari bi radi elektriko.
Vaška pota, njihova ureditev Jn
oskrbovanje »o tudi eden pogostih
problemov, prav tako poldrugi

VLADO LAMUT: K R K A

kilometer ceste, ki bi na meji
med žužemberško in trebanjsko
občino povezala Podšumberk z
Radohovo
vasjo in
železnico.
Ljudje obljubljajo pomoč v pro
stovoljnem delu. Tudi prebivalci
Sel pri Hinjah in okoličani so
pripravljeni z delom veliko pri
spevati, samo da bi njihovi otroci
Imeli primerno šolo. Sedaj je po
uk v kmečki hiši, v mailhnem,
higiensko neprimernem prostoru
in Se od tu bi morali, da bi se
vselila lastnica. Prevole, Sala,
Hinje in okolico Zull in mika ž*
začeti, a nedograjeni vodovod. O
vodovodu že dalj časa razpravlja
jo tudi v Žužemberku. Na vseh
zborih dosti govore o taksi na
žagan les in o taksi na hibridno
trto, ker je letos skoraj v celoti
pozebla. Povsod pa razpravljajo
tudi o davkih.

M- K,

Na pobudo krajevnega odbora Socialistične zveze so prebivalci
Štefana pri Trebnjem In tamkajšnje okolice dosegli, da bodo
imeli železniško postajališče. {Direkcija železniškega transporta
Je njihovi želji ustregla. Da pa potnikom ne bo treba čakati
na vlak zunaj na prostem, gradijo lično postajno poslopje,
ki je v surovem stanju Se pod streho.

jo nobenih pritiklin, so pa tudi
sicer v skrajno slabem stanju.
Streha pušča na vseh koncih, prav
tako piha noter od vseh strani.
Ena izmed tovarlilc, ki stanuje v
baraki je povedala:
»Rešite nas barak, sicer bomo
vsi poginili t MoJ mož je že devet
mesecev v bolnišnici, rvašl otroci
so stalno prehlajeni, prav tako
starejši stanovalci. Strah nas je
zime, kl se bliža. Ka; bo z nami.
če bomo ?.e eno zimo v teh podr
tijah?!«
Zadeva je nujna, toda kdo naj
Jo reši? V baraki stanujejo delav
ke in delavci, ki so zaposleni v
različnih podjetjih. 2enske pove
čini v tovarni NOVOLES, moftki
pa tudi pri drugih podjetjih. Ba
rake spadajo pod stanovanjsko
skupnost. Zastopnik
občinskega
odbora Je navajal, da bi podjet
ja morala poskrbeti za stanova
nja za svoje delavce, pa se zato
ne brigajo.
Volivci so sklenili, da naj ob
činski ljudski odbor stopi v stik z
delavskimi sveti podjetij in sku
ša to zadevo čimprej rešiti. Sta
novalci so še Izjavili, da ne zah
tevajo novih razkošnih stanovanj,
pač pa se zadovoljijo s skromni
mi stanovanji, samo da bodo na
toplem in pod streho.

Kako je bilo
v Šmarjeških Toplicah
Prvi zbor volivcev nase volilne
enote, ki je bil sklican za 16. sep
tember, ni bil sklepčen zaradi
udeležbe. Zato so organizacije
SZDL. šle na delo in pripomogle,
da Je bil drugi zbor voUvcev te
den dni pozneje sklepčen in je
prav dobro uspel, Za dobro ude
ležbo na tem zboru kot tudi na
raznih drugih sestankih imajo
največ zaslug uslužbenci zdravi
lišča, za kar jih ijc treba pohva
liti. Na zbor volivcev so povabi
li tudi zdraviliške gost«.
Zbor Je začel odbornik Miha
Bregant. Zboru sta prisostvovala
tudi predstavnika občine ing. Ivo
Zobec in Miloš Matko. Izmed
predlaganih kandidatov za občin
ski Zbor je kandidacijska komisi
ja Izbrala res tri najbolj vredne
in zaslužne občane. To so Jože
Udovč iz Obrha, Miha Bregant
iz Zalovc in Franc Ile iz Toplic.
Volivci so vse tri predlagane kan
didate tudi izvolili za kandidate.
Poročilo o dosedanjem delu ob
čine je prebral Ing. Zobec, ki Je
med drugim obrazložil dosedanje
uspehe pri komunalnih gradnjah.
Govoril J« tudi o žalovškem vodo
vodu in topliškl šoli ter razložil
važnejše dogodke v svetu.
V razpravi po poročilu so voliv
ci povedali svoje težkoče. To so
previsoki davki, ki so zlasti pere
či in za krajevni odbor Zalovče,
kjer
zemlja kamenita in pe
ščena ter potrebuje veliko gnoja
in še v e č dežja, res previsoki.
Pritoževali so se na takse na vo
zove. V tem kraju ni nobenega
zaslužka z vožnjami. Menili so
tudi, da bi bilo treba odpraviti
prometni davek na rezan le« za
domačo potrebo,
za prodajo pa
naj ostane. Pohvalili pa so dela
pri gradnji ceste Novo mesto Smednik ter izrazili hvaležnost
ljudski oblasti za njeno skrb za
otroke.
Franc Mavric

nimajo za razna gospodarska so n, pr. vse premalo razprav
vpireeanja ter komunalna dela. ljali o vlogi bodočih ljudskih
Zelo malo pa smo slišala ne odborov, o vlogi zborov pro
teh zborih o delu občinskega izvajalcev, o vse večjih p r a 
ljudskega odbora, posameznih vicah občine itd. Treba b i bilo
enotah. Ce bi hoteli dobiti odbornikov in svetih p r i ljud tudi spregovoriti o odgovor
povprečno sliko uspehov teh skem odboru. Skratka, ljudje nosti, k i jo nosi za skupno
zborov v vsej občini in dati se zanimajo za v p r a š a n j a , k i gospodarjenje v občini ljudski
odbor in posamezni ljudski
odborniki.

Dobro pozna
probleme občine

P r a v zaradi teh ugotovitev
je potrebno, da občinski odbor
S Z D L še do volitev nadaljuje
aistematfično delo med č l a n 
stvom, kakor tudi med osta
l i m i državljani. Zato bo ob
Med kandidati, Jd jih množične
organizacije in
činski ljudski
odbor S Z D L
kolektiv predlagajo 2a odbornike občinskega
zbora
organiziral po vlaških odborih
proizvajalcev, je tudi LUDVIK SIMONIČ,
upravnik sestanke, kjer se bodo pogoobrata. Telekomunikacije
v Šentjerneju.
Na vpra govordll o naijbolj primernih
šanje, kakšne naloge čakajo Šentjernejski
občinski oblikah političnega dela med
zbor proizvajalcev, je odgovoril:
državljani, da bo prebivalstvo
»Novi zbor proizvajalcev čaka kopica nalog, ki jih bo treba čimbolj seznanjeno z vsemi
reševati v prid gospodarskega in kulturnega napredka v občini. v p r a š a n j i . H k r a t i pa bo seveda
Med komunalnimi'deli, ki jih bo treba čimprej končati, je do treba najti stalne oblike pograditev vodovodov, ki so že v gradnji. Šentjernej je brez pri liitičnega dela na vasi, saj so
merne šolske stavbe, kar je že znana stvar. Z organizacijo zbori volivcev po svoji vsebini
osemletk se pomanjkanje primernih šolskih prostorov še bolj narekovali potrebo tega dela.
zaostruje.
V. V .
V občini je kakih 300 mladih Ljudi, povečini žensk, ki čakajo
na zaposlitev. Ko bo razširjen obrat Telekomunikacij, z kar
»Preklemcrni dedci!«
so načrti ž« v delu, bomo lahko zaposlili nekaj teh mladih ljudi,
vendar ne vseh. Vsi bi bili radi zaposleni v bližini doma, ker
Polletni občni zbor zadružni
je to najbolj ugodno. Treba bo najti možnosti, da najdemo mla
kov K Z M e t l i k a 22. septembra
dim ljudem zaposlitev.
Mnogim ljudem bi lahko dala kruh tudi obrt. Namesto raz je bil hkrati tudi zbor volivcev
voja te dejavnosti pa vidimo nazadovanje. Imamo veliko pri kmetijske skupine. Volili bodo
merov vračanja obrtnih dovoljenj, čeprav obrti primanjkuje. štiri odbornike za občinski
Menim, da bo morala biti politika občine do obrti bolj prožna zbor proizvajalcev, kandidatov
In bolj življenjska. Dobrih pogojev za ustanavljanje socialistič pa so predlagali precej več.
nih obrtni u obratov imamo dovolj, toda to važno vprašanje je K r so predlagali že sedem ali
bilo dosedaj zanemarjeno. Mizarsko podjetje »Podgorje« je lep osem z a d r u ž n i k o v za kandida
primer socialističnega obrata, ki je zrasel takorekoč iz nič. Ve te, je zadružnica A . T. pred
liko drobnih, a pomembnih nalog p so razen že navedenih lagala tudi eno izmed z a d r u ž naložili bodočemu zboru proizvajalcev tudi zadnji zbori volivcev.« nic. Njen predlog so p r i glaso
vanju zavrnili. A . T . j i m je na
to rekla:
neko politično oceno vseh zbo neposredno zadevajo nje saane,
rov, potem moremo ugotoviti manj pa za tista v p r a š a n j a ,
»Tako, preklemani i dci! M e
naslednja dejstva.
s katerimi se bori občinski smo za vas glasovale, vi za nas
Občanski odbor S Z D L je s ljudski odbor i n so prav ulko nočete. Taka Je vaša enako
pomočjo v a š k i h odborov vodil važna za vsakega občana. Tako pravnost!«
organizacijsko stran zborov, Le
deloma pa j u poskrbel tudi za
njih vsebinsko plat. Ce se do
taknemo najprej organizacije
NAROČNIKOM DOLENJSKEGA L I S T A !
zborov volivcev in ugotovimo,
da so zbore morali sklicati
V tem in prihodnjem tednu bodo obiskali
dvakrat zaradi slabe udeležbe
pismonoše vse tiste naročnike našega tednika, ki
v 5 enotah od 13 volilnih enot,
potem smemo kritizirati tiste
še niso poravnali naročnine za drugo polletje 1957.
v a š k e odbore, k i so članom
Prosimo, da jim naročniki zapadlo naročnino takoj
S Z D L i n ostaiim držaivijianom
plačajo in s tem olajšajo naporno in odgovorno
ald. premalo pojasnjevali po
delo. — Pripominjamo, da je naročnina plačljiva
men i n vlogo zborov volivcev
ali pa niso dovolj razmislili o
vnaprej. Brezplačno nezgodno zavarovanje velja
najprimeirnejšern času za zbo
le za tiste naše naročnike, ki imajo naročnino v
rovanje. Verjetno bo držalo
redu poravnano! Zamudnikom, ki še niso v celoti
eno in drugo, sad to dokazuje
poravnali naročnine za letošnje prvo polletje, smo
dejstvo, da so bili zbori d r u 
gič dobro obiskani, ker so
pripisali na položnico tudi te zaostanke. — Naroč
aktivisti vložili v organizacijo
nikom izven Slovenije smo opomine poslali na
več truda.
njihove
naslove in jih pravtako prosimo, da za
Malo v e č b i bilo treba spre
padlo naročnino takoj nakažejo.
govoriti o vsebinski strani zbo
rovanj, Z veseljem srno ugo
U P R A V A D O L E N J S K E G A LISTA
tavljali, d a se d r ž a v l j a n i z a a

a

miniranje, potem širjenje stru
ge, pa nasipi ali pa razbremen i l n i k i , k i gredo vzporedno z
glavno strugo. P r v a varianta
bi biila nekako najbolj p r i 
črta n i bilo m o č uireRrričiti ne kladna, č e p r a v bo delo raz
v A v s t r i j i i n ne v stari J u  meroma težko. Ce b i se odlo
goslaviji. Tudi ing. Butta m u čili za podvodno miniranje, bi
je dal v p r a š a j . Zato je izdelal še bolj ogrozili favno v K r k i ,
tudi m i n i m a l n i n a č r t , k i b i z a - k i je po vojni že tako slaba.

