tilasilo

S o c i a l i s t i č n e zveze delovnega

L A S T N I K I N I Z D A J A T E L J s O k r a j n ! odbor S Z D L Novo mesto — Izhaja
vsako sredo — Posamezna š t e v i l k a 10 d i n — L E T N A N A R O Č N I N A 480 din,
polletna 240 d i n , č e t r t l e t n a 120 d i n ; plačljiva je vnaprej. Z a inozemstvo
900 d i n oziroma 3 amer. dolarje — T E K . R A Č U N p r i K o m u n a l n i banki v
N o v e m mestu štev. 60-KB-16-2-24
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NOVO

IU«WO

U R E J U J E u r e d n i š k i odbor — Odgovorni urednik Tone G o š n i k — N A S L O V
U R E D N I Š T V A I N U P R A V E : Novo mesto, Cesta komandanta Staneta 30 P o š t n i predal Novo mesto 38 — T E L E F O N u r e d n i š t v a i n uprave št. 127 —
N e n a r o č e n l h rokopisov ne v r a č a m o — T I S K A Časopisno podjetje »Slovenski
poročevalec« v L j u b l j a n i

T

ONEJO TI ZADNJI dnevi, te zadnje ure sta
rega leta, izginjajo počasi pa nezadržno vse
globlje, vse dlje od nas, v prepade časov in
dob, v minulost sveta in človeka, v zgodovi
no, v nepovrat; izginjajo tja, kamor skriv
nostne reke stoletij odnašajo usedline in prod
naših let in dni in ur. Globoko v mrak zahaja to staro
leto, čeprav bo nekaj časa Še tudi od tam metalo nazaj
svojo senco, odsevalo pa tudi svoje luči. In kakor smo
veseli ob tem poslavljanju, saj je zaključeno in pre
črtano spet eno razdobje, nas vendar obdaja tudi rahla
otožnost, kakor ob slehernem slovesu. Kajti ni le naša
mati Zemlja spet sklenila svoje krožne poti okrog
Sonca v prostoru vesolja, zaključen je tudi kos poti
našega življenja, pniteadevanja. ustvarjanja, dela., š e
malo in leto 1957 se bo vpisalo v zgodovino, postalo bo
njen pojem, za nas osebno pa nov mejnik na poti skozi
življenje in čas.

KAZALCI STAROLETNE URE se pomikajo proti
dvanajsti. To so trenutki, ko vse bolj tenkočutno pri
sluškujemo utripu nevidnega mehanizma, vseh tistih
stotih in stotih kolesc, ki so nam dolgih dvanajst me
secev odmerjali čas, uspehe in neuspehe, veselje in ža
lost, ki pa smo jih po svoje ali poganjali ali zaustav
ljali tudi sami. Dvanajst mesecev, teh dvanajst čudnih
in pisanih popoln-kov iz Andersenove baj'ke se je sedaj
sešlo; neslišni se ustavljajo pred pragi naših domov,
na vratih naših duš in src, kakor da prosijo za dober
spomin in lepo slovo. Prišli so čez polja, kjer so sejali
in zoreli pridelke, ustavljajo se ob neštetih strojih na
ših tovarn, saj so jih poganjali tri sto petinšestdeset
dni, zro mater z dojenčkom, se sklanjajo nad grobovi.
Teh čudnih dvanajst popotnikov ni življenja samo da
jalo, tudi jemali so ga, niso le sejali prostra-nskih živ
ljenjskih polj, tudi želi so jih. Sedaj gredo, kajti že so
novi na poti...
VSAKO SLOVO pa nam vendarle poglobi misel.
Ob še praznem listu, ki se razgrne pred nami, se zastrmimo tudi v slare, popisane strani, kamor nam je živ
ljenje v minulem letu vrsnik) svoje neizbrisne sledi.
Kar nas čaka v novem, je nam neznano, vse v starem
je pa šlo ali skozi nas ali mimo nas, je nas prevzelo
al! prizadelo, je nekaj dodalo ali vz^b našim željam ^
sanjam. Vnanji čas je zatonil, njegova vsebina je pa
ostala v nas in tvori naš osebni Dnevnik leta 1957
obeležen z uspehi in padci, z radostjo in bolečino, tajni
dnevnilk srca in misli.
t

BILO J E VELIKO LETO, to, ki se sedaj poslavlja
od nas. Nemara največje, kar jih doslej beleži zgodo
vina, in kar jih nima v svojih letopisih. Tisoče in tisoče
let nas nosi Zemlja skozi brezmejne prostore vesolja.
In tisoče in tisoče let smo bili' priklenjeni samo nanjo,
upTti s pogledi in željami v skrivnostne luči zvezdnega
neba. Grški Ikar je hotel poleteti k soncu; le v skromni

NOVOLETNO
meri smo uresničili njegov sen, pradavni sen človeštva,
le za nekaj tisoč metrov smo se lahko odtrgali od
Zemlje v njen zračni prostor. Ne, tudi v tem starem
letu mu še nismo ušli; na noben planet, ki kroži okrog
nas, še ni stopila noga prebivalca Zemlje. Toda dosegli
smo nekaj, kar ni doseglo še nobeno leto. Posegli smo
v vesolje, s čudovito umetno roko, pa ga otipavamo,
preizkušamo, preden se bomo dvignili vanj. Umetna
satelita, ki že krožita okrog nas, sta ta čudovita roka,
s katero hočemo doseči zvezde. In če pravimo, da je v
tem in tem letnem času Sonce v znamenju Ovna ali
Vage ali Ribe, potem lahko rečemo, da je leto 1957
tisto, ki je stopilo v znamenje Satelitov in začelo Člo
veštvu novo dobo. Ni to samo uspeh tehnike, tehnika
je le posredovalec. To je uspeh Človeka, tistega od da
nes in včeraj in pred davnimi vekovi, sad iskanj, pri
zadevanj neštetih rodov na tem našem planetu, uresni
čitev ene njegovih velikih sanj, da se iztrga svojemu
omejenemu prostoru, in morda tudi času.
POGLED V VESOLJE je sicer zanimiv, sateliti, ali
karkoli bomo še poslali v medplanetarni prostor — to
je izreden uspeh človekovega duha. In če smo umetni lu
ni omenili sedaj ob koncu leta, je prav, saj sta mu vtis
nili svoje znamenje. Vendar pa, bodi ta uspeh še taiko
pomemben, ostane slej ko prej le na njegovem obodu, le
na površju tega našega včasih težkega, vedno pa tako
dragega življenja na tej ljubi materi Zemlji, na tem na
šem planetu, kjer imajo svoje korenine in krošnje. In
naj vnanji, tehničn' izraz našega življenja še tako na
preduje, za to našo vsakdanjo stvarnost bo vedno drago
cenejši orač s plugom, delavec za strojem, znanstvenik,
ki se v laboratoriju prizadeva, da bi življenje človeka
storil ugodnejše, umetnik s peresom in čopičem, kot še
taiki umetni sateliti, stratosferske rakete ali vesoljski
potniki. Kajti ni bistvo človeka osvajanje Meseca ali
Marsa, take stvari pač spadajo v velike, vendar v jedru
pustolovske želje njegovega duha in vedoželjnosti. Nje
govo bistvo je v osvojevanju vsakdanjega življenja in
njegov'h dobrin, boj proti vsemu, kar to življenje zavi
ra, ga dela težkega, boj proti vsemu, kar mrači pogled
v jasna življenjska in človeška obzorja in moti sožitje
relilke družine narodov in plemen. Upamo in trdno ver

jamemo, da gre vse človeštvo nasprotji svetli prihodnosti,
da pa mu ta prihodnost ne bo podarjena, ampak samo
izbojevana, toda ne z orožjem, temveč z delom, s pre
prostim, na videz skromnim* vsakdanjim delom na vseh
področjih, z delom rok in misli, ki ustvarjajo za danes
in jutri, zase in za druge, prežete z ideali človečnosti in
bratstva vseh ljudi. In teh ljudi, oziroma takih ljudi je
Čedalje več, in tudi v letu, ki odhaja od nas so storili
marsikaj, kar naj lepo, svetlo prihodnost približa ne Ka
mo rodovom pred nami, ampaik tudi že nam po vsej ze
meljski obli. Še bolj kot po vesolju, človeštvo že dolga
tisočletja koprni po miru in ga išče. Kajti mir je temelj
ni.kamen, na katerem si lahko gradii in zgradi srečo ne
samo tisto splošno življenje na naši zemlji, ampak tudi
skrito, posamično življenje slehernega od nas. In močneneje kot vsa umetna in neumetna nebesna telesa je člo
veštvo tudi v letu 1957 upiralo poglede v sijoče sonce
Miru, se mu skušalo približati in se mu v marsičem tu
di približalo.
IN NAŠE STARO LETO? Pozdravimo ga ponosno
in hvaležno ko odhaja. Nad našo domovino bodo zasijale
druge številke: 1958, toda stare bodo s častjo zapisane v
naš letopis. Nad to ljubo domačo zemljo, prepojeno s
krvjo, se je že zvrstilo ducat let, odkar sta nam vzšla svo
boda in mir. Ducat težlkih, toda resnično ustvarjalnih in