Krko bi radi ukrotili...
O K r k i pravijo, da je najlepša
reka v srednji Europi.
Mnogo pesnikov je že opevalo njeno zeleno barvo, njen
skrivnostno umirjeni tok, njene zelene z brajdamt i n zida
nicami oza-ljšane bregove, zapuščene in zaraščene lehe, kjer
so skrivališča diujih rac, vznemirjujoče
poslastice naših lov
cev, opevali so molčeče gradove, romantična
zavetišča
kmeč
kih ttačtteljeu in km.etove utelešene
žulje, lene malne, k i se
počasi vrte, kakor bi hoteli posnemati dolenjskega
člove
ka, ki misli počasi, pa stvarno in preudarno in zanesljivo.
Da, takrat p r a v i dolenjska
K r k a , skoraj p l a h je tvoj
tek, k a k o r so plahi k o r a k i de skromnost, da K r k a nagaja, in
kleta, k i se v r a č a pod v e č e r po ni j i zamere.
tvojem bregu i n zasliši iz sto
Načrt ing, Butte
letnega gabra p r v i sovji skovifc.
S poplavami K r k e se vbaLepa je res naša dežela! D o  damo skoraj že celo stoletje.
lenjcu se zdi, da n i nikjer t a  Stvar n a m r e č n i tako enostav
ko lepega, s sanjajočimi grički na, kakor b i kazalo na p r v i
obdanega sveta, da ni nikjer pogled. K r k a ima v svojem
tako dobrega vina, nikjer tako spodnjem toku precej pragov,
lepih deklet, aj, tudi deklet, k i b i j i h bilo treba izsekati
i n nikjer tako lepih rek . . .
in tako njen tok sprostiti. V o 
Vendar je K r k a tudi potuh da na ta način ne b i tako za
njena. Vsako leto pobere ne stajala i n se razlivala po trav
kaj vnetih kopalcev, k i iščejo nikih. To idejo je dal že ing.
v njej hladu i n sprostitve. Butta, k i je leta 1892 sestavil
Vsako leto pa tudi prestopi radikalni in m i n i m a l n i n a č r t
bregove, se zažene v polja in za regulacijo K r k e . V radikal
travnike i n uniči mnogo p r i  nem n a č r t u , k i bi po d a n a š 
delka. Tudi hiše na bregu n i  njem r a č u n u zahteval eno
so varne pred njo in ob spod milijardo in dve sto milijonov
njem toku postane že tako investicij, je predvideno teme
predrzna, da vdira skozi okna ljito čiščenje plitvin na vsem
v nizke o b k r š k e hiše.
spodnjem delu K r k e , Tega na-

hektarov zemlje, k i bi je nič
več ne ogrožale poplave, kar
pa je tudi glavni namen m e l i 
oracije.

Kaj storiti?
Pred dnevi so se zbrali že
drugič v tem polletju vodilni
predstavniki trboveljskega i n

n n m a t M
nost spodnjega toka K r k e l n
Save. V letu 1958 naj b i se
izvedla začetna dela na Savi
od Zidanega mostu naprej.
K r k a bo lahko odtekala sele
potem, ko bo Sava sproščena.
V nekaj letih b i b i l n a č r t po
stopoma uresničen In ozemlje
rešeno poplav.

Krka in njeni pritoki poplavijo tudi do 8000 kvadratnih kilometrov — Radikalni in minimalni nrtert ing. Butta
— Sestanek vodilnih tovarišev novomeškega in trbo veljskega okraja na Krki — Usti smo vi jena bo Vodna
skupnost spodnjega toka Krke in Save — Poplave ne bodo več ogrožale 4800 hektarov dobre zemlje
hteval danes dve sto milijonov
dinarjev investicij i n k a r b i
bilo mogoče postopoma izve
sti. P o tem n a č r t u b i lahko r e 
šili k a k i h 4.800 k v a d r a t n i h k i 
lometrov remije pred popla
vami, k a r pomeni približno 60
odstotkov vsega poplavnega
ozemlja.

Kako začeti?
Da, kako začeti, to Je zdaj
najvažnejše
v p r a š a n j e . Ing.
K e r i n i n ing. Mišic, k i imata
sedaj v rokah ves material v
zvezi z regulacijo K r k e in ob
enem spodnjega toka Save sta
izjavila, da bo potrebno naj
prej dobro premisliti in po
skusiti, kaj b i bilo bolj eko
nomično. N a č r t je možno i z 
vesti na več načinov. P r v i je
izsek pragov, potem podvodno

Tako miniranje b i bilo m o č n o
podobno račji kugi, s katero
je K r k a izgubila ogromno bo
gastvo. Z nasipi in razbremen i l n i k l pa b i lahko bistveno
pokvarili v resnici idilične
bregove K r k e .
Ce b i bila struga urejena po
prvi varianti, b i ostala okolica
nespremenjena,
le
gladina
K r k e b i za meter ali poldrugi
meter padla, kar pa b i no bilo
tako tragično. V Kostanjevici
bi sicer pogledale tu pa tam
iz vode škrbine, k i b i j i h k o 
palci lahko hitro odpravili, če
bi že n a č r t sam ne predvide
val njihove odstranitve. B r e 
govi b i sicer res nekaj časa
imeli pust pas, k i b i ga pa
vrbinje kmalu zakrilo. Naj
važnejše p r i tem bi bilo dej
stvo, da b i kmetom ostalo 4.800

novomeškega okraja na posve
tovanje. Udeležili so se ga to
variši J o ž e B o r š t n a r , France
Pirkovdč, V i k t o r Kovač, M a r 
tin Gosak, predsedniki ljud
skih odborov k r š k e , brežiške,
Šentjernej ske i n kostanje viške
občine, direktor vodnega go
spodarstva Slovenije ing. K e 
rin, Ing. Mišic i n drugi. P o 
peljali so se z motornim čol
nom od Kronovega do Broda
pri P o d b o č j u i n si temeljito
ogledali bregove i n prage. Ing
K e r i n je imel v rokah n a č r t e
ing. Butta in ostale elaborate
o tem problemu ter je funkci
onarjem vso pot tolmačil. Po
temeljitem ogledu so udeležen
ci posveta podpisali, skupno
izjavo. Do konca tekočega le
ta naj se pripravi vco potreb
no. Takoj naj se osnuje i n i c i 
ativni odbor za vodno skup-

Vse kaže, da smo prve teža
ve prebrodili i n da" n i več da
leč čas, ko bodo skoraj po se
demdesetih letih končno le

ie

C e m u
b r e z
ž e n o ?
Po vaseh in zaselkih občino
Sttaža-Toplice so te dm zadnji
zbori volhcev. Zbori potekajo ne
kje bolje, drugje zopet slabše.
Udeležba je povsod še kar zado
voljiva, seveda bi lahko prišla
na zbore v e č državljanov, saj na
ta'naćin vsi sodelujemo p r i uprav
ljanju našega komunalnega siste
ma in odločamo o bodočem delu
in življenju naše občine.
N o v i občinski ljudski odbor
Straža-Topllce bo imel M odbor
nikov, od tega bo 19 odbornikov
občinskega zbora i n 15 odbornikov
v zboru proizvajalcev. Občina ie
razdeljena na 19 v o l i l n i h enot s 28
volišči, vsaka volilna eneta pa i z 
volila po enega odbornika. Za
zbor proizvajalcev pa Je 12 v o l i l 
nih enot z 21 volišči.
V občini Straža-Toplice je 5.993
prebivalcev in od tega 3.871 vo
lilnih upravičencev. Z a zbor pro
izvajalcev pa je 2.038 volilnih
upravičencev.
Postavljeni so že kandidati sko
raj za vse vqlilne enote. Tako
kandidirajo za Gor. s t r a ž o Š u 
štar Miha in Krštmč Marko, za
Vavto vas Sali Erno in Nose Sta
ne za Dol. Toplice Pel ko Jože in
Pršina Jože m L , za Gor. Polje in
Dol. Polje Pečjak Jože in Kalan
Ivan, za Sotesko Blatnik Jože in
Raj h Jože, za Poljane Murn A l o j z
in Heferle Ferdo, za Gor. Sušice
Janko Ivan in Tolar Janez, Za
Vršna sela Klobčar Martin in
Kump Franc, za Dol. Sušice H r o vat Domine ln Buoar Janez, za
Podturn Markovič Franc, Marko
vič Ludvik in Turk Ivo,
Za zbore proizvajalce pa kandi
dirano: za »Novoles« Straža Tisovec Jože, Stok Jože, Gimpelj
Berto in Erpe Anton, za Podjetje
za popravilo železniških vozov
Jerlček Ivan ln Suštaršlč C i r i l ,
za Gozdni obrat Straža Gruden
Avgust in Berkopec Franc, za
obrti in malo industrijo, Strumbelj Viktor, Dular Zdenko, M a cedonl Franc in Bukovec Stane,
za
podjetje
»Gorjanci«
Kogoj
Franc, Brsan Ivan, Markovič A n 
ton in Tavčar Stane, za »Novoles«
Soteska Aš Ivan in Sobar Stane,
za »BOR« ln K Z Toplice H e n i » man Anton, Vodičar Ivan, Lavrift
Ivan in Hrovat Franc.
Treba Je pripomniti, da še niso
bili zaključeni vsi zbori volicev
ali pa še niso prispela poročila o
zboru.
Na vseh zborih in prt kandida
tih lahko vidimo, da so bili iz
brani dobri kandidati, tudi dovolj
mladine Je predlagane, le nobene
žene ni med kandidati.
Vzrok, da ne kandidirajo tudi
žene, je to, da se same žene bra
nijo, oziroma jih sploh ne pred
lagajo v kandidaturo, kar je po
sebno značilno za našo občino.
Verjetno je tega krivo pomanj
kanje ženske organizacije.
Precej pa Je kandidatov iz vrs*
mladine ln pa novih kandidatov,
ki še niso bili odborniki v ljud
skih odborih. Tako se bo občinski
odbor znatno pomladil.
S-n

Gospodarske organizacije vseb.
vrst opozarjamo na novo ilustri
rano revijo'»Sodobna pisarna«, ki
bo propagirala organizacijo in
moderno tehniko pisarniškega po
slovanja. Revija bo pomemben
doprinos k dvigu administracije
na sodobno stopnjo, potrebna in
koristna bo vodilnemu osebju ter
vsem pisarniškim
uslužbencem.
Odpošljite nam naročilnico. Ce ni
mate prospekta, pišite ponj! —
Uprava revije »Sodobna pisarna«,
Ljubljana, Gosposka 12.

u r e s n i č e n e misli ing. Butta v
korist n a š e g a človeka ob K r k i .

Kaj pa idila?
Ne bo se spremenila. P o
K r k i bodo še vedno lahko v e 
slali gibki čolni. Fant bo pre
važal dekle, sanjal o lepi p r i 
hodnosti i n morda bosta v po
govoru pomislila tudi na to,
kako težko ' je bilo uresničiti
n a č r t e dedov, k i so se borili z
naravo i n slednjič
ukrotili
reko.
Bo, morda bo pa vendarle
uresničen n a š davni sen . . .
L. S.

Kostanjevici, dolenjskih »Benetkah«, kadar Krka
na jesen ali pomlad zdivja...

flt*V. 40 (394)

Ob 15-letnici
šmarjeških žrtev
Med prvimi idejnimi bor
ci za naše pravice, ki so se
odzvali k l i c u narodnoosvo
bodilnega gibanja
in se
vanj vključili, so tudi talci-afctivisti iz Šmarjete
in
okolice, ustreljeni 28. septembra 1942 v
Semiču.
V jeseni leta 1942 je oku
pator z ognjem in rajali
delil svojo kulturo
našim
vasem. Obkoljena
Smarjeta se ni mogla upirati pre
moči fašistov, ki jo je pod
prl
p l a č a n i izdajalec
z
ovadbami. Italijani so 21.
septembra zasedli Smarjeto. Partizani so se prebili
skozi obroč. Fašisti pa so
v d i r a l i v domove, nalovili
80 domačinov
in jih zaprli
i) šolo. Drugi dan so jih
gnali v Belo cerkev, od tu
pa v Novo mesto. Večino
so poslali v internacijo, kot
talci pa so o s M i v zaporu:
Jože Barbo, kmet
iz
Toplic — komandir
vaške
zaščite;
Jože
Gregorčič,
kmečki sin iz Dolenje vasi
pri Smarjeti — partizan na
dopustu; Jože Grm, kmeč
ki sin iz Brezovice — par
tizan, slučajno doma; Leopoldina JurančiČ. učiteljica
v Smarjeti — aktivistka in
terenska
delavka;
Franc
Karlovšek, kmet in gostil
ničar v Smarjeti — teren
ski delavec; Franc Kukman, kmečki
sin iz Graienj pri Beli cerkvi — ko
mandir vaške zaščite; Frane
Sušteršič, begunec iz Sevni
ce, ki je stanoval na Brezovici p r i Smarjeti — te
rence in Franc Videčnik,
gostilničar
na
Brezovici,
aktivist in terenski dela
vec.
28. septembra 1942 so jh
odpeljali preko Gorjancev
v Semič. Sami so si morali
izkopati grob na
ajdovi
njkn. Zadrdrala je strojni
ca.
Teptana,
zasužnjena
zemlja je sprejela vase sa
nje o svobodi.
Po osvoboditvi so b i l i
posmrtni ostanki
domači
nov prepeljani v Smarjeto,
tovarišice
JurančAčeve
pa
v Ljubljano.
Ljudstvo ceni te žrtve in
časti njih spomin s svojim
delom in delovnmt uspehi.
Slava za svobodo padlim
tovarišem!
M, K.

»DOLENJSKI
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Ne „čudež"-napredek!
2e spomladj je K Z M o k r o n o g
organizirala razgovore * kme
tovalci o potrebi izboljšanja
hektarskega donosa krompirja.
Zato je posredovala
kmetom
nakup semenskega
krompirja,
nabavila dovolj umetnih gnojil
ter pomogala kmetom g pojas
njevanjem raznih agrotehničnih
ukrepov.
Sedaj, ko se krompir sprav
lja s polj, pa Je občinski odbor
S Z D L po svoji komisiji pričel
ugotavljati donose. Ker še ne
razpolagamo s končnimi števil
kami donosa, bi danes na spliošno povedali le to, da že po
dosedanjih
ugotovitvah lahko
trdimo, da Se je pridelek krom
pirja v primerjavi s prejšnjimi
leti dvignil
ponekod tudi za
50°/o. Kmetovalci sami pravijjo,
da niso moglj verjeti v take
»čudeže«. Sedaj pa je ne le po
plačan trud in delo, ker namreč
razpolagajo nekateri tekmoval
ci 8 precejšnjo količino krom
pirja. k "q hod" n-\
p.
ma ugodnih cenah postavili na
trg. Kmet Dole-nšcl; i/, Lakenca ga je ponudil K Z kar 5.000
kg- To je še toliko bolj zanimi
vo, ker so do letos lakenški
kmetje smatrali, da lakenška
zemlja ne mpre dati več krom
pirja, ker tla pač ne ustrezajo.
Primer
Dolenška bo najbrže
ovrgel to mnenje pri ostalih lakenških kmetih. Seveda pa za
to »novotarijo« niso mogli pri
dobiti vseh kmetov. Kak?> jim
je sedaj žal, da nis<o najeli po
:

sojila za umetno gnojilo, ki b.
ga sedaj z lahkoto povrnili in
povrhu še prav dobro zaslužili.
Letos smo dobili za našo občinio od OLO za elektrifikacijo
naših vasi 7,163.000 d[n. Sedaj
se dela že končujejo v Sp. L a kencu, Celevcu, Kleveviu. P r i 
hodnji teden pa bodo nadalje
vali z delom v Zagradu, Klenoviku in Poljanah. Tudi na Trebelnem bodo z vsem delom kon

čali. Verjetno bo v letošnji
plan vključen tudi Sr. Lakenc.
Vsi odbori so se odločili, da
morajo bit,' z vsemi deli go'ovi
do 20, oktobra. Tako bomo kma
lu svetilj po vsej oo-Jini, z ma
limi izjemami
bližini Mokro
noga kjot Je Florjan, Dolina, v
bližini Trebelnega pa Strmca,
Mirna vas in Jelsevec- T i kraji
bodo vključeni v plan prihodnje
leto, če bodo za to na razpola
go sredstva.
V« V.
v

Za Teden otroka v Žužemberku
Ta teden se bo se«'.al občin
ski svet za varstvo družine,
društvo prijateljev mladine pa
bo pripravilo predavanje o skr
bi za otroke. Tudi sestanki ro
diteljev bodo te dni; na njih
se bomo podrobno pomenili zla
sti še o pomenu cepljenja otrok
proti otroški ohromelosti p a 
ralizi). Sola je naročila za otro
ke več zabavnih in poučnih f i l 
mov. Na mednarodni dan otrok
bo šola skušala pripraviti vsem
otrokom boljšo malico. Skozi

vse leto pa bo s k r b e l a , da bodo
v s i o t r o c i d o b i v a l i izdatno in

okusno malico« Vadimo, da p r i 
haja v šolo iz leta v leto
č
slabotnih otrok iz oddaljenejših
kratjev, kjer doma nekateri n i 
majo dobre hran?.
Ob koncu Tedna borbe proti
tuberkulozi
bo
novomeški
zdravnik dr. Trobiš predaval o
naših uspehih in problemih p r i
zdravljenju i n zatiranju tuber
kuloze. Predavanje bo spremljal
v e

film.

M K

Pismo iz Prečne
Cas je, da se spet malo ogla
simo. Predvolilno življenje nas
je zajelo s polno paro. Mnogo
razpravljajo ljudje o kandida
tih, komunalnih delih in novih
načrtih. Nedavni zbor volivcev
v Prečni je močno razgibal navzoče.*ki so po poročilu tov. V a lentinčiča mnogo povedali. Upa-

Topla zahvala bolnikov
Protituberkulozni
teden je
za nami. Vsem pacientom na
pljučnem
oddelku
novomeške
bolnišnice
bo ostal v najlep
šem spominu, ker so bili pri
jetno
presenečeni.
V četrtek
zvečer
sta nas
obiskala pevski zbor
Dušan
Jereb iz Novega mesta i n
kvintet iz Smihela. K o so god
beniki odigrali nekaj
priljuhIjenih
Avsenikovih
skladb,
nam je ob 10-letnici protituberkulozne službe spregovoril
naš zdravnik dr. TrobiS. Se
znanil nas je z delom protttuberkulozne službe v
borbi
proti zahrbtni bolezni- jetiki
ter o pravicah in dolžnostih
tuberkuloznih
bolnikov.
Pevski zbor nam je zapel
vrsto lepih slovenskih narod

D0LEN3

nih ln umetnih pesmi. Pevci,
kakor tudi pođbentkt, so b i l i
deležni burnega aplavza.
Vsi
bolniki
smo
bili
navdušeni
nad
kvalitetnim
koncertom.
Tudi naš domači trio: Koncilija, Jadrič in Rajner je na
kitarah zaigral nekaj melodij.
V imenu vseh bolnikov se
najlepše
zahvaljujemo
pev
cem in godbenikom, kakor tu
di n a š i m zdravnikom, da so
nam omogočili tako lep glas
beni večeri

Akademija ob 10-letnicI
borbe proti TBC

jo, da bo cesta v Cešči vasi
vendarle že enkrat gotova.
Mnogo je bilo govora tudi o c i 
ganih, ki vse češče ogrožajo
varnost šolarjev in delajo ško
do.
Sicer lepa jesen daje žalostno
sliko; kmetje pospravljajo kar
bogate pridelke, zlasti krompir,
z žalostjo pa gledajo ina prazno
sadno drevje ln vinograde, ki
sta jih majska slana in sneg
uničila. »Da, letošnja jesen je
res žalostna«, je zapisal tudi
neki učenec v šolski nalogi.

Prometna nesreča
pri Lakencah
25. septembra popoldne Je vo
zil iz Mokronoga proti Smar
jeti z osebnim avtomobilom,
last podjeitja »Gorjanci«, direk
tor tega podjetja Avgust Cerne. Zaradi nagle vožnje, Je na
nepreglednem ovinku pr vasi
Gornje Lakence trčil z d/tigim
osebnim avtobomilom, s kate
rim s« je vozil neki avstrijski
državljan iz Celovca. Prd t r č e 
nju sta bila laže poškodovana
oba vozača, prav tako je na
vozilu podjetja »Gorjanci« oko
li 400.000 din škodo.
1

Sreda, 2. oktobra — Mirna
Četrtek, 3. oktobra — Terezija
Petek, 4. oktobra — Frančišek
Sobota, 5. oktobra — Dunja
Nedelja, 6. oktobra — Vera
Ponedeljek, 7. oktobra — Marija
LUNA: 8. oktobra ob 22.42 po'.na
luna.

H

KINO

BVESČEVALK
najdittlja prosim, naj jo izroči
proti nagradi in zahvali v upra
vo Dolenjskega lista.
PRODAM POLOVICO HISE, takoj
vseljivo, v Bršljinu. Naslov v
upravi lista.
(485-57)
PRODAM STAVBNO PARCELO V
Kandiji. Naslov v upravi Usta.
(483-57)
PRODAM
96-BASNO klavirsko
harmoniko na 2 registra. Ogled
in pogoji pri Strajnar Slavku,
Novo mesto, Dilančeva 1.
INSTRUIRAM ANGLEŠČINO za
vse razrede gimnazije. Naslov
v upravi lista.
(481-57)
HlSA, DVOSTANOVANJSKA —
sončna lega, naprodaj v Novem
mestu. Eno stanovanje v krat

»KRKA« — NOVO MESTO: Od
4. do 7. 10. ameriški barvni film
»Maščevalec iz Dallasa«. Od 8. do
10. 10. francoski film »Očka, ma
ma, služkinja in jaz«.
»JADRAN« — KOČEVJE: 2. ln
3. 10. Japonski film »Atomska
bomba nad Hirošlmo«. Od 4. do 6.
10. ameriški film »Upor na ladji
Caine«. 7. in 8. 10. ameriški barvni
film »Letni časi*.
ČRNOMELJ: i. in 2. 10. ameriški
film »Upor na ladji Baunti«. 4. in
6. 10. ameriški barvni film »Ujet
nik dvorca Zende«.
KOSTANJEVICA: 2. in 3. 10.
ameriški film »Marija Walewska«.
8. io. ameriški film »Beneški tat«.
DOL. TOPLICE: 5. in 6. 10. ame
riški barvni film »Mostišče«.
STRAŽA: 5. in 6. 10. ameriški
film »Trinajsta ura«.
ŽUŽEMBERK: 6. 10. Jugoslovan
ski film »Tri zgodbe«.
POTUJOČI KINO NOVO MESTO
predvaja film »Motne vode teko«:
v četrtek, 3. 10., ob 18. url na
pljučnem oddelku novomeške bol
nišnice; v petek, 4. 10., ob 19. url
v Birčnl vasi; v soboto, 5. 10., ob
16. url v Stoplčah; v nedeljo, 6.
10., ob 15. uri v Crmošnjlcah
(Koč.), ob 18. uri v Soteski.