nevsakdanjih let! In to, ki odhaja, je med njimi pomem
bno kot vsa. Saj je obrodilo toliflco novih sadov, prineslo
toliko novih uspehov na vsa' področja našega življenja,
da se jih včasih niti ne zavedamo, prav po tistem reku:
zavoljo gozda ne vidim dreves! Ljudstvo, ki vlada in
dela* — to je veliika beseda, % še večja stvarnost. To ni
umetna tvorba, to je živo, Čedalje bolj živo in organsko
telo. In kar je ustvarilo, storilo in dalo na tej svobodni
zemlja od Triglava do Djevdjeliije, ni ustvarilo samo zase,
ni dalo le sebi, kajti to ljudstvo živi v polni zavesti, da
je in mora biti ves svet ena sama veliika in svobodna
družina, ki živi v bratstvu in miru. Da smo tudi v mi
nulem letu marsikaj 'storili za mir, ni treba poudarjati,
saj je svet to spoznal in priznal. Naši napori za blagi
njo domovine in človeštva v letu 1958 ne bodo nič manj
ši, le še prlzadevnejši.
SREČNO NOVO LETO, s* voščimo ob zatonu stare
ga. Da, srečno novo leto nam vsem, ki smo doma, in
vsem vam, ki živite na tujem! Srečno novo leto in po
zdrav domovine! Staro zahaja, novo je pred nami. Ura
je odbila, čas se je prevesil. Nemara bodo na njegovo obnebje vzpluli novi sateliti. Naj pomenijo mir! Saj ga
človeštvo ni samo potrebno, ampaik tudi vredno. In natj
bo vsa bučeča reka človeštvu in življenja v letu 1958
napolnjena z njimi

VSEM PRIJATELJEM
DOLENJSKEGA LISTA

SREČNO

1958!

UREDNIŠTVO
IN U P R A V A

PRVI USPEHI:
155 novih naročnikov
V decembru se J« prijavijo
naši upravi 155 novih naročni
kov; največ j i h Je Iz Črnomlja,
D u h in iv a, Mirne peči, š m i h e l a
pri Novem mestu in iz rastnih
krajev izven Slovenije. Vse so
delavce in prijatelje lista prosi
mo, da nadaljujejo z zbiranjem
novih naročnikov!
Sporočite, koliko
naročilnic
potrebujete za nove naročnik«!

PRIHODNJA ŠTEVILKA
»Dolenjskega H*t*>« h«» hUHa *ar.idj novoletnega nridiha v hV
skarni v sredo, 8. januarja 1954,

Stran t
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ZUNANJEPOLITIČNI
Udeleženci pariške konference pred
sednikov vlad držav, k i so članice
atlantskega pakta (NATO), so pobrali
kovčke i n se razšli na svojo domove.
Preden pa so to storili, so objavil)
skupilo uradno sporočilo, v katerem
so ponovno potrdili, da napad na eno
članico paklu, pomeni napad na vse
članice pakta, da so članice še vedno
pripravljene na pogajanja, da pa je
Vzhod bolj zaverovan v svoje načrte
po svetovnem gospostvu in da je po
temtakem cilj Sovjetske zveze »osla
biti In razbiti svobodni svet«. Seveda
so ponovno potrdili vero v lastno
enotnost in poudarili potrebo po pred
hodnih političnlih posvetovanjih- P r i
tem so obžalovali, da je Sovjetska
zveza kriva za neuspeh razorožitvenih
pogajanj. K e r pa je sovjetska armada
tudi oborožena t najnovejšim orož
jem« bodo tudi članice pakta ustanav
ljale zaloge atomskega orožja. Zna
čilno pa Je to, da niso nič sklenili o
ustanavljanju raketnih oporišč v po
sameznih državah članicah, ker sta bi
l i Danska In Norveška proti takim
oporiščem,
zahodnonemški
kancler
Adenauer je bil za odgodjtev razprav
ljanja o tem vprašanju, Italijani so
postavljali nekakšne pogoje in samo
Velika Britanija In Turčija sta bili
pravzaprav za takojšnjo ustanovitev
teh oporišč.
Pariška konferenca Je potekala ne
koliko drugače, kot je javnost priča
kovala. Znano Je bilo vnaprej, da sta
Amerika in Britanija pripravili na
črt, po katerem bi imela vojaška
vprašanja prednost. S tem seveda

biiMil

Pred z a k l j u č k o m
letošnjega odstotki zadostil planski nalog . nih slojev i n p o v e č a n e storil
leta je tudi R u d n i k Karažatrlca Poudariti je treba, da je bilo nosti v p l i v a l tudi ž e delno do
prejel od Investicijske banke p r i forsiranju planske količine grajeni navd izvoznd vpadnik.
L R Slovenije k r a t k o r o č n o i n  premoga za leto 1957 predvi P o njemu je bilo n a m r e č m o ž 
vesticijsko posojilo v znesku deno, da bodo rudarji nako no v omejenem obsegu i z v a 
8 milijonov dinarjev. T a sred pali od skupnih 35.000 ton pre žati jalovino in star jamski les
stva bo rudnik uporabil za na moga 3.100 ton v dela prostih ter u v a ž a t i za severni sektor
daljevanje gradnje najnujnej dnevih. Planiranje preriavod- odprte jame potrebni jamski
ših že začetih kuvestietijskih njie na nedelje i n praznike pa les. Letos dosežene storitve so,
del, k i so v zvezi z dograditvijo je jako nesolidno, kajti n a  upoštevajoč primitivnost r u 
zelo ugodne ter so
novega
izvoznega vpaduika. porno jamsko delo že v red darjenja,
Znesek posojila je na p r v i oo" nem času rudarja m o č n o u t r u  višje od onih i z preteklih let.
potrebuje N a pripratvi v premogu je bila
gled precejšen, vendar .pomeni d i i n zato nujno
ob pregledu projekta izgradnje primernega počitka. Poleg fo dosežena storitev 1,62 ton na
rudnika za p o v e č a n j e k a p a c i  rumov za planiranje so tudi šiiht, na odkopu pa celo 3,07
tete proizvodnje le d e l č e k vseh pokazatelji glede u r a v n o v e š e - ton na šiht; jamska storitev
potrebnih finančnih sredstev. nosti f i n a n č n e g a stanja p o d  se je dvignila od lanske 0,82
Podjetje upa, da m u bo še l e  jetja zahtevali od k o l e k t i v a , ton/šiht na 0,87 ton/šiht, r u d 
tos odobren zvezni investicij da se je forsiralo nedeljsko n i š k a storitev pa od 0,598 ton/
s k i kredit v višini 142 milijo delo. V dela prostih dnevih bo šiht na 0.635 ton/šiht. Za bolj
nov dinarjev, kar b i zadosto letos nakopano okoli 2.600 ton še razumevanje nanizanih po
enome datkov
naj
pojasnim,
da
valo za prvo fazo izgradnje i n premoga a l i nekako
s e č n a proizvodnja.
je
bilo
v letu
1956
naopreme rudnika.
kopanega na eno opravil j eno
N a p o v e č a n j e proizvodnje v dnino na celem r u d n i k u p o v 
V odgovor na *vprasarije1
» Z a k a j je Rudnik K a n i ž a r i c a letu 1957 je mimo reorganiza p r e č n o po 598 k g premoga, l e 
u p r a v i č e n , da prejme Investi cije p r e v a ž a n j a i n izvažanja, tos pa 635 k g a l i za 6 /o več.
cijski kredit?«, nad navedemo ureditve s i s t e m a t i č n e g a odkopavanja vseh treh premogov
le bistvene argumente.
(Nadaljevanje sledi)
Rudnik je b i l v zadnji sve
tovni vojni popolnoma uničen.
Zaradi akcij narodnoosvobodil
ne vojske je okupator prekinil
redno obratovanje in jamske
prostore je zalila voda, zunanji
Objekti pa so bili uničeni i n
požgani. K o so
partizanske
enote osvobodile Belo krajino,
so rudarji — partizani začeli
leta 1944 tod kopati premog za
potrebe provizorične e l e k t r i č n e
cen brale i n za ogrevanje p r o 
storov, k i so se j i h posluževale
partizanske ustanove v Č r n o m 
Komaj polovico Izvoljenih dele
l j u . . Kopanje premoga je bilo
gatov se je 15. decembra udeležilo
v globini že odprte Jame z a 
občinske sindikalne konference v
Novem mestu. Udeležili so se Je
r a d ' z vodo zalitih prostorov
Z A K A J SO S L I V Z E M L J O — sprašujejo mnogi ob pogledu na v znatno večjem Številu delegatin e m o g o č e i n n a č e l i so z odkodeiavcl kot delegatl-intelektualci.
novo postajno poslopje v Trebnjem. S tem modernim poslop Zlasti so manjkali delegati pro
pavamjem varnostnega
stebra
jem so šil pri gradnji nekoliko preveč v zemljo. T l a v južnem svetnih delavcev »n manjkal Je
glavnega izvoznega vpadnika,
delu stavbe so pod nivojem železniškega tira, pri vhodni strani tu<l predsednik nadzornega odbo
kateri še dandanes služi za
ra občinskega sindikalnega sveta,
bo pa treba cesto znižati za kakih 60 cm. Za toliko bo potem
ker je baje pozabil priti. Na kon
glavno izvozno komunikacijo.
ferenci prav tako nI bilo nobene
večja strmina od postaje proti naselju.
C i m je b i l okupator izgnan, so
ga predstavnika zbora protzvazačeli takoj obnavljati k a n i lalcev.
žarski r u d n i k ter izčrpavati
Delegati, ki so se udeležili kon
N
a
c
r
t
i
v
K
o
s
t
a
n
j
e
v
i
c
i
ference,
so grajali tak odnos do
vodo. N a ustju izvoznega vpad
sindikata, v tem vidijo podcenje
nika, k i je b i l že leta 1936 iz
vanje vloge, ki jo ima organiza
Turistično društvo v Kosta
grajen kot provizorij za odpi njevici ima že prav lepo tradi rodni turistični prospekt, bomo cija. Na račun izobražencev., ki so
ranje premogišča v območju cijo. Zal so marsikaj, za kar si zgradili poleg lepo čolnarno in bili Izvollenl za delegate, pa se
konference niso udeležili
niti
t. ZV, Nove jame, je b i l izgra je društvo dolga leta prizade jo opremili s potrebnim) čolni. opravičili izostanka, pa je padla
Mestece
bo
dobilo
nove
klopd
marsikatera
—
lahko
rečemo
—
jen provizorični izvozna stolp valo, uničili Italijani. Le počasi
z leseno sortirnico za premog. se dvigajo iznad streh novi to na vsa tista mesta, kjer so bila upravičena pripomba.
V novomeški občini je 47 sindi
pred vojno. Uredili bomo tudi
Sporedno
z
obnavljanjem poli, k i so jih Kostanjevičani
kalnih podružnic z v e č kot 4.70O
kopališče
pri
mostu.
Prav
tako
člani.
Se vedno Je dokaj delavcev
jame se je začela tudi eksplo- posadili na prizadevanje T u r i 
ln tjudl uslužbencev izven sindi
alaclja premoga. V mesecu j u  stičnega društva. Pred nedav Je društvo te dni preskrbelo kata.
Takih
uslužbencev Je nekaj
l i j u 1945 je znašala proizvod nim je imelo društvo občni »bor dohod do novega mostu, katere celo na občini In tudi v splošni
ga
smo
dobili
po
načrtu
arhi
bolnišnici te* se v nekaterih pod
nja premoga komaj 3 tone na in s; zadalo nove naloge.'' K«r
dan in ta se je iz leta v leto pride nas camplng na medna- tekta Jožeta Plečnika. Turistič jetjih.
Na konferenci so obravnavali
no
društvo
vodita
zdaj
predsed
dvigala ter dosegla v letu 1956
vrsto problemov, za katere bi bi
nik Jože L i k a r in tajnik Jože lo prav, da bi jih slišali člani zbo
p o v p r e č n o 98 ton na dan. L e 
VREME
rov proizvajalcev.
Sodelovanj«
Jankovlč.
tošnji proizvodni plan r u d n i - <
sindikatov \- ;'i
ni dobro. SinOD 26. D E C E M B R A DO
ka, k i zmaša 35.000 ton premoga
.*-.•..«. .«..»«.«. . • . . • • • • i •••••••••
5. J A N U A R J A
ali 110 ton dnevno, je b ' l poDo 30. decembra pogoste, naj
slavljen na predpostavki, da
bo ob polovici leta začel obra večkrat snežne padavine. Zatem
tovati novi izvozni vpadn'k, bo v glavnem suho vreme.
INDUSTRIJA
PERILA
t
kar pa se zaradi z a v l a č e v a n j a Temperatura bo konec decem
odobritve investicijskih sred bra močno padla, v začetku
stev n i uredilo. K l j n b temu pa januarja bo pa hud mraz.
\ 0 V 0
MESTO
!
bo v vsem obdobju 100-letnega
NadaUnl izgledi do 12. Ja
rudarjenja letos k a n i ž a r s k i k o  nuarja: Okoli 10. januarja tople
I
lektiv dosegel najvišjo letno je — nato padavine.
I Z D E L U J E M O V S E V R S T E MOŠKEGA P E R I L A
i
proizvodnjo i n nekako z 98
V.M.
PRIZNANE KVALITETE. DELOVNI KOLEKTIV
{
INDUSTRIJE PERILA, NOVO MESTO, CESTIj
T A V S E M D E L O V N I M L J U D E M SREČNO IN
t
Z A D O V O L J N O N O V O L E T O 1958.
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Po Parizu
hipu raztolmačila kot ugodno zname
nje, posebno ker je v prejšnjih od
stavkih sporočila govora o »odprtih
vratih« in o sklicanju konference
zunanjih ministrov Vzhoda in Zahoda.
Zunanjj minister Sovjetske zveze
Gromiko je že odgovoril, da se Sov
jetska zveza ne bo pogajala z istimi
ljudmi, s katerimi se Je že brezplod
no Pogajala mesece in mesece v pre
teklosti- P r i tem je mislil na zunanje
ministre. Poudaril je tudi, da brez
L R Kitajske ne more biti sklenjen
učinkovit razorožitveni sporazum. Pač
pa je možen stik med Vzhodom in Za
hodom na ravnj ministrskih predsed
nikov, na posebnem zasedanju Gene
ralne skupščine O Z N ali na razoro
žitveni konferenci, k i bi jo bilo treba
sklicati. Vrata so tudi s sovjetske
strani ostala odprta.

NOVO

MESTO

s sedežem v

STRAŽI
želi vsem potnikom in ostalim delovnim ljudem
naše domovine srečno in uspehov polno novo leto

1958

dikalne podružnice so se do sedaj
premalo zanimale za delo ljudskih
odborov
in njihovih organov.
Sklep plenuma občinskega sindi
kalnega sveta o organizaciji semi
narja za člane delavskih svetov in
upravnih odborov sindikalnih po
družnic ter raznih strokovnih pre
davanj * I bil v celoti uresničen,
to pa zaradi premajhne udeležbe.
Poseben problem Je za delavce
v Novem mestu prihod in odhod
na delo. Mnogi hodijo dnevno po
deset in v e č kilometrov daleč na
delo in toliko nazaj. V večini pri
merov imajo taki delavci opoldne
Se mrzlo hrano. Predlog Okrajne
ga zavoda socialnega zavarovanja,
da bi podjetja, ki zaposlujejo de
lovno silo od zunaj, organizirala
prevoz iz vseh smeri, kjer nimajo
železnice, do sedaj ni bil ures
ničen.
Prav tako se že dolgo — mnogo
predolgo — vrtimo okoli predloga,
da bi delavci na delovnih mestih
dobili v dopoldanskem času topel
obrok hrane. Pri tem vprašanju
Je bilo do sedaj pri večini podjetij
premalo resne volje. Prav Je, da
vodstva podjetij na vse načine
skrbe za stroje, ne bi pa smeli pri
tem pozabljati tudi na ljudi, brez
katerih so tudi stroji mrtva stvar.
Za delavce in delavke, zlasti pa za
vajence, ki hodijo dnevno ali pa

N a

č e l u

b o r b e

z a

n a p r e d e k

metrov daleč ln so mimo tega se
po večini brez toplega obroka hra
ne čez dan, je to vprašanje veli
kega pomena.
V pretres so vzeli tudi delavsko
menzo v Novem mestu. Hrana v
menzi se sicer do sedaj nI podra
žila, Je pa nazadovala kalorična
vrednost obrokov. Menza ima tu
di precej Izgube, za katero pa
mnogi menijo, da ni upravičena.
VpraSanje menze Je treba čimprej
spraviti na čisto, tako so sklenili.
Trdili so, da so režijski stroSkl
menze nesorazmerno visoki. Pre
den bi se odločilo o morebitni
družbeni podpori menzi, je treba
razčistiti, kdo od abonentov Je
upravičen do te podpore. V menzi
se namreč hranijo tudi ljudje, ki
Imajo sorazmerno dobre dohodke.
Taki gotovo niso upravičeni do