NOVO MESTO
V času od 21. do 28. 9. je bilo
rojenih 10 dečkov in 15 deklic.
Porok ni bilo.
Umrla je: Kovač Katarina, upo
kojenka, 78 let, iz Bršljina.
ŠENTJERNEJ
V času od 1. Junija do 20. sep
tembra je bilo rojenih 6 dečkov in
6 deklic.
Poročili so se: Hribar Janez, po
sestnik iz Bušeče vasi, ln Baje
Marija, hči kmetovalca lz Dobravice. Metelko Ivan in Hladin Vi
da, uslužbenca tovarne Telekomu
nikacije v Šentjerneju. Potočar
Leopold, kmetovalec lz Gor. Bre
zovice, in Crne Marija, kmetovalka iz Gor. Vrhpolja. Cvltko Ma
tija, kmetovalec iz Mlhovice, in
Borse Marija, kmetovalka iz Dol.
Maharovca. Lešnjak Janez, pečar,
ln Rešetlč Jožefa, hči kmetovalca,
oba iz Grobelj. 2upan Franc,
kmetovalec, in Zoretič Frančiška,
kmetovalka, oba lz Javorovice.
Cvelbar Franc, delavec lz Kleč
pri LJubljani, in Golob Jožefa,
šivilja s Sel. Kovačič Alojz, sin
kmetovalca z Roj, In Šinkovec
Jožefa, hči kmetovalca iz Gor.
Brezovice.
GLEDALIŠČE V NOVEM MESTU
Umrli so: Erjavec Franc z Loke,
Četrtek, 3. oktobra, ob 15. uri: star 81 let. — Golob Jože iz Ma
lega
Bana, star 83 let. — Dvojmoč
O'Neill: »Ana Chrlstie«. Dijaška
Marija z Zameškega, stara 87 let,
predstava, znižane cene.
Četrtek, 3. oktobra, ob 20. url: — Jerele Frančiška iz CadreŽ, sta
ra 53 let. — Kostrelec Franc lz
O'Neill: »Ana Chrlstie«.
Petek, 4. oktobra, ob 20. url: Gor. Gradišča, star 73 let. — Kegljevlč Jože iz Ostroga, star 66 let.
O'Neill: »Ana Chrlstie«.
— RebselJ Marija iz Dobravice,
stara 74 let. — Jordan Marija lz
Šentjerneja, stara 81 let. — KlemenČič Terezija z Gor. Brezovice,
stara 68 let. — Sketelj Janez z
Razdrtega, star 3 mesece. — Colarlč Terezija iz Grobelj, stsra 63
»R a d I o g 1 a s«,
radlotehnlčna let. — Zupan Marija z Javorovice.
delavnica, lastnik Ljubic Franc, stara 61 let. — Santelj Karel lz
Ljubljana. Borštnikov trg 1 (Rim Dol. Vrhpolja. star 73 let. — Jor
ska cesta), Izvršuje popravila ra- • dan
Franc s Čistega brega, star 79
dioaparatov vseh vrst, aparatov za let. —
Lenart Jože iz Dol. Maha
naglušne, ojačevalcev, zvočnikov, rovca, star
let. — Frančič Ivana
dinam za kolesa, polnilcev za aku iz Cadrež, 67
stara 15 let. — Recelj
mulatorje itd.
Franc lz Gor. Maharovca, star
O b i š č i t e novo trgovino mo 53 let.
fikl". in ženskih oblek v Novem
mestu na Glavnem trgu št. 1 (v
Bergmanovl hiši). Podjetje »Kro
jač«, Novo mesto.

Preteklo sredo zvečer je b i 
la v dvorani Doma ljudske
Samomor
pr osvete v Novem mestu aka
V noči od 24. na 25. septem
demija v počastitev
10-letnega dela proti tuberkulozi
v ber se Je obesil 23-letnd J . S. iz
IZGUBILA SEM ZLATO verižico
z obeskom na poti od Smihela
Novem mestu. Udeležili so se Zagrada pri Sfcoejanai. Fant je
do kandijske postaje. Poštenega
je razen predstavnikov
ljud bil hudo Živčen i n to ga je ver
Kmetovalci v Hinjah in oko občine Hinje. Tako bodo lahko ske oblasti in zdravstvenih de jetno pognalo v smrt.
lici so JJO stalno pritoževali, da skupno preganjali škodljivo drv« lavcev tudi mnopi N some
jim povzroče največ škode na jad tudi v tistem delu gojitve ščani, pogrevali smo pa dija
polju dlvj,i prašiči, ki pridejo nega lovišča, kjer trdijo, da je ke. O desetletnem delu protiščetinarjev.
Okrajni tuberkulozne sekcije
iz državnega gojitvenega lovi največ
Rdečega
šča zahodno od Hlnj. Prejšnja ljudski odbor Novo mesto je na križa je govoril prof. ing. Ivo
zadnji
seji
dal
pristanek
na
lovska družina Hinje, k i je bila
Zobec, predsednik
okrajnega
zaradi raznih nepravilnosti raz- ustanovitev lovske d r u ž i n e Po odbora RK, Vojaška
Kriminalna pokvarjenost nekaterih ljudi ne pozna nobene
godba
puščena, ni imela pravice lovi lom.
Doma JLA, okrepljena z igral meje. Njih nagib je okoriščanje na lahak način, pohlep, k i se
ti v predelih državnega lovišča,
ci orkestra PD Dušan
Jereb, ne ozira na sredstva, načine, žrtve in posledice, samo da jim
zato so vso odgovornost za ško
je nato pod taktirko kapetana prinese koristi. Tudi človekova usoda in celo njegovo življe
do metali na državno lovišče,
Z metliškega sejma Josipa Jankovvča zaigrala od nje so takim Izprljencem deveta skrb.
češ tja se umaknejo divji pra
lomke iz treh večjih glasbenih
Ta petorica Je organiziral«
Med take kriminalce najslab
šiči, in tam imajo mir.
N a zadnji metliški sejem v del, moški
pevski zbor PD
mrežo za nedovoljeno prehaja
Ker tudi Uprava
državnega septembru je bilo pripeljanih Dušan Jereb z dirigentom To še vrste spadat j o tudi tipi, k i
»pomagajo« ljudem, zlasti mla nje preko državne meje in na
gojitvenega lovišča želi. da bi 420 prašičev, 380 volov in 16 netom Markljem
je pa zelo dini, nezakonito če« državno črtno pomagala drugim, da so
bila škoda po divjačini čim krav. K i l o g r a m žive teže se je ubrano zapel vrsto pesmi.
mejo, ali previlneje; pomagajo brez dovoljenja hodili čez mej-)
manjša, je bila osnovana nova pri volih sukal okoli 120 din,
Cerček i n Vidic sta v Suhi kra
lovska družina Polom. V njo so pri kravah pa od 80 do 100 d i 
Naraščajoča motorizacifa jim v neznano usodo, v tuj^ jini iskala zveze z ljudmi, k i ao
taborišče, v tujino na sejem de
se včlanili lovci državnega .lo narjev. Cena govedini je bila
Prihodnje let bodo naše to lovne sile za najslabša dela, se odločili za pobeg v tujino.
višča in domači lovci iz bivše 250 din, teletini 270 din i n varne daile na trg okoli štiri t i .
neStetoikrat pa celo v smrt. Z Za nagrado 20.000 din od posasvinini 320 d i n zia kilogram.
soč osebnih avtomobilov in zvitim pripovedovanjem o raj mezniika sta jih povezala z
N a živilskem trgu so proda okrog 23 tisoč motornih koles. skem življenju v tujini, kjer Lukmanom, k i je za 30.000 din
prolizvodnja ljudje ne počenjajo drugega, kot
Smrtna nezgodo
posameznika poskrbel za
jali kokoši po 400 din, p i š č a n  Letošn,ia domača
motorjev za avtomobile, avto da se vozijo v razkošnih avto prevoz do meje ter jim poma
ce po 200 din in jajca po 17
kolesarja
buse in podobno bo znašala mobilih, oblečeni v svilo in gal čez. Dvakrat Je taki skupini
Janes Sekoranja iz Gornjega din. Cena krompirju je bila za 3.650 ton, prihodnje leto pa že najlon, se zabavajo i n gledajo spremljal do meje tudi oboro
kg
10
do
15
din,
rdeči
pesi
Podbrežja se je 22. septembra
5.200 ton.
televiizio noč in dan, spravijo žen s pištolo. Franc Zavec Je
peljal po cesti od PodbočJ« 30 din, solati 30 din, papriki
preproste ljudi iz domače hiše iz LJubljane do Dravograda
30
do
35
din,
jabolkom
30
din.
prota Kostanjevici. P r i vasi
prebežnikov,
V i l , ki se zanimate za sodobno ln iz domovine. Ko j i h navdu prevažal skupine
Slinovci je na ostrem zavoju Venec čebule je stal od 80 do organizacijo
in tehniko pisarni šijo za odftvod, tzvlečejo iz njih enkrat ne da bi vedel, kam jih
ceste zavoziil s cestišča in se 100 din, medtem ko je krožnik škega poslovanja, pišite po brez trdo prislužene denarje,
kajti pelje, dvakrat pa navzlic temu,
prevrnil čez rob n« travnik. P r i sira veljal 50 d i n i n poUitr- plačni prospekt za novo ilustrira le to je njih cilji
da je vedel, kaj
nameravajo.
no revijo »Sodobna pisarna« na
padcu je dobil tako hude po skil lonček smetane prav tako naslov
uprave: Ljubljana, Gospo
Koliko ljudi zaradi tega pre Za vožnjo so mu plačali 60 din
škodbe, da jim je podlegel.
50 din.
ska 12.
klinja v taboriščih za mejo, ko po kilometru.
Martin Goričan je pomagal
liko jih tava ln v tujem kraju
moledluje za košček kruha ali tako, da je povezal z Lukma
opravlja najtežja dela samo za nom osebe, namenjene preko
hrano! Dosti, zlasti "deklet, se meje in spre jemal zanj denar,
jih je izgubilo v tujini,
za ki so ga plačale za to uslugo.
mnogimi je izginila vsaka sled Od sedmih ljudi je taiko prejel
najmanj
taikoj, ko so odšli z doma. in izročil Lukmanu
PARTIZAN NOVO MESTO : AOK OLIMPIJA (Ljubljana) — moški red ali celo dva boljši od Ollmpl
je. Tekmo je dobro sodil gvvul Najdba trupla v gozdu pri M i r  185.000 din.
3:0 (15:0, 15:1, 15:12)
Ludvik Cerčelk, k i je tudi na
sodnik Edo Slanina iz LJubljane. ni peči pred leti je odkrila eno
PARTIZAN NOVO MESTO J ILIRJA (Ljubljana) — ženske 1:0
Prihodnjo nedeljo se bo dokon takih tragedij mlade ženske, ki meraval v tujino brez dovolje
PARTIZAN NOVO MESTO s KRIM (Ljubljana) — žensk« 3:0
čno odločilo, čeprav jc ve sedaj
nasedla
pripovedovanju nja, ee je hotel poprej še zalo
več ali manj Jasno, da bodo No- j e
Malo čuden naslov, ali ne? No gledalci dobro sodil Zvone Pud- vomeščanl osvojili letošnje repu zvodnitoa^krimikialea.
K o je žiti s tujim denarjem. Julija
vomeški odhojkarji in odbojka- bevšek iz Ljubljane.
bliško prvenstvo. Naši odbojkarjl dobil od nje denar in vse, kar letos je kupil od kmetov v Suhi
rice so preteklo nedeljo gostovali
Pri moških smo
pričakovali potujejo na vroča jeseniška tla.
v LJubljani. Čeprav so igrali samo mnogo močnejši odpor Ollmplje Da si končno zagotovijo prvo me je mogel dobiiti, jo je v gozdu krajini najmanj 19.000 kg oglja
tri tekme, so jim v dobro zapisali kot so ga ti v resnici nudili. Nji sto, morajo zmagati vsaj s 3:1, ker pri M i m i peči zverinsko ubil. ln okoli 20 metrov drv, kar je
kar S novih točk. .Maski so igrali hovo moštvo je trenutno zelo jih v tem primeru LJubljana, ki
spmo eno tekmo — z AOK Ollm- oslabljeno, zato rezultat 3:0 za Igra naslednjo nedeljo z istim na- Podobnih tragedij ljudi, k i «o potem prodal v Ljubljano. Za
je najel
pio, ki so jo gladko premagali, Novomeščane ni bil problem. Na sprotntkoti (na domačem igrišču) nasedli zločkicem in se jim pu- prevoz oglja in drv
drugo tekmo z Ilirijo pa so dobiii ši odbojkarjl so igrati precej le ne bi mogla več prehiteti.
avtomobila
zadruge
etilt' voditi v bajno življenje, k i tovorna
brez borbe s 3:0 p. L. ker se Je žerno, toda vseeno so bili za raz
F. M.
so jim ga obljubljali, je na ža Ivančna gorica i n Splošnega
Ilirija pred kratkim razformirala.
To so 4 točke, druge štiri pa so
mizarskega podjetja lz Ivamčne
lost veliko.
osvojile odbojkarice. Bogata že
gorice, ne da bi prevoze plačal
tev za Novomeščane.
MREŽA PETORICE
S tem je nameraval oškodovati
E L A N (Novo mesto) : PARTIZAN (Grosuplje) fi:l <44)
Odbojkarice so začele svoje go
Pred senatom okrožnega so K Z Ivančna^ gorica za 37,125 dih
Cas je, da o Elanovih nogome po dva, Vesel enega, enega pa so
stovanje v Ljubljani že v soboto,
ko so se v Šiški pomerile z ekipo taših zapišemo tudi nekaj pohval,- dosegli domači (avtogol).
dišča v Novem mestu se
jt ln Splošno mizarstvo za 41.400
Prihodnjo nedeljo bodo Elanovcl pred kratkim
Ilirije. Ilicjanke novim republi kajtt te sedaj zasluzijo. Po vrnit
znašla skupina din.
škim prvakinjam niso bile kos in vi Majerleta ln Mlrtlča je v Ela- igrali doma ln sicer s Partizanom
Alojzija Vidlca lz Drašče vasi
BO morale prepustiti dve točki novem moštvu nastal pravi prepo iz Škofljice. Cc se bodo tudi to petih ljudi, k i so se razen dru
brez močnejšega odpora. Tudi rod. Čutili amo ga že preteklo ne krat potrudili, bo golov na pretek. gih kaznivih dejanj lotili tudi se bralci našega lista gotovo
drugo tekmo s Krimom, ki so Jo deljo, ko so v Novem mestu s NovomeSčanl, obiščite to tekmo,
spominjajo, pri pretepih v doma
Igrale na Rakovniku, so Novome- tako lahkoto odpravili Rlbnlčane domači nogometaši vas gotovo ne spravljanja čez meo. To SQ: 23- čem kraju je bil vedno zraven.
letni kmečki delavec Ludvik
šf-anke dobile gladko s 3:0. Le v z devetimi goli, nafte mnenje pa bodo razočarali!
prvem nizu, ko so domačinke vo je potrdila tudi nedeljska tekma
Cerček iz Žužemberka, A l o j / Zaradi hude telesne poškodbe
dile s 14:5, Je šlo za nohte, toda v Grosupljem, kjer so zaigrali ta
\\d\c
((znan pretepač), 32 let ln .podobnih kaznivih dejanj je
TELOVADBA V ČRNOMLJU
tucM tu so si naše odbejkarice Iz ko kot i I h že dolgo nismo videli.
kazale. Po enajstih zaporednih Napad z Majerletom na čelu je
Telesno vzgojno društvo Parti star kmečki delavec iz Drašče bil na Okrožnem sodišču v No
točkah so tudi ta niz odločile v igral zelo lepo in povezano, pred zan v Črnomlju Je zadnje 6a.se vasi pri Žužemberku,
26-letni vem mestu la.nl oktobra obso
svojo korist z rezultatom 16:14. vsem pa Je veliko streljal in to Je zastavilo vse sile za redno telo železniški kurjač Oton Lukman jen na poldrugo leto strogega
Obe tekmi je pred maloštevilnimi prineslo tako visoko zmago. Tudi vadbo. Pri društvu Je bila osno
zapora, katerega še n.l prestal.
obramba s Turkom na čelu, ki Je vana načelnlika komisija, ki re i« Ljubljane, šofer avtotaksija
Senat okrožnega sodišča •
Franc Zavec iz Mal*
bil skoraj nepremagljiva ovira za dno skrbi za razvoj društva. Dru 54-l«tni
mestu je imenovana
nasprotnikove napadalce, je bila štvo steije 250 članov. Najmočnej vasi pri Ljubljani ter 25-letni Novem
zanesljiva ln odločna. Edini gol, ši »o oddelki pionirjev in pionirk. kurjač pri JZ v Ljubljani Mar obsodil takole: Ludvika Cerčka
TEKMOVANJE
Načelništvo
si
je
zelo
prizadeva
ki so ga prejeli NovomeSčanl, je
na eno leto in šest mesecev
da bi pritegnilo k vadbi čla tin Gorican.
padel iz enajstmetrovke. V Elano- lo,
V ČRNOMLJU PRELOŽENO
ne in članice; uspeh ni Izostal.
strogega zapora. Alojzija Vidlca
moštvu so igrali: VraneSič. Članske
Iz Črnomlja so nam sporočili, vem
vrste
se
iz
dneva
v
dan
Semianovskl, Mrzlak, Turk. večajo. Društvo se že sedaj vest
na 2 leti i n 6 mesecev strogega
da Je bilo zaradi manjše epidemi Mirtič.
Lukič, Vesel, Majerle, Be- no pripravlja za celovečerno te
je gripe preloženo V. atletsko Cujnik,
Ne pozabile: od 28. septem zapora. Otona Lukmana na 2
zek
in
Hrovat.
V
moštvu
ni
bilo
prvenstvo Dolenjske za leto 1S57. slabega mesta, najboljša pa sta lovadno akademijo. Upamo, da
leti strogega zapora ter Franca
fara do 21. oktobra
Atletsko prvenstvo bo, če ie bo bila Majerle v napadu ln Turk v bomo takrat prvič pozdraviti na
Zavca jin Martina
Goričan*
odru člane in članice. Pri njiho
stanje izboljšalo, 12. in 13. okto obrambi.
DOLENJSKI
KULTURNI.
vsakega na šeist mesecev strovem delu Jim želimo čimveč
bra 1957.
Gole
so
dosegli:
Hrovat
in
Bezek
uspehal
K-K
FESTIVAL V KOSTANJEVICI' gegia zapora.
M-K

Nova lovska družina

1

Pretekli teden »o v novomeški
porodnišnici rodile: Tesari Tončka
s Sredgore — deklico, Erjavec An
tonija lz Dol. Globodola — dekli
co, Smalc Terezija iz Mengša —
deklico, Vidmar Mihaela z Ma
lega Podljubna — dečka, Gorjanc

kem vseljivo. Naslov v upravi
lista.
(480-57)
POCENI PRODAM bel emajliran
šteditnik. Krojač, Bršljin š t 33,
Novo mesto.

Podpisana Brsan Antonija •/
H rastja 12 pri Šentjerneju prekUcuijem, da bi bil Vovk Janez Iz
Cerovega Loga št. 10, govoril o
mojem bratu Jožetu Potočarju, da
ga »meče« in da ga Je zaradi tega
zapustila Martina Rukše, ker to
ni res.

Alojzija iz K u k e m b e r k a — dečka,
Plut Marija iz Kota — deklico,
Pihner Dragica iz Pravutine —
deklico, Segulin Angela iz Ptuja
— dečka, P o g a č a r Mara iz Novega
mesta — dečka, Cvar Magda 11
Trebnjega — deklico. Flajnik A n «
s Hrasta — dečka, Gregorčič Jo
žefa iz Bršljina — deklico, A n droja M i r k a iz Š e n t j e r n e j a — de
klico, Zupančič Jožefa iz Stavce
vasi. — deklico, M a l i Majda s
Kamne gorice — dečka, Duh Jo
žefa iz Dolenje vasi — deklico,
Bakše Štefka s Studenca — dečka,
Bencina Ivanka iz Novega mesta
— dečka, Gršič Terezija iz M e t l i 
ke — dečka, Sladic Amalija s
Vel. Vrbe — dečka, Knez M i n k a
lz Tržišča — dečka, Marolt M i l k a
z Otočca — deklico, Zupančič M a 
rija iz Male Loke — deklico, Vide
Marija iz Stranske "asi — d e k l i 
co, Kranjec Ida i? Primožev —
dečka, Fekonja A n i c a iz Raven —
deklico, Debeljak Fani iz Tržišča
— deklico.

+
Pretekli teden so se ponesrečili
In Iskali pomoči v n o v o m e š k i bol
nišnici: Jagodic Jure, uslužbenec
iz P r e d g r a đ a , je padel s kolesa ln
si poškodoval levo ramo. Brodar
Marija, žena posestnika s Potovrha, je padla z voza in si p o š k o 
dovala levo roko. Miklič Olga,
trgovska vajenka iz Trbovelj, je
pri telovadbi padla in si p o š k o d o 
vala levo nogo. Jankovič Edvard,
sin posestnika z Obrha, se je pre
vrnil s traktorjem In si p o š k o d o 
val glavo. Jankovič Anton, po
sestnik z Obrha, se je prevrnil s
traktorjem in si poškodoval de
sno roko. Pečaver Franc, mizar iz
Rodin, je pri obiranju jabolk pa
del z drevesa in si poškodoval
desno nogo. Oder Ivan, klepar iz
LJubljane, je padel z drevesa i n
si poškodoval hrbtenico. Moltana
Karel, sin pletarja iz V e l . S t r m i ce, je padel z okna in si p o š k o 
doval glavo in obe roki. Matjašec
Ivanko, h č e r k o posestnika iz Cepelj, j n sosedov pes ugriznil v le
vo nogo. Hrovat Alojz, sin posest
nika s K a l a , je padel s 3 m viso
kega hodnika i n si poškodoval
glavo. Gostiču Ivanu, upokojencu
iz Metlike, Je padlo drevo na levo
nogo. Gršlč Niko, posestnik iz
Mišnice. si je s srpom poškodoval
levo roko. Avguštin Olga, hči po
sestnika iz Podturna, si je z ben
cinom ožgala levo nogo.