Z občinske konference Zveze komunistov v Semiču
Dobro poznavanj« političnih,
gosp<Mlarskih i n kulturnih pro
blemov v občini i n samokritičnost do lastnega dela, sta
osnovni značilnosti dela k o m u 
nistov v s e m i š k i občini. Obra
č u n tega dela so polagali na
občinski konferenci Z K S 14. de
cembra. K o n f e r e n c i je prisostov a l tudi č l a n -okrajnega k o m i 
teja Z K S M a r t i n Zugclj.
Konferenca je Izpričala, da
so komunisti s e m i i k e občine
na č e l u vseh prizadevanj za na
predek. To je pokazalo poro
čilo sekretarja, še bolj pa raz
prava po poročilu. V občini n i
akcije, za katero ne bi dali
pobude komunisti, niti n i pro
blema, k i ga ne bi noznali. v e č
slabosti ima organizacija znotraj kot na zunaj. Disciplina
glede sestankov in p l a č e v a n j a
č l a n a r i n e n i najboljša, in to
napako
je treba odpraviti.
Navzlic temu se je organiza
cija v občini številčno okre
p i l a z novo sprejetimi član*.
Zveza komunistov predstavlja
m o č n o politično silo, mimo k a 
tere n i mogoče reševati nobe
n i h problemov v občiniKomunisti na P l a n i n i so dali
pobudo za ustanovitev šole na

P l a n i n i S tem je ljudem na
d r ž a v n e m u posestvu ustreženo,
Z ustanovitvdjo šoje je prenebalo odhajanje delovne sile iz
tega območja. K o m u n i s t i pa se
Čutiijo zapostavljene, ker ne
pride do n j i h n i h č e od o b č i n 
skega a l i okrajnega komiteja,
navzlic obljubi. Želijo več sti
ka z višjimi političnimi forumi.
V osnovni organizaciji C r e šnjevec so komunisti delatvni,
č e p r a v j i h je malo. Dali so
pobudo za gradnjo z a d r u ž n e
stavbe.
Zanjo so prebivalci
ž r t v o v a l i dela, vožnje i n lesa
za več kot milijon d i n . Staivba
še n i dograjena i n bo treba š e
skupnih naporov. N a stavbi bo
vzidana plošča z imeni v N O B
padlih d o m a č i n o v iz vasi tega
območja. Zlasti si prizadevajo
za napredek kmetijstva. P r i
tem so bili že doseženi neka
teri uspehi, vendar j i h čnka
še obilo dela. P r a v k a r organi
zirajo
proizvajalno
skupnost
za obnovo vinogradov. Za rigolanje
6 hektarov
neplodne
zemlje so že dogovorjeni. K m e tiiska zadruga na Crešnjevcu,
k i je bila že v k r i t i č n e m stanju, se je dvignila prav po zaslugi prizadevnosti komunistov

i n je danes m o č a n organizator
naprednega kmetijstva.
V dviganju storilnosti in v
doseganju
večjih
hektarskih
donosov na obratu K G P č r m o š njice imajo komunisti levji de
lež. Prav talko dobro poznajo
probleme obrata. Včasih je b i l
to objekt posmehovanja
za
sebnih kmetov,
danes pa n i
več. H e k t a r s k i donosi na po
sestvu so mnogo večji kot p r i
zasebnih kmetovalcih. M l e č 
nost k r a v se je dvignila n a
2.500 litrov letno pri 150 k r a 
vah. In vendar so možnosti
tega, 1.600 hektarov obsegajočega kmetijskega obrata komaj
delno izkoriščene. Mnogo v e č
b i lahko dal skupnosti, potreb„ o pa
™ so investicije.
i ^ e t u « . Gradnja
r G n i .
stanovanj za ljudi na obratu i n
gradnja cest bi terjali n a j v e č
sredstev.
K o m u n i s t i na Strekljevcu se
bolj poredko sestajajo, vendar
je tudi njihovo delo za n a predek kraja povsod oč'tno,
Komunisti v K o t u so že v e č krat obravnavali v p r a š a n j e zaposlevanja delovne sile. Les Iz
gozdov nad S e m i č e m se odvaža
v predelarvo v druge okraje,
doma pa je dovolj proste de

Trgovsko

podjetje

»T 0 B A K«

INVENTURE
zaprta dne 31. dec. 1957.
Posebnd opozarjamo go
stinska podjetja, da pra
vočasno nabavijo cigarete.
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se m o r a o sam nenehno i z o b r a ž e v a t i . Za to Je potreben
reden študij, kar je prav tako
c sklepih konference.
Devetčlanski občinski komite,
k i so ga izvolili na konferenci,
bo močna vez med komunisti
posameznih osnovnih organizacij »n usmerjevalec enotnega
dola. To bo v bodoče mimo o d
pravljanja
pomanjkljivosti v
dosedanjem delu zlasti usmerjeno na hitrejše dviganje k m e tijske proizvodnje, kot osnovne
gospodarske panoge v občini.
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i K o m u n sti mor aj o pomagati tudi
tuda p
p rr ii utrditvi D r u š t v a
S*ti
napredek gospodinjstva,
V razpravi so načeli še v r sto drugih problemov. K r i t i z i rali so pojave v S p l o š n e m trgovskem podjetju. T u d r u ž b e no upravljanje še n i prišlo do
veljave. Ljudje se pritožujejo
nad p o s t r e ž b o in cenami, k i so
višje kot v drugih večjiih k r a jih. Podjetji
»Mesarija«
in
»Cevljarstvo« sta brez knjigovod'nj, k a r otežkoča poslovanje. V upravnem odboru K m e -

IZ RAZNIH STRANI
• V Jugoslavijo je priSel na
šestdnevni uradni obisk Je
menski princ el Badr, ki Je
podpredsednik vlade ter zu
nanji ln obrambni minister
Jemena. Na železniški posta
ji v Beogradu ga je pozdravil
podpredsednik zveznega Izvr
šnega sveta Svetozar Vukma.novič. Med obiskom v Jugo
slaviji bo jemenski prestolo
naslednik obiskal tudi Slove
nijo.
# Vrhovni poveljnik oboženlh sil atlantskega pakta
Norstad Je izjavil, da bodo
ZDA poslale v Evropo kmalu
šest do deset baterij izstrel
kov. Na vpraSanje novinarjev,
kam bodo razporedili te iz
strelke, je Norstad dejal, da
v tistih državah, ki bodo na
to privolile. Tam, kjer iz po
litičnih razlogov izstrelkov ne
bodo mogli razmestitl, jih pač
ne bodo razmesfcill. Norstad Je
pripomnil, da ni potrebno, da
bi bih" izstrelki razmeščeni
prav na vsem ozemlju držav,
ki so članice atlantskega pak
ta.

V vsako hišo na Dolenj
skem: domači tednik Do
lenjski list!

• Na zasedanju vrhovnega
sovjeta v Moskv« Je strvjetskl
zunanji minister dejal, da pa
riška konferenca NATO ni do
segla tistega učinka, na kate
rega so računali njeni orga
nizatorji. Pripomnil Je, da so
najnovejši tehnični uspehi SZ
razpršili sanje o premoči ZDA.
• Stlrlmotorno potniško le
talo »Viscount« se Je na pa
riškem letališču Orlv zaletelo
v pristaniško stavbo. letalo
se je pripravljalo na vzlet pro
ti Londonu Jn med manevri
ranjem je s potniki vred vdrlo
skozi steklena okna v čakal
nico. Žrtev nI bilo, Skoda pa
Je velika.
#
Stalni svet atlantskega
pakta se bo sestal v Parizu S.
januarja, da bi razpravljal o
odgovoru, ki naj bi ga članice
poslale predsedniku sovjetske
vlade Bulganinu. Ta je bil
namreč malo pred zasedanjem
ministrskih predsednikov NA
TO v Parizu poslal članicam
pisma, v katerih Jih poziva
na obnovitev pogajanj o razo
rožitvi ln svari pred ustanav
ljanjem raketnih oporišč v
Evropi.

I

PRASIČJEREJCI
POZOR!
Ce zaklanih prašičev ne
boste odirali, bo to ško
dilo vašemu žepu, zato
prašiče oderite in odno
sile kožo zbiralnici
»KOTEKSA«,
*
k i vam bo plačal lepe
denarce!