Kriminal z nsodo ltndt

0

Vsi morajo tudi plačati sodne
stroške i n povprečnino, Cerček
pa &e K Z Ivančna gorica 37.125
dun in Sploftnemu
mizarstvu
41.400 din. P r i Viidiou doblje
nih 55.000 din in pri Zavcu
38.000 din je bilo odvzeto. Sod
ba še ni pravomočma.
Razumljivo je, da te vrste.kriminalci uspevajo le tam, kjer
naivni ljudje nasedajo hvalisa
nju vsega, kar je tuje, ln sm
janju vsega, kar je naše m
njihovo, pri Jjudeli, k i zaraili
Moje zaostalosti ne znajo ce
niti domače grude In kruha, >
odprtimi
uše&J pa »prejemajo

vse, kar pride Iz tujine, neglede od koga in s kakšnim name
nom, Grenka razočaranja sto
tine takih, kil so nasedli pripo
vedkam o življenju v tujih de
želah, skrušeni obrazi tistih, kJ
so se vrnili ozdravljeni tuje
omame, mnogi neznani grobovi,
brezpravni hiapčki tujih kapi
talistov in ceneno belo blago »a
javne hiše, to so prežalostna
posledice takim
verovanjem.
Kriminalci, k i na ta podli način
vlečejo iz ljudi denar in jih po
tem prepuščajo neznani usodi,
zaslužijo zato razen kazni tudi
preziri

o d

Mit manj ko 8 novih točk!

Preporod v ELAN0VI enajstorici

a

Cestarske težave
Cestarji smo glede na službo
tn premoženjsko stanje sJraornni
ljudje.
Nekateri imajo nekaj
jemlje in skromno hi.5>co, vsi
pa skromno životarijo. Kiopljemo cestne jarke, sekamo grmov
je, gramozlmo pa le takrat, ka
dar imamo gramoz. Mimo idoči
kaj radi opozarjajo cestarja in
dajejo nasvete, češ: »Kaj kop
ij eš? Zakaj ne siplješ ..gramoza,
ne vidiš, da je potrebno?« K a 
dar pa gramozimo, se najde
kdo, k i reče; »Cestar, kaj kvariš
cesto? Saj plačamo dosti dav
kov, kje je gratmoz?« Vsak ei
misli: tega si lahko privoščim,
ker je eden najnižjih nameščen
cev v državni službi. Med kme
ti ln cestarji je vedno neka na
petost, zlasti pri tistih, k i Ima
jo v bližini ceste svoje njiv* in
travnike.
Ko začne cestar kopati kanal
ne jarke in to opazi lastnik obmelne zemlje, ira r>re nekateri-

To bo odlična kapljica!
Na Stražnjem
vrhu in na
Doblički gori bodo imeli letos
lep pridelek grozdja. Vinograd
niki pravijo, da Je b i l malo
kdaj tako obloženo trtje kot
letos. Pričakujejo, da bo pride
lek tudi kvaliteten. Na seji sve
ta za kmetijstvo so sprejeli
sklep, da bo trgatev 5. oktobra.
Portugalko so trgali že okrog
15. septembra. Vinogradniki se
bodo morali posebno Potruditi
pri šolanju vina. Potrebno bo
razsuševanje, pravilna upora
ba žvepla, pravočasni
pretoki
in podobno. Razen Portugalke
so potrgali tudi rizvanec, k i je
pravtako zgodnja sorta. Sortni
nasad te vrste ima posestvo
Okljuk. Nasad je pokazal iz
redno lepe uspehe. Čeravno je
star 'tomaj tri leta, je bogato
obrodil- P r i rizvancu je že
ebulioskop pokazal 10,3 alko
hola,
I.S.
0

krat nahruli: »Kaj tako visok*
sekaš travo. To je moje j jat
plačam davek državi!« Največ
krat pa pride do nesporazuma
med kmeti dn cestarji, kada*
orjejo. Cestar pravi: »Na cesto
se ne sme zganjati živine«! Orač
pa reče: »Jaz sem vedno tod
oral ln mi ril še noben cestar
tega prepovedal«.
Doseči bi bilo treba, da bi
vsi iastniki
zemljišč, k i meje
na cesto, upoštevali Uredbo o
varstvu javnih cest, k i jo je
izdal izvršni svet L R S , potem
bi bili med lastniki zemljišč in
cestarji boljši odnosi, kar vsi
želimo.
' j u l i j Klepeo,
n

Nesreča na Krki
V nedeljo 22. septembri po
poldne je 86-letni ribič Anton
Miklavčič z Dobrave, po dor
mače Filik, vozil po Krki
ribiče iz Mokronoga. Ker zve
čer ni prišel domov, so ga
domačini šli Iskat. Filikov
Čoln je bil privezan ob bregu
Krke pri Cučji mlaki, blizu
izliva potoka Račne. v Kriko,
truplo ponesrečenega ribiča pa
so našli šele v torek proti ve
čeru. Ležijo je v vodi, nekaj
metrov od čolna.
Domnevajo, da je bilo sta
remu ribiču slabo in je splezal
na breg. Ko se je h v temi
vračal v čoln, je najbrže po
nesreči stopil poleg čolna ali
pa je iz čolna omahnil v vo
do. Ker si zarJdi starosti in
slabosti ni mogel pomagati,
je utonil.
V.
Zadrugam vseb vrst priporoča
mo, da naročijo novo ilustrirano
revijo »Sodobna pisarna«, ki bo
znatno pripomogla k izboljšanju
tehnike pisarniškega poslovanja.
Vsi vaši uslužbenci jo bodo z za
nimanjem čitali. Pišite po brez
plačni prospekt, če ga še nimat«.
Uprava »Sodobne pisamce, L1u<>»
tjanfc Gosposka 12.

Mirna gora vabi
Med
številne
priljubljene
slovenske planinske domove se
je pred leti uvrstil tudi pla
ninski dom na Mirni
gori.
Prizadevno planinsko
društvo
v Črnomlju,
pod čigar upravo
svoda dom, je deloma s pro
stovoljnim delom, deloma pa
s pomočjo
ljudske oblasti in
raznih organizacij zgradilo v
letih 1952 in 1953 na
ruševinah
starega doma, ki so ga med
okupacijo
požgali
Italijani,
nov, prostran in prijazen
dom,
ki je v ponos vsem belokranj
skim
planincem.
Dom je vse leto oskrbovan
in lahko sprejme v sobe in
skupna ležišča do 50 oseb. Ima
električno
razsvetljavo in te
lefon. Stoji na 1.048 metrov
nadmorske višine, z res kras
nim razgledom na vso Belo
krajino in dalje. Na jugu in
jugovzhodu se oko ustavi na
hriboviti L i k i in
bosenskem
gorovju. Z bližnje okolice je
lep razgled na Kamniške
pla

nine in ostale gorenjske veli
kane, kakor tudi na primor
ske vrhove. Kdor obišče Mir
no goro pravi, da mu ni žal
truda, saj mu je bogato po
plačan z edinstvenim
razgle
dom na vse strani. Od doma
so tudi prijetni
sprehodi v

temne bukove gozdove zgodo
vinsko znanega Roga. V bliži
ni je partizanska
bolnišnica
kakor tudi druge, iz osvobo
dilne vojne znane važne
po
stojanke.
V dom se pride s postaje
Semič v pičlih dveh urah po

Mount Everest. ali kakor pra
vijo domačimi Džomolungma, je
najvišja točka sveta. Vse do
pred nekaj let pa ni bila zna
na natančna vijina te »nehotič
ne« gore v Himalajih. Eni raz
iskovalci so j i pripisovali 8816
metrov, drugi 8884. Pred tremi
leti pa so jo indijski zemljemercj znova izmeril; in dogna
li, da je Mount Everest visok
8325 metrov

Veselo-resen

Nikotln in lepota
O tem, aH je kajenj.; škodlji
vo in če kvarno vpLiva na žen
sko lepoto, je bilo že precej
napisanega. Znani nemški gi
nekolog dr. Hofstatter Piše v
svoji knjigi o pogubnem vplivu
nikotina dn med drugim trdi,
da zgubi ženska, ki kadi, svojo
prirojeno nežnost. Navadno nje
na polt otrdi, ustnice pa izgube
naravno milino, tako da dobi
kadilka kaj pogosto moški iz
raz.
Nos j i nekako
izstopi,
spodnja ustnioa pa se prav tak o
rada deformira.
Kot trdi ta
zdravnik, sta nikotin in ženska
lepota precej skregana.

Toda še nadalje sem vztrajal pri n a č r t u i n
se odpravljal i n poslavljal od vseh. Imel sem še prosto
vožnjo do K i j e v a , k i si m i jo odobrili še v C i t i . K o
sem prišel v K i j e v , sem šel na mestni komisairiat, da
bi m i podaljšali objavo do poljske meje, toda komisar
m i je rekel, da m i ne more u s t r e č i i n me napotil na
vojaško komando. Rekel je, da je dobil ukaz od v r h o v 
ne sovjetske vlade, da rte sme noben Jugoslovan z a 
pustiti ozemlja Sovjetske unije, ker da se je J u g o 
slavija postavila na stran s o v r a ž n i k o v mlade Rusije.

Višina največje gore
na svetu

Se nekaj o Stemburju
Štemburjeva
uniforma, ki jo
je nosil pokojni pred cesar
jem na Dunaju, je bila pre
cej d r u g a č n a , kot jo opisuje
Marjan
Kozina.
Rajni Stembur je jahal pred
cesarjem na Dunaju leta 1908
v velikem sprevodu ob cesar
jevi Šestdesetletnici.
Vsi
na
rodi Austrije so se poklonili
staremu cesarju in vsi zasropniki so bili v slavnostnih
no-

zložni cesti do vasi
Planina,
od tu pa je še pol ure hoda po
serpetinasti, dobro
markirani
poti.
Agilni Fotoklub Črnomelj
je
v založbi Planinskega
društva
Črnomelj
izdal serijo razgled
nic planinskega doma; eno v
ponatisu objavljamo tudi mi.
Planinsko društvo
Črnomelj
vabi ljubitelje planin, da obi
ščejo planinski dom na Mirni
gori. Ne bo jim žal.
L. K.