Dopolnitev razpisa štipendij

tajske zadruge n i enotnega sta
lišča glede izločitve trgovine
iz poslovanja zadruge. T a naj
bi se posvetila predvsem po
s p e š e v a n j u kmetijstva. S trgo
vino so same t e ž a v e in v e č krat izgube. Večji del upravnega odbora še n i doumel p r a 
vo vlogo kmetijske zadruge.
K o m u n i s t i tudi vidijo, da je
uporaba strojev v kmetijstvu
nujno potrebna za dvig pro-,
izvocfnje faj za "olajšanje dela.
V et vaseh pa š e nimajo i n dustrijskega toka, kar onemo
goča uporabo strojev v k m e 
tijstvu in obrti. Zato je nujno,
da dobe vasi, k i še tega n i 
majo, tudi industrijski tok.
Na konferenci obravnavani
problemi so hkrati napotilo ko
munistom za bodoče delo, tako
so sklenili. D a pa bodo v bo-

1

družbenega prispevka za ceneJSo
hrano.
Nujno Je treba spremeniti pred
pise o otroških dodatkih. TI so ta
ki., da povečujejo po nepotrebnem
stanovanjsko stisko. Marsikateri
mladi zakonci bi stanovali pri
svojih starših. Ce imajo starši kaj
zemlje, mladi ne dobe otroških
doklad, čeprav so (eden ali oba) v
delovnem razmerju, ker se po se
danjih predpisih o otroških dokladah Štejejo za eno gospodinj
stvo vsi, ki žive skupaj, Čeprav ne
kot ena družina. Tako so mladi
prisiljeni, da iščejo stanovanje
drugod, ker sicer ostanejo brez
otroških doklad.
Na konferenci so obravnavali Se
več drugih vprašanj ter sprejeli
smernice za bodoče delo, pred
vsem za večje strokovno in poli
tično izobraževanje članov, za
večjo povezavo sindikatov s ko
muno, za notranjo utrditev sindi
kalnih podružnic ter še za vrsto
nalog, ki Jih Ima sindikat kot ce
lota. Izvolili so tudi nov občinski
plenum In delegate za okrajno
sindikalno konferenco.

NOVO MESTO
obvešča cenjene odje
malce, da bodo skladišča
Novo mesto in Trebnje
zaradi

lovne s*le. T r t € » e iskat m o ž predelanosti, da b i sMjjtfVine
-^
v a l i doma. jS$j|$&
Zelo lepo r " azvija M i z a r 
stvo v Semi-*e ri obrat Tele
komunikacij n a Vrtači. V ob^h
so nosilci borbe za napredek
komunisti. Podobno je p r i d r u gih prizadevanjih za gospod a r s M i n k u l t u r n i napredek
Semiča i n vse občine.
Res pa je, da so komunist
semiške
občine
zanemarili
množične organizacije. SocialistiČna zveza delovnih ljudi v
občini je šibka. N i t i ne vedo,
koliko članov imajo! Z a ta sek
tor, k i je toliko žrtvoval v n a 
rodnoosvobodilnem boju, je to
nedopustna površnost. M l a d i n 
ska organizacija, k i se spet
uveljavlja, potrebuje v e č po
moči. Občinski odbor Zveze
ir

S tem seveda ni rečeno, da so se
Z D A odpovedale ustanavljanju raket
nih oporišč na ozemlju članic N A T O .
Trenutno sii<W velja, da bo vsakia.
članica povedala, ali si želi oporišča
ali ne- S posamičnimi sporazumi ho
potem to vprašanje rešeno. Razumlji
vo je, da bodo Z D A skušale ustanoviti
čim več takšnih oporišč in da bodo
skušale »prepričati« članice, naj Jih
sprejmejo. Ta plat pariških sklepov pa
nikakor n; ugodna. Zato pa svetovno
javno mnenje čaka fn upa, da ho
zmaga] razum in želja po sporazume
vanju. Pravzaprav vsaka stran zatrju
je, da si želi miru. K o bi se že spo
razumeli o sredstvih, k i naj ta mit
dokončno utrdijo!

se vozijo n kolesi desetin« kilo

V skladu t Navodili o reviziji ln prepisovanju splošnih volilnih
Imenikov, objavljenih v Uradnem listu FLRJ St. 51^6*2-57
pozivamo
vse državljane občine Novo mesto, ki imajo volilno pravico, da v
najkrajšem času, a najkasneje do 1. februarja 1958 ugotovijo na
pristojnem matičnem uradu, če so vpisani v stalni volilni Imenik.
Zlasti pozivamo, da to storljoi
a) tisti državljani, ki so že, odnosno bodo do dneva volitev v
Zvezno ljudsko skupščino (marca 195«) izpolnili 18 let starosti;
b> tisti, ki »o se stalno naselili iz druge v to občino ln se doslej
še niso priglasili za vpis;
c) tisti, ki ao se preselili iz kraja v kraj na območju te občine ali
so menjali stanovanje v krajo samem, pa te ipremembe doslej niso
Javili;
d) oficirji, podoflclrjl in vojaški uslužbenci, ki službujejo na
območju te občine (tu stalno živijo) ln še niso vpisani v tukajšnji
volilni Imenik;
e) študenti ln dijaki, ki se šolajo V T E J OBČINI, tu prebivajo in
bo njih šolanje v tem šolskem letu zaključeno šele po preteku meS6CA muren 1958«
Obenem pozivamo študente hi dijake, ki so na šolanju v drugI
občini, da se na tukajšnjem matičnem uradu odjf ijo, prijavijo pa
v kraju šolanja zaradi vpisa v volilni Imenik.
m
OBČIN JI OVO MESTO
1

Ko torej ocenjujemo pariško kon
ferenco N A T O In sovjetski odgovor
nanjo, moramo ugotoviti, da se je ne
kaj premaknilo. Trenutno je še težko
dajati napovedi, toda ugodno zname
nje je brez dvoma že to, da se celo
Adenauer pripravlja odgovoriti na
Bulganinovo pismo, »ko ga bo skrbno
proučil-« Pozitivno v Parizu Je bilo
to. da Zahod ni šel mimo Bulganinovih pisem z izgovorom, da so »gola
propaganda«, ampak je uvidel, da ta
pisma zaslužijo vsaj »skrbno prouče
vanje«. Očitno je namreč tudi to, da
Sovjetski zvezi nikakor ni do nadalj
njega zaostrovanja od mi saje v. Vsaka
zahodna politika, k i bi že vnaprej ob
sojala vsako sovjetsko potezo kot pro
pagando,
je potemtakem jalova i n
škodljiva. Te napake v Parizu niso
storili in v tem smislu je konferenca
še kar ugodno presenetila svet.

s i n d i k a t a

OPOZORILO

GORJANCI

PREGLED

ustanavljanje raketnih oporišč. Toda
nekaj Je šlo narobe- Razpoloženje jav
nosti v državah N A T O se je odločno
obrnilo v smer politike »odprtih vrat«,
to je politike, k i naj omogoči nada
ljevanje pogajanj o razorožitvi med
Vzhodom Jn Zahodom. Obotavljanje
evropskih držav, da bi brez razmiš
ljanja sprejele raketna oporišča na
svojem ozemlju. — ' pod ameriškim
nadzorstvom — je prlsiilllo Američane,
da so nekoliko revidirali svoje načr
te. Zato je v uradnem sporočilu ome
njeno ustanavljanje raketnih oporišč
bolj na koncu. Javnost je to v prvem

P o d c e n j e v a n j e

TOVORNEGA IN AVTOBUSNEGA PODJETJA

TEDENSKI

v

r

Objavljamo popravek oz. spremembo razpisa štipendij za šolsko
leto 1957-58, ki Ja bil objavljen £4. 7. 1057, ln sicer:
Razpisano Novi Prosta
razpis mesta
17
10
1. Učiteljišče
1
2. Srednja vzgojiteljska Šola
1
3. Prir. matematič. in fil. fakulteta
7
9
(ma-f) 3 pedag 1. german. 5)
4. V iš i a pedagoška šola
9
1
(mafi 3, slov. i , defekt. 1. tuji Jeziki 4)
6. ViSJa gospodinjska šola
—
1
—
6. Višja šola telesne vzgoje
2
7. Knjižničarska šola
1
1
4
I
8. Agronomska fakulteta (agronom.)
9. Srednja kmetijska šola
3
2
4
4
10. Ekonomska fakulteta
4
10
11. Pravna fakulteta
3
4
12. Ekonomska srednja Šola
2
2
13. Administrativna šola
2
3
14. Tehnična fakulteta (grad. odd.)
3
5
15. Tehnična fakulteta (odd. za geodez.)
4
16. Gradbena srednja Sola (geodezljski odsek) 2
17. Medicinska fakulteta
1
1
18. Medic, fakulteta, stomatološki oddelek
2
2
19. Zdravnika stažista
2
1
20. Medic, fakulteta, bakteriološki oddelek
1
1
mm
21. Babiška šola
2
22. Sola za socialne delavce
3
1
23. Sola za sanitarne tehnike
2
2
24. Višja šola za medicinske sestre
2
2
25. Bolničarska šola
2
1
26. Tehnična srednja Sola, kemijski oddelek
—
1
Prošnje za dodelitev štipendij, ki bodo vložene za prosta mesta,
bomo obravnavali, ostalih prošenj komisija ne bo reSevala.
OLO NOVO MESTO
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NOVO MESTO
razpisuje mesto

SAMOSTOJNEGA KNJIGOVODJE
Nastop službe takoj aH po dogovoru. Plača po tarif
nem pravilniku.

i

»DOLENJSKI

Stran I

t TS T«

1

Novoletni pogovor z bralci, naročniki in prijatelji »Dolenjskega lista«

N o v o l e t n o

zaključku osmega
Dragi naročniki,
bralci in prijatelji
Dolenjskega Usta!

list š e bližji bralcem, n a r o č n i 
kom i n njihovim d r u ž i n a m .
Skušali bomo seči globlje v
neposredno delo i n življenje
naših delovnih ljudi, v delav
sko i n d r u ž b e n o upravljanje,
v uspehe, napredek i n težave,
s katerimi se s r e č u j e m o vsak
dan. S k r b e l i bomo za zanimivo
in pestro' gradivo, povabili bo
mo k sodelovanju š e več stal
nih i n o b č a s n i h sodelavcev, :.o
bomo pozabili na zabavo i n
prijetno razvedrilo. V n a č r t u
imamo tudi več novih r u b r i k
v listu; z nekaterimi bomo z a 
čeli že v ianuarju. Mnogo So
pa odvisno od sodelavcev i n
vseh n a r o č n i k o v , da bo list
tako v kakovosti pisanja i n
pestrosti postal tak, kot s i ga
vsi želimo.
K o z d a n a š n j o številko z a 
ključujemo 8. letnik, se lc
zahvaljujemo vsem n a r o č n i 
kom, k i so tudi letos omogočili
redno izhajanje lista, pravtako
pa Okrajnemu ljudskemu o d 
boru, k i je podprl izhajanje
tednika z dotacijo. Tudi vsem
tistim občinskim ljudskim o d 
borom, podjetjem,
delovnim
kolektivom i n ustanovam, M
so s prispevki v obliki oglasov
ali vplačil v tiskovni sklad
podpirali Dolenjski list, se ob
koncu leta zahvaljujemo za r a 
zumevanje i n pomoč. Pravtako
velja zahvala Okrajni z a d r u ž 
ni zvezi, ostalim
poslovnim
zvezam i n kmetijskim z a d r u 
gam za njihovo pomoč v ogla

»Ppkrajinski časniki so živi
organi borbe za socializem . . .
V pokrajinskem tisku ne bo
težko najti
pomanjkljivosti,
toda jaz ne zamerim p r e v e č
rad, zlasti ne tam, kjer širša
in morebiti tudi ožja skupnost
n i nudila skorai nobene pomo
či. Nasprotno, teh nekaj po
krajinskih časnikov, k i m i po
n a k l j u č j u pridejo v roke, z a 
služijo prej priznanje. Trdim,
da se ljudje, k i te č a s n i k e i z 
dajajo i n urejajo, trudijo, da
bi pokazali stanje i n probleme
svojega kraja, trudijo se, da bi
b i l i aktualni, živi i n zanimivi,
pomagati hočejo socialistični
vzgoji ljudi, katerim so t i č a s 
n i k i n a m e n j e n i . . . « je pred
Skozi vse letošnje leto smo
dobrim letom dni zapisal po
se s pomočjo številnih stalnih
kojni t o v a r i š Moša Pijade. V
in občasnih sodelavcev, dopis
nadaljnjem razvoju k o m u n a l 
nikov i n drugih prijateljev l i 
nega sistema dobiva prav po
sta trudili, da bi b i l n a š č a s 
krajinski tisk čedalje pomemb
nik r e s n i č n a podoba Dolenj
nejšo vlogo i n bo zato treba
ske, njene rasti, naDredkn,
urediti predvsem pogoje, da hn
razvoja, pa tudi t e ž a v i n p r o 
delo p r i izdajanju in urejeva
blemov, k i j i h zaradi znanih
nju d o m a č e g a lista vnaprej
v-rokov prav v n a š e m okraju
boljše. Saj si vsi želimo, da bi
ni malo. Č e p r a v smo vložili v
bilo v novem letu d r u g a č e , da
lo delo vse n a š e sile, se nam
bi skupno i n z z d r u ž e n o priza
zdaj ob koncu leta zdi, da se
devnostjo list vsebinsko izbolj
nam le n i posrečilo uresničiti
šali in da b i tako postal zares
vseh n a š i h načrtov. U r e d n i š t v o
»živ organ borbe za sociali
lista n i naletelo, povsod na t i 
zem«!
sto notrebno zanimanje za do
mači časnik, k i b i ga spričo
V u r e d n i š t v u se bomo t r u 
njegove visoke naklade i n
d i l i , da bo poslej Dolenjski
splošnega pomena za okraj
u p r a v i č e n o pričakovali. Mnogi
posamezniki i n organizacij«
porabljajo, da prebere naš list
'
N O V O T E K S
V
M E T L I K I :
vsak teden ^ eč kot 40.000 b r a l 
cev. Govoriti tei množici n a š i h
delovnih ljudi prek strani do
m a č e g a tednika prav gotovo r.i
jalovo a l i nepomembno delo!
In vendar je bilo prav take,
Vse nas zanima, kdaj bo stekla proizvodnja v met
pisane pomoči, sodelovanja i : i
liškem obratu tovarne NOVOTEKS.
Obrnili smo se na
prispevkov, kritičnih pogledov
vodstvo podjetja in ga prosili za odgovore na vpraša
na slabosti i n usmerjanja s
nja, ki se nam zde ob vstopu v novo leto najbolj za
prispevki, vse premalo. U r e d 
nimiva. Menimo, da so razveseljivi,
presodite pa še
ništvo, v katerem leži vsa o d 
sami:
govornost i n teža dela ž a l sa
V že obstoječe stavbe bomo
mo na dveh ljudeh že vsa leta
K a k o daleč so p r i p r a 
postavili stroje, k i bodo izde
odkar list izhaja, je zato v e č 
ve za uresničitev i n it
krat zašlo bolj v k r o n i č a r s t v o
Četek dela v vaši novi lovali volneno česano prejo.
kot v poglobljeno, dognano p i 
predilnici
v M e t l i k i ? Obratov te vrste v Sloveniji
sanje i n obravnavanje š t e v i l 
K o l i k o ljudi namerava še n i m a m o i n bo to n a š a prva
n i h gospodarskih, kulturnote zaposliti? In še — za predilnica. Stroji so že kuplje
prosvetnih i n ostalih nalog, k i
koliko se bo povečala ni v Italiji. Montirati j i h bomo
so pred listom.
bruto proizvodnja to začeli v marcu, dela pa k o n 
čali v maju. S poskusno pro
varne?
izvodnjo bomo začeli 1. julija.
Zmogljivost novega obrata bo
402 toni volnene č e s a n e preje.
Ce povemo to v dolžini: nit, k i
jo bomo spredli v m e t l i š k i to
varni, bo dolrja 15 milijonov i n
276.000 metrov.
B r u t o proizvodnja se bo po
v e č a l a za približno 2 m i l i j a r d i
dinarjev.
K o l i k o ljudi namera
vate zaposliti v z a č e t k u
in kasneje? M l a d i n a v
belokranjskih vaseh že
težko čaka, da b i se l a 
hko prijavila n a delo
v novi tovarni!
V z a č e t k u bomo zaposlili
približno 85 ljudi, kasneje pa
do 150. Nove delavce i n de
lavke bomo* sprejemali i z k l j u č 
no prek občinske posredoval
nice za delo, verjetno v m a r 
cu l n aprilu 1958.
T u d i v delavskem sve
tu i n upravnem odboru
N O V O T E K S A imate ob
nastopu novega leta raz
lične želje —- a l i nam j i h
lahko zaupate?