odgovor

Marjanu

Kozini

šah. Takšne pestrosti ni videl besedni zaklad, ki je obstajal
Dunaj ne prej ne slej in po največ iz psovk, bolj zabeljesamezne dežele so tekmovale nih besed, kar pa seveda n i
za prevajanje.
Malo sem se
s svojimi
skupinami.
Kranjski
deželni
zbor
je sicer oddaljil od snovi, zato se
zbral postavne ljudi in lepe vrnimo k Stemburju na Du
nervozen
noše. Razume se, da tudi Do naj, ker čaka ves
lenjci niso zaostajali, vendar so na »befel«, da se uvrsti s svo
in belokranj
prednjačili
Belokranjci,
\med jimi uskoškimi
katere je prišel tudi Stem s k i m i jezdeci v sprevod. Nje
bur. Služil je svojčas kot vo gova uniforma je bila iz sive
domačega
tkanja in
jak pri huzarjih, kjer se je raševine
naučil razen
jahanja
tudi zapeta z zaponkami in sujtakonjskega padarsiva in je na šem na prsih. Na glavi je no
»kalpak«
tihem tudi opravljal
»tirarcet- sil Stembur mogočen
niški« posel, zlasti pri konjih. — kučmo iz dragocene kunine
Naučil se je tudi nekaj mad kože, ki ji pravijo Dolenjci
žarščine,
ki jo je
uporabljal »mandra«.
ob posebnih
priložnostih.
Debele, mesnate noge so mu
Nekoč
sem
prenočeval
v tiščale v škornjih z ostroga
njegovi gostilni ifn ker
sem mi. V desnici je držal
kopje,
bil nov gost, mi je posvetil ob levem boku mu je visela
nekaj več pozornosti; prisedel kriva"sablja, za pasom pa sta
je k moji mizi. Ker sem bil mu tičali dve starinski
»kumed prvo svetovno vojno ne bari« (pištoli). Roki sta b i l i
kaj časa med Madžari, sem se oblečeni v bele kožnate
rokatudi jaz naučil nekaj besed. vite. K elegantnejšemu
vide
Pri drugem pollitru sva po zu mu je pripomogel tudi
stala že bolj zgovorna in za zlat Ščipalnik (cviker) na no
čela sva po madžarsko.
In za su. Ogrnjen je bil z
rdečim,
čudo, da sva imela skoraj isti pelerini
podobnim
plaščem,
kakršne
so nosili zaradi bolj
divjega videza Trenkovi
pandurji. Pa recite, če ni t a k š n o
vse bolj pi
so gcsVovanja v Kočevju, Čr slika Štemburja
kakor
pa
nomlju, Trebnjem, Mokronogu, sana in junaška,
Trbovljah, Postojni, a Delav mož s kastorovcem m điJečim
Stembur je pred
skem odru v Ljubljani ter v rožmarinom.
stavljal graničarskega
kapeta
Kopru.
kmečke
Druga skupina igralcev pri na ali komandanta
pravlja mladinsko igro Milčin- konjice, ki je morala biti za
napada takoj pri
skega »Mogočni prstan« (režija časa.turškega
P. Cigler). Tudi priprave za roki.
Gfoodrich-Hackettovo
uprizori
Obsežni
Gorjanci so b i l i v
tev drame »Dnevnik Ane FranČasu vojaške
granice
razde
kove« so se že začele.
ljeni na enajst kompanij. Zad
nji postojanki sta bili naVahtl
nad. Novim mestom in v Marindolu pri Adlešičih.
To zad
njo postojanko so l i k v i d i r a l i
leta 1871 in iz male kasarne
napravili ljudsko šolo, ki stoji
še danes in služi svojemu na
menu.

Dovolj mu je bilo 120 let
BagikiJski policiji je bil pri
javljen samomor nekega okoli
škega kmeta. B i l je pri dobrem
zdravju, čeprav je bil star že
120 let. Življenja se je naveličal
in se obesil.

Tudi letos je Matija Cernič v
Tribučah zadovoljen z lepim
pridelkom tobaka. V ljubljanski
tobačni tovarni ga pohvalijo, da
prideluje prav dobro »božjo tra
vico«. Dokaz, da lahko na naši
zemlji pridelamo tudi kaj dru
gega kot krompir in repo! Se
veda zahtevata tobak in hmelj,
ki ga bomo tudi kmalu začeli
saditi na Dolenjskem, potrebno
znanje ln skrbno obdelavo, a
nam zategadelj tudi bogate je
poplačata naš trud.
(Foto: Jože Skot)

Hude katastrofe
Epidemija črne kug*, ki Je
razsajala v Evropi od leta J347
do 1351, je pokosila okrog' 23
milijonov ljudi.
Potres leta 1556 v kitajski
provinci Sensi je terjal 830.di0
žrtev.
Tajfun v Haipongu (Indoki
na) leta 1881 j> povzročil smrt
300.000 ljudi.
1549 rudarjev je zgubilo živ
ljenje v premogovnikih Honfceiko (Mandžurija) 25. aprila leta
1942. To j« največja
rudarska
nesreča vseh časov.
Železniška nesreča 12. de
cembra 1917 v Modani (Franci
ja) je zahteval« 543 žrtev.
7000 ljudi je izgubilo življe
nje v veliki pomorski katastrofi
18. februarja 1945 pni Danzigu.
Nemška ladja »Wilhelm Gusit-

loff« je vozila 5000 vojnijh ujet
nikov in 3700 izurjenih mornar
jev Ta podmornice, ko je bila
torpedirana. Rešilo se je le 1 00
mož.
Ob požaru v neki cerkvi v
Santiaigu (Chile) 8. decembra
1863 je zgorelo 2500 ljudi.
Avtomobilske nesreče v Ame
riki so od 13. septembra 1895 (ko
se Je zgodila prva avtomobilski
nesreča) do konca leta 1956 ter
jale 1 milijon 150.000 smrtnih
žrtev.
Športna
katastrofa,
doslej
najhujša, se je dogodila 11. j u 
nija 1955 v Le Mansu (Franci
ja). Avtomobilski dirkač Pierre
Levegh je izfletel z dirkalne ste
ze v množico, kjer je avto
eksplodiral.
P r i tem je našlo
smrt 82 ljudi.

CE ZNAJO SKRBI PLAVATI
»Ti, zakaj pa toiiko pijef?«
»Da utopim skrbi.«
»Pa pomaga?«
»Ne; moje skrbi znajo men
da plavati.«
RAZTRESENOST
K n j i ž e v n i k D j u r a JakMč je
bil večkrat zelo raztresen. Med
pogovorom je m i s l i l na kaj
povsem drugega, zato ni vedel,
o čem se je govorilo.
Nekoč se je pogovarjal z ne
ko igralko. Med tem ko mu je
ona govorila razne stvari, je
bil on v mislih povsem odso-

ten in na koncu ni vedel, kaj
vse mu je pravila. Da bi malo
popravil slab vtis, ki ga je na
pravil s svojo odsotnostjo od
predmeta razgovora, je vpra
šal igralko;
»Ali mi niste
pripovedovali,
da ste snoči nastopili v gle
dališču?«
»Ne, nisem. Sinoči sem šla
takoj po večerji
v
posteljo!«
»Res, pa ste imeli kaj velik
obisk?«

7

Vesti iz novomeškega gledališča
Novomeško g l e d a l i š č e O« za
otvoritev sezone ponovilo dra
mo O'Neilla »Ana Chrlstie« v
režiji prof. T. Trdana, k i je v
lanski sezoni doživela na odru
uspeh. Glavne vloge igrajo pri
znani igralci: Mira Lutmanova
(Ana), Riko Ur'h (Chris) in
Frenk Košele (Mat). Z dramo
bo novomeška .igralska družina
gostovala po raznih krajih DolenjsJto >i drugod. Predvidena
n

n

Ana Chrlstie spet na novomeškem odru. Levo Lenča Knafličeva
• vlogi Marte, desno Mira Lutmanova v naslovi vlogi Ane.

Na Dunaju je peketalo za
Štemburjem
še ducat belo
kranjskih jezdecev, ki so bili
oblečeni v d o m a č e belo sukno.
Pantaloni (hlače) so se tesno
oprijemali meč in nog. Na gla
vi so imeli z vrvico
pritrjene
in trdo pritisnjene črne kriljake, v rokah pa kopja. Precej
udeležencev
tega sprevoda je
upodobljenih v Sašljevih
»Bi
sernicah« (1909).
Božo

Račič

Zapečateni
železniški voz

ŠTEFAN

ZVVEIG:

Lenin
9. aprila 1917

ZdL'j tudi že pospravljajo vsd svoje
borno imetje, kajti v časopisih je priobč e n a jedrnata brzojavka Gorkega: »Vsi se
v r n i t e domov!« N a vse strani hite pisma
l n brzojavke: V r n i se domov, v r n i se do
mov! Zberite se! Zedinite se! Se erfkrat
sedaj zastavite življenje za stvar, za k a 
tero so, odkar se zavedajo sebe, posvetili
svoje življenje: za rusko revolucijo.

. . . in razočaranje
Toda po nekaj dneh j i h osupne novo
spoznanje: novica o ruski revoluciji, k i je
kot z o r l j i m i perutmi razviharila njihova
srca, ni revolucija, o kateri so sanjali, in
ni n i k a k r š n a ruska revolucija. To je bil
dvorni upor proti carju, upor, k i so ga
zanetili angleški in francoski diplomati,
hoteč p r e p r e č i t i carju, da bi sklenil m i r
z Nemčijo, ne pa revolucija ljudstva, k i
hoče m i r in svoje pravice. N i revolucija,
za katero so živeli in za katero so p r i 
pravljeni umreti, t e m v e č le spletka v o j 
skujočih se držav, imperialistov i n gene
ralov, k i niso hoteli pustiti, da bi se kdo
m e š a l v njihove n a č r t e . L e n i n i n njegovi
•o k m a l u sprevideli, da obljuba, po kateri

se lahko vsi vrnejo, ne velja za vse tiste,
k i hočejo pravo, temeljito revolucijo, re
volucijo K a r l a M a r k a . M i l j u k o v z drugi
mi liberalci je že izdal odlok, s katerim
j i m je prepovedana vrnitev. In vtem ko
zmerneže, socialiste, k i j i h lahko upora
bijo za nadaljevanje vojne, kot je P l e h a nov, na najljubeznivejši način pošiljajo iz
Anglije v Petrograd s torpednimi čolni
in č a s t n i m spremstvom, zadržujejo Trockega v H al i faksu, druge radikalce pa na
mejah. V vseh d r ž a v a h Antante so na me
jah črni seznami z imeni vseh tistih, k i
so prisostvovali kongresu Tretje internacionale v Ziemerwaldu. Obupani Lenin
pošilja brzojavko za brzojavko v Petro
grad, toda brzojavke mu prestrežejo ali
pa niso vročene. Tisto, kar v Zurichu ne
vedo in kar ve le malokdo v E v r o p i , prav
dobro vedo v Rusiji: kako je V l a d i m i r
Iljič L e n i n močan, kako energičen, kako
odločen in kako nevaren za svoje na
sprotnike.
Brezmejen je obup teh ljudi, k i so brez
moči z a d r ž a n i tukaj. V dolgih letih, na
neštetih g e n e r a l š t a b n i h sestankih v L o n 
donu, v Parizu, na Dunaju so s t r a t e š k o

•Auuul Naletel sem na sledove
civilizacije t«

K o sem mu omenil, da jaz nisem sovražnik Rusije,
t e m v e č da sem se zanjo bori l za časa revolucije, m i je
zelo vljudno odgovoril, da mi prizna zasluge, vendar
ne sme preko navodil centralne vlade. Svetoval m i je
naj se obrnem na vojaškega poveljnika. Sel sem tja
ter razložil n a č e l n i k u mestne vojske kdo sem i n kaj
želim. Rekel je: »Vse dobro, toda treba je pismeno
prošnjo, šele potem ti damo lahko dovoljenje za pot
do meje.« P r o š n j o sem napisal pa m i je rekel: »To ni
dobro, ne smeš napisati, da si Jugoslovan, m o r a š si
kaj drugega izmisliti, č e p r a v ne bo resnično.« Napisal
sem drugo prošnjo in navedel, da sem imel v K i j e v u
pred revolucijo očeta i n mater, k i j u sedaj ne morem
najti, po poizvedbah pa sem dognal, da sta odšla v
Kamienec-Podoljski. Nato je rekel: »To bo šlo, bom
podpisal.« Res je podpisal, kakor tudi navzoči komisar.
K o sem prošnjo nato moral nesti na vložišče zaradi
knjiženja v delovodnik, sem našel tam starejšega
moža, k i je prošnjo prebral in zmajal z glavo, da tu
nekaj ni v redu. Stopil je z listino do n a č e l n i k a in
komisarja i n nekaj dopovedoval, onadva pa sta ga
potolažila, da je vse v redu i n m u ukazala, naj stori
kar je potrebno.