P r e d vami je zadnja številka
8. letnika n a š e g a pokrajinske
ga časnika. Spet se je obrnilo
leto i n prav bo, da povemo ne
kaj m i s l i o doseženem napred
k u i n n a č r t i h , saj je Dolenjski
list v zadnjih letih zares postal
v mnogih dolenjskih domovih
nepogrešljiv obveščevalec in
svetovalec. Sorazmerno visoka
naklada lista — osmi letnik
zaključujemo z dobrimi 11.1 C3
izvodi — mimo »drugega kaže,
da pe je list v teh letih ljudem
p r i l j u b i l da ga Dolenjska želi
i n potrebuje. Pritok novih n a 
ročnikov y decembru nam te
ugotovitve znov;; razveseljivo
potrjuje.

s

ž r e b a n '
sih i n tiskovnem skladu. L e s
t a k i m sodelovanjem i n r a z u 
mevanjem za potrebe d o m a č e 
ga lista je n a š tednik lahko
vzdržal vse stroške, k i so zad
nja leta precej narasli.
Iskreno se ob koncu leta
zahvaljujemo za zvesto sode
lovanje vsem stalnim i n o b 
č a s n i m dopisnikom i n drugim
sodelavcem lista! Nje i n vse
n a r o č n i k e prosimo, da o h r a n i 
jo to naklonjenost d o m a č e m u
č a s n i k u tudi vnaprej. K sode
lovanju vabimo tudi nove do
pisnike i n sodelavce!

U r e d n i š t v o i n uprava

*

*

*

*

*

Ob Novem letu si želi n . .
kolektiv samo dve stvari: da
bi imeli dovolj kvalitetnih s u 
rovin i n da bi vsa dela, k i so
že v zvezi z novim obratom v
M e t l i k i , bila gotova v pravem
času, da ne b i zavoljo n e ž i v -

Vsem delovnim ljudem novomeške občine, vsem delovnim
kolektivom, organizacijam l n društvom želijo vao srečo
pri uresničevanju

nadaljnjih nalog v naši

izgradnji:

»Dolenjskega

N O V O TT1E5TO
Občinski komite ZKS

Občinski odbor SZDL

Občinski komite LMS

Občinski odbor ZB

Občinski odbor UR0J

Občinski odbor ZVV1

Šivalni stroj »MIRNA« s kovinskim podstavkom
je zlasti na podeželju priljubljen prijatelj gospo
dinj. Tak stroj, darilo tovarne z Mirne, je ena
izmed naših novoletnih nagrad. +

lista«

PREBERITE NAJPREJ TOLE: če kupujete DOLENJSKI LIST vsak'teden
sproti, vas stane na leto 520 dinarjev. Ce pa plačate celoletno naročnino v zne
sku 480 .din aLi vsaj polletno naročnino (240 din) do 31. januarja 1958, boste
dobivali naš tedniik na dom, prihranili si boste 40 dinarjev in precej jeze (ka
dar je list razprodan, ga v trafiki ali kje drugje zaman iščete!). Sodelovali pa
boste tudi pri velikem novoletnem nagradnem žrebanju, ki bo marca 1958.
Letos smo vam pripravili skupno z nekaterimi najvidnejšimi dolenjskimi
podjetji

111 LEP
I.
1. MOPED »COLIF.BI«, izdelek tovarne TOMOS, Koper;
2. SOBNA GARNITURA: kavč z mrežo, mizica in 2 foteljfka — darilo
• 3 znanih novomeških podjetij: OPREMALES, Tapetništvo in dekoraterstvo ter trgovsko podjetje ZARJA;
3. ŠIVALNI STROJ »MIRNA« — darilo Tovarne šivalnih strojev MIRNA
iz Mirne na Dol.;
,

4. 3 METRE KAMGARNA iz Ciste avstralske volne * • NOVOTEKS, Novo mesto;
p

darilo tovarne

5. SODČEK NAJBOLJŠEGA CVIČKA — darilo Vinarske zadruge Ko
stanjevica na Krki;
6. 2000 ZIDAKOV — darilo Novomeške opekarne Zalog;
. 7. 3 TONE PREMOGA KOSOVCA — darilo rudnika Kanižarica;

9. 1 PAR ČEVLJEV po izbiri — darilo Industrije obutve, Novo mesto;
10. 1 PAR ČEVLJEV po izbiri — darilo Industrije
Toplice;

čevljev

BOR, Dol.

11. 10-DNEVNI KOMPLETNI PENZION v Šmarjeških Toplicah Zdravilišča Šmarješke Toplice;

darilo

12. 10-DNEVNI KOMPLETNI PENZION v Dolenjskih Toplicah — darilo
Zdravil išča Dolenjske Topi ice;

ljenjskih odlokov raznih r e v i 
zijskih komisij prišli v težave
glede roka za začetek poskusne
proizvodnje. S tem b i zai'.l
v sitnosti okrog o d p l a č e v a n j a
anuitet.

Dolenjci v Ćupriji
pozdravljajo svoji*^domače) i n
jim želijo/uspehov*
poirto leto
1958. Posebej se spominjajo
d o m a č i h deklet in jih toplo
pozdravljajo.
Franc
Zbašnik,
Franc Medja, Franc
Tomšič,
Anton Zaje, Anton
Mustaja,
Leopold Gale, Anton
Franko,
Stane Vlahovič in Jože
Prija
telj.

Čestitke za novo leto

13. GARNITURA MOŠKEGA PEKILA — darilo Industrije perila, Novo
mesto;
14. GARNITURA ŽENSKEGA PERILA -

darilo tovarne BETI, Metlika;

15. ZIV PRASlCEK — darilo Kmetijskega gospodarstva,

Šentjernej;

16. KOLEKCIJA IZDELKOV — darilo Destilacije in prometa alkoholnih
pijač, Mirna na Dol.;
17. OTROŠKA LETNA BLUZA — darilo Industrije perila, Novo mesto.
II.
18. —111. 94 KNJIG — darilo sloveasfcih založb in uredništva Dolenjskega
lista.
V I. skupini bodo sodelovali vsi tisti stari in novi naročniki Dolenjskega
lista, ki bodo najkasneje do 31. januarja 1958 plačali celoletno naročnino za
leto 1958,v II. skupini pa vsi tisti, ki bodo do istega roka poravnali vsaj pol
letno naročnino. Pogoj je seveda, da'imajo,naročniki poravnano tudi vso zapa
dlo naročnino za leto 1957.
Položnice so priložene današnji številki našega lista. -

Iz Sarajeva pozdravljajo vse
prijatelje,
znance, dekleta in
starše:
Stanko Pemo,
Alojz
Kolenc, Anton Pucelj in Ozimek Franc,

UREDNIŠTVO IN UPRAVA.

ln
Nemške besede se mešaoo s
hrvatskimi. Gospodje v t r e n č kojih se sklanjajo, eden nekaj
zapisuje, drugi zadovoljno p r i 
kimavajo. Ogledujejo se v po
lirani površini vratic iz oreho
ve korenine, všeč jim je zaštit
na obloga *.z rdeče polsti i n ce
lo šarnirji j i h presenečaijo. T a 
koj zraven stoji nemški izde
lek. Tudi nestrokovnjak bi se
odločil za našega, k i j,e nepri
merno lepši, boljši in — cenej
ši. Komercialist fli mane ro
k e « . . VzhodnonemSka delega
cija je presenečena nad k v a l i 
teto, nihče bi ne pomislil, da
je mogoče za tak denar posta
viti na trg izdelek, k i je toliko
pred njihovim. Saj se (Jim sploh

ne bo več izplačalo! Limuzine
so izginile za o v i n k o m . . .
Beograd, Beograd . . . !
»Pa delajte s tem, če more
te!« Postavil je na miizo črno,
železno glavo, polno vijakov in
zobničkov. Nihče ne more tr
diti, da je to končan izdelek.
Toda Beograd ne razumel
»Dobro. A l i v i iaradlujete sa
mo postolje. P a makar se bez
njega, ne može. Morat čete pla
titi faktor dva kot uvoza!«
To seveda končnemu Izdelku
po nepotrebnem dviga cenoPrej so uvažali zgornji meha
nizem s faktonjem 1.5.
»Uopšte vam ne treba uvozi
ti. T u glavu več proizvodi .Vla
do Ba«at' u Zadru. Ne treba
vam n i ldcencidal«
Toda ta »Vlado« sploh Se ne
proizvaja! Zaradi Njihove ma
lomarnosti naj b i tukaj stalo
podjetje s 130 d e l a v c i . . . Beo
grad res noče razumeti!
Skrb za potrošnika

O b č i n s k i ljudski odbor

naročnike

8. 5 METROV BUKOVIH DRV — darilo Kmetijsko gozdarskega pose
stva Novo mesto;