MAŠČEVANJE
»Ta zlodjevi Fortunat v še
stem nadstropju vsak dan sam
sebi piše priporočeno
pismo že
dve leti,« potoži poštar,
»in
samo zato, ker mu nisem ho
tel dati hčere za ženo.«
Na vaški cerkvi je puščala
streha. Ko jo je krovec na
prošnjo župnika
popravil,
mu
je župnik še predno je pred
ložil račun rekel: »No, hvala
lepa in bog plačaj!*
»Kar vi mi plačajte,
potem
pa se sami z bogom zmenite
za povračilo,
saj se menda
vsak dan menite z njim,* je
dejal krovec.

K o n č n o sem šel na vlak i n se odpeljal proti poljski
meji. V Kamienec-Podoljskem sem se ustavil in ostal
nekaj dni tam. Ogledal sem si to staro mesto, k i je
videlo nekoč t u r š k a krdela i n je bilo tudi dalj časa
pod t u r š k o upravo. V mestu je bilo dokaj raznih
beguncev, predvsem Poljakov. Četrti dan sem se od
p r a v i l peš do nekdanje rusko-avstrijske, sedaj ruskopoljske meje. V l a k n i vozil, jaz pa sem nosil poln
kovčeg knjig, k i me je o v i r a l p r i hoji. Oddal sem j i h
nekemu kmetu, vse razen dveh, k i sem j u prinesel s
seboj. K o sem b i l še kake t r i kilometre od meje, sem
videl na polju žanjice, k i so žele pšenico, i n moške,
k i so j i m pomagali. Sel sem k njim i n j i h v p r a š a l ,
kje bi mogel preko meje, k i je b i l a ob majhni reki.
Povedali so m i , naj grem zvečer do mlinarja, k i je
dober človek i n m i bo dal nadaljnja navodila. T u d i
slamnik so m i dali, da ne bi pri morebitnem s r e č a n j u
s patruljo vzbujal pozornosti. Res sem srečal dva voja
ka, toda šla sta naprej ne da b i se zmenila zame.
Sonce se je bližalo zatonu, nastajal je mrak, jaz
sem se od njih poslovil in se napotil proti omenjenemu
mlinu. M l i n a r je o mojem prihodu obvestil bližnjo
obmejno stražo, k i je prišla v m l i n . Pozdravili smo
se i n v p r a š a l i so me, za kaj gre. Povedal sem j i m ,
da prihajam iz vzhodne Sibirije in m i kot Jugoslovanu
ne dajo dovoljenja za prehod čez mejo. Prvotno sem
nameraval ilegalno p r e k o r a č i t i rusko-poljsko mejo, pa
sem se premislil, ker smatram, da imam dovolj zaslug
za Rusijo i n da bi se m i lahko dovolil prehod, č e p r a v
tega centralna vlada ne dovoljuje Jugoslovanom. Rekel
sem: »Dovolj sem se bori l in trpel za novo socialistično
d r ž a v o i n mislim, da m i boste dovolili, da v sporazumu
z vami p r e k o r a č i m mejo.« N a te besede so se nasmeh
n i l i in se pozanimali, kaj nosim s seboj. Imel sem
nekaj drobnarij, knjig i n zemljevidov. Z a raznovrstne
dokumente iz časov borb so mi svetovali naj j i h ne
nosim s seboj, ker na Poljskem niso ravno p r i p o r o č 
l j i v i . Le od jugoslovanskega konzulata iz Vladivostoka
sem si obdržal papirje, drugo pa uničil. Poveljnik
s t r a ž e m i je točno označil kje naj pridem preko reke.
N a eni strani jezu je b i l ruski, na drugi strani pa
poljski m l i n .
P r e š e l sem vodo, noseč obleko v r o k i . Poljska
s t r a ž a na drugi strani je bila medtem po Rusih obve
ščena o mojem prihodu in mi ni delala ovir. B i l i so
vljudni z menoj, pri njih sem počakal dneva, nakar
so me odvedli v bližnjo mesto Skalo i n me predali
policiji. Temeljito so me pregledali i n me nato odvedli
na opazovanje v karanteno za š t i ri naj s t dni. Zatem so
me odpravili v V a r š a v o , kjer je bilo sredi mesta k o n 
centracijsko taborišče, k i n i nudilo razveseljive slike.
N a sredi dvorišča je b i l a hiša, v katero so natlačili
nekaj sto bivših ujetnikov, k i niso imeli prostora niti
toliko, da b i se ponoči ulegli; spali so sključeni. Na
zrak so nas p u š č a l i po pol ure in prav toliko za čas
obeda. Mene so v p r a š a l i kaj sem, i n ko sem rekel, da
Jugoslovan, so dejali: »Ti si srečen, vaš konzul pride
pogosto po svoje ljudi, medtem ko bomo m i še nadalje
tukaj gnili.« Nekateri ruski belogardisti, k i so za časa
rusko-poljskega spopada pomagali Poljakom, so b i l i
tam že več kot leto dni. B i l o je nekaj M a d ž a r o v , R o 
munov i n tudi Poljakov med njimi, vendar je bila
večina Rusov-belogardistov. Po k o n č a n i rusko-poljski
vojni leta 1921 so j i h gnali na prisilno delo, od koder
so uhajali. Nekaj so j i h polovili i n internirali. T e m
sem v obraz povedal, da so tepci, ker niso hoteli ubo
gati sovjetskega konzula, k i bi j i m omogočil povratek
brez kazni.

skovali rusko revolucijo. Vsako posamez sile. Toda sedaj pride č u d n o spoznanje: na lastno odgovornost začel pogajanja z
nost organizacije so premerili, preskusili L e n i n si lahko več obeta od n e m š k e g a n e m š k o vlado.
i n pretehtali. Sk o zi desetletja so v svojih cesarja V i l j e m a kakor od Rusije M i l j u k o v a
Sporazum
časopisih t e o r e t i č n o in p r a k t i č n o primer i n Poincareove Francije. Nemčija potre
j a l i med seboj težave, nevarnosti i n m o ž  buje, tik pred a m e r i š k o objavo vojne, za
P r a v zato, ker je vedel, da bo to nje
nosti. Vse življenje je rojila temu Člove vsako ceno m i r z Rusijo. Tako je revo govo dejanje sprožilo senzacijo in jezo,
k u samo ta misel, nepretrgoma jo je do- lucionar, k i prizadeva skrbi poslanikom ravna L e n i n z vso odkritostjo. Po njego
pnlnjevaL in naposled spravil v dokončno Anglije in Francije, za Nemčijo kakor n a  vem naročilu je šel tajnik švicarskih de
obliko. In sedaj, ko je priklenjen tu v ročen pomočnik.
lavskih sindikatov F r i t z Platen k n e m š k e 
Švici, naj vsa njegova revolucija zvodeni,
mu poslaniku, k i se je že doslej tako na
Toda
kako
strahotna
je
odgovornost
ta
naj jo uničijo drugi, k i njegovo sveto ide
splošno pogajal z r u s k i m i emigranti, in
kega koraka, da sedaj nenadoma začne
jo osvoboditve množic izrabljajo v prid
mu sporočil Leninove pogoje. K a j t i ta
pregovore s cesarsko Nemčijo, katero je
tujih d r ž a v i n tujih koristi! Lenina, vedno
majhni, neznani emigrant ne pošilja n e m 
v svojih spisih stokrat zmerjal in j i pre
ški vladi nobene p r o š n j e — kakor da je
tako železnega realista obhajajo sedaj v
til! K a j t i v smislu vse dosedanje morale
že sedaj zaslutil svojo bodočo avtoriteto —
dnevih obupa najbolj f a n t a s t i č n e misli.
je nedvomno izdaja, da v sredi vojne ln
ampak j i stavlja pogoje, pod katerimi bi
A l i ne bi mogel najeti letalo in se odpe
po odobritvi sovražnega g e n e r a l š t a b a sto potniki b i l i pripravljeni sprejeti uslugo
ljati z njim čez Nemčijo in Avstrijo? Toda
pi na s o v r a ž n i k o v o ozemlje i n se pelje č e 
že p r i prvem, k i ponudi svojo pomoč, se zenj . . . Jasno, da se niso zgrozili le m i  n e m š k e vlade: ž e l e z n i š k e m u vozu, v kate
pokaže, da je ovaduh. Čedalje bolj divje lejši revolucionarji, ampak tudi večina L e  rem se bodo peljali, mora biti priznana
in nore postajajo misli o begu: L e n i n piše ninovih somišljenikov, ko j i m je dejal, da pravica eksteritorialnosti in niti nri vhodu
na Švedsko, naj mu priskrbijo švedski bo šel, če bo treba, tudi po tej najnevar ne pri izhodu iz n e m š k e d r ž a v e ne sme biti
potni list, hoče se narediti mutastega. da nejši poti, k i ga bo najbolj kompromiti n i k a k r š n e kontrole oseb in Dotnih listov;
mu ne bi bilo treba dajati nobenih obve rala. Prepadeni ga opozarjajo, da so se s vožnjo bodo plačali po normalni tarifi; v o 
stil. Povsem razumljivo je, da L e n i n vsa posredovanjem švicarskih socialdemokra za ne smejo zapustiti ne po ukazu ne na
lastno pobudo. Minister Romberg je sporo
ko jutro po teh fantastičnih nočeh sam tov že davno začela pogajanja, da se v r n i 
čil te pogoje dalje. V roke jih je dobil
sprevidi, da so vse te blodnje sanje ne- tev ruskih revolucionarjev usmeri po l a 
Ludendorf in j i h nedvomno priporočil, č e 
uresničljive, toda sredi belega dne ve ne godni in nevtralni poti v obliki zamenjave
prav v njegovih memoarih ni o tem niti
kaj: on mora v Rusijo, namesto onih d r u  vojnih ujetnikov. Toda Lenin sprevidi, k a  besede, toda zgodovinsko je to nemara
gih mora on sam voditi svojo revolucijo, ko dolgotrajna bo ta pot in kako bo ruska najvažnejša odločitev njegovega življenja.
pravo in pošteno revolucijo, namesto se vlada spretno in hote v b r e z k o n č n o s t za Poslanik je skušal v mnogih posameznostih
danje politične. O n mora, in č i m p r e j , na vlačevala njihovo vrnitev domov, in tudi vnesti še nekatere spremembe, kajti L e n i n
zaj v Rusijo. Nazaj za vsako ceno.
ve, kako odločilna sta sleherni dan in je nalašč sestavil protokol tako dvoumno,
sleherna ura. L e n i n v i d i samo cilj, med da se smejo v vozu brez kontrole voziti ne
Švica leži ukleščena med Italijo, F r a n 
cijo, Nemčijo i n Avstrijo. Skozi zavezniške tem, ko se drugI, manj odločni i n drzni, samo Rusi, ampak tudi Avstriiec Radek.
dežele je Leninu zaprta pot kot revolucio ne upajo storiti koraka, k i ie po vseh ob Toda tako kot L e n i n u še mudi tudi n e m š k i
narju, skozi Nemčijo i n Avstrijo pa kot stoječih zakonih in nazorih izdaja. Toda vladi. K a j t i tega dne, 5. aprila so Z d r u ž e n e
ruskemu d r ž a v l j a n u , pripadniku s o v r a ž n e L e n i n se je v sebi že odločil in sam zase, d r ž a v e A m e r i k e napovedale Nemčiji voino.