1. IUL1J& ZIICNEMO

«

z a v s e stare i n nove

R a z š i r i m o Dolenjski list v
sleherno našo hišo, v vsako
našo d r u ž i n o ! Ce morete, n a m
pridobite tudi v i vsaj enega
novega n a r o č n i k a — naj bo to
vaše novoletno darilo p o k r a 
jinskemu tedniku Dolenjske!
Vsem n a r o č n i k o m prilagamo
danes stenski koledar za leto
1958 i n položnico za obnovitev
n a r o č n i n e (celoletna 480 d i n ,
polletna 240 din). Prosimo vas,
da nam n a r o č n i n o , k i je p l a č 
ljiva
vnaprej,
nakažete
vsaj do 31. januarja 1958. Z a 
m u d n i k i naj pravtako storr
svojo dolžnost do lista in h k r a 
ti nakažejo zaostanke letošnje
naročnine.
Ob vstopu v novo leto 1958
iskreno želimo vsem n a r o č n i 
kom, bralcem, prijateljem, so
delavcem i n dopisnikom n a š e 
ga lista vso srečo!

r

Saj sem brhka, saj sem mlada,
pa ga nimam še, moža . . .
Ta pa oni se obregne:
Kaj bi z njo, saj pes caplja !
Čakajte! Dobim Colibri:
na vsak prst bom ovila dva!

n a

Seveda so nevarna konku
renca tud". Singerju, saj so pre
cej znižali cene, 4n priredili
okrog 30 tečajev za šivanje a
preko 750 udeleženkami. Njiho
ve strokovne učiteljice obiskujeijo kraj za krajem, <zdaj so v
Kopru, Prevaljah, Ravnah, v
Smartnem p r i L i t i j i i n vodijo
začetne ter nadaljevalne teča
je. Svoja predstavništva Imajo
v Ljubljani, Novem Sadu 4n
Zagrebu, odprli Pa j i h bodo Se
več. P r i predstavništvih so t u 
li servisno delavnice, kjer j *
mogoče dobiti vse nadomestne
tele. Tudi stare stroje predeluijetjo na nova ohišja- Zdaj naj
brž že veste, da se pogovarjamo
<> tovarni! šivalnih strojev na
Mirni, k i je v sorazmerno krat
kem času s svojimi trpežnimi
in cenenimi stroji osvojila do
mači trg.

Vprašanje strokovnjakov
UstavU sem se pri sauznici.
Na njej dela tovariš Rudi Z i bert, k i je eden najstarejših, pa
tudi najboljših delavcev v to
varni:
»Z delom sem zadovoljen
Oskrbujem tole stružnico in
avtomatični rezkar, k i rezka
žleb v pogonsko kolo bodočega
šivalnega stroja. Čeprav dela
avtomat počasi, 'da ga s struž
nico zlahka .dohajam, j
zelo
precizen. Dobili smo ga iz A v 
strije.«
Strojni park ni posebno bo
gat, pa. vendar kar gre. Neka]
strojev je že na poti iz Vzho
dne Nemčije. Postavili j i h bo
do v novo halo v desni polovici
stavbe, kjer se še mude zidar
ji.
»Zelo pereče Je pa stanovanj
sko vprašanje. Občina se vse
premalo zanima za naše potre
be. Ka,m naj nastanimo visoko
kvalificirane strokovnjake, k
Še sami nimamo stanovanj?
Najbrž bomo morali odpreti
konstrukcijs ki biro v Ljublja
ni...«
e

D

Obrat II
Prvega maja letos se de »Mir
ni« pridružilo mizarsko podjet
je »Topol«. Sicer je »Topol« le
prej izdeloval za »Mirno«, toda
bil je slabo opremljen in *udi
organizacija dela ni bila prava.
Opravljali so obrtne usluge i n
po malem životarili. Z »MFrno«
so se združili na lastno željo.
Zdaj so Obrat II- tovarne š i 
valnih strojev,
Bežen sprehod skozi prostore
da takoj videz tovarne. Serij
ska izdelava, dobro opremlje
na strojna dvorana, brusilnica,
lepilnica z veliko stiskalnico . . .
Zdaj delajo na tekočem traku
v sedmih skupinah. Skupine
bodo menjavali, da se bodo vsi
delavci spoznal] s celotnim po
stopkom. Do sedaj so Izdelali
*e v e č kot S tisoč ohišij v na
vadnih pa tudi v luksuznih obt

likah. Najlepša je vitrina, k i
seveda predstavlja samostojen
del pohištva.
Nitrolak
Lakirnico th a.. . . . . . J : mehani
zem so že precej uo-jijšah, pa
vendar ima še nekatere po
manjkljivosti, kot prav. tovarišica Ljudmila Šinkovec, ki z
razpršilno pištolo lakira ogrod
ja z laki na acetonski bazi. Ta
ke lakirnice so še marsikje
slabo urejene, čeprav so hlapi
zdravju zelo škodljivi. Potreb
na sta dva ventilatorja, eden
za črpanje nasičenih Pl-.no* iz
prostora, drugi pa za cbnovo
tojlega zraka. Najboljše so s i 
cer lakirnice h a prostem, toda
pozimi • . . ?
Najcenejši, čeprav . . .
»Vedno smo se trudil: za čim
nižje cene, čeprav so že več
krat bili pri nas predstavniki
različnih podjetij, k i so pred
lagali, da bi stroje podražili!«
Je pripovedoval tovariš Franjo
Bule, direktor tovarne, ko sva
šla skozi oddelke.
»Naši stroji z ogrodjem i<z
brezšivnih cevi so dostopni
vsakomur, kdor pa hoče seveda
kaj bolj »nobel«, lahko dobi
kabinet ali vitrino, k i jo seve
da primerno dražja. Zdaj imajo
naši stroji glave iz madžarske
tovarne C S E P E L i n nemške
V E R I T A S . montiramo pa tudi
N A U M A N N O V E , k i so priznane
za ene najboljših. P r i industrij
skih šivalnih strojih na elek
trični pogon izdelujemo me
hansko sklopko elektromotorja
tudi sami. Prej smo bih' odvis
ni izključno od uvoza, č e bi
nas
še pristojni činitelji v
Beogradu tako razumeli, kot
nas okrajni in republiški, b i
lahko v prihodnjem letu dali na
trg 6 tisoč strojev, tako bomo
pa vide!! . . . pa vseeno ne naj
brž kaj dosti manj, saj j i h ima
mo tisoč pet sto že vnaprej
prodanih!«

Mene
»Ko pire vozil lokomotiva 4 t i to£ kikimetrov, jo natančno
pregledamo tn očistimo. Reče
mo, da J« bila prana. Odstraniti
j« treba kotlovec g pomočjo
kaicdonirane sode, tanina in
drugih kemikalij. Pregledati Je
tudi treba, če ni prišla voda v
ležaje . . . « je pripovedoval to
variš Prane Antomčič, ko smo
ga zadnjič obiskali v novo
meški kurilnici. Kurjač mora
vedno paziti, da je dovolj vode
v kotlu, da t)e ogend v peči tak
kot treba, da potnikov v vlaku
ne zebe, razen tega pa ima na

Ljubljana, na primer, naju s
strojevodjem zamenjata druga
dva tovariša i n domov *e vra
čava potem z osebnim vlakom.
Ne mine dolgo pa sva že spet
na lokomotivi. Tako smo prav
zaprav kar naprej v službi. Ne
kateri imajo tud; po 280 ur na
mesec. Včasrifa se zgodi, da ka
teri v osmih dneh samo en
krat spi doma, se pravi tudi saroo enkrat pošteno je . . . «
»Kaj nimate nobene železničairske menze, kjer bi lahko Po
pametnih cenah dobili izdatno
hrano?«

»Sedemnajstka Je vsaj samo kleno pločevino, da se spečeš
na straneh odprta, na seriji v laket, ko se nasloniš nanjo
petindvajset, k i ima pripet ten- V kožuhu i n kučmi pa spet ne
der, pa je vsa »kabina« prav moreš metati v peč . . .
»Pa še o stanovanji! h napišite
zaprav le pristresek, ki brani
samo pred navpičnimi sončnimi kaj«, Je opozoril kurjač z loko
žarki. Ostale' vremenske nepri motive 25-004, k i je pravkai
like pa poleg silne vročine od priplezal na ploščad, »Jaz se
peči z vseh koncev pritiskajo moram v službo pripeljati vsa
na kurjača in strojevodjo, še kokrat Cz Črnomlja, ker v No
posebno, kadar vozimo s tende-r- vem mestu ne dobim sobe, T:
je izguba časa, p tudil storil
je.m naprej.«
Na tak način seveda ne uideš nost pade . . . «
Kurjačem res nI z rožicami
prehladu in revmetizmu-. Ves
vroč od ognja in nalaganja, se postlano* Njihovo zdravje vse
kurjač v naslednjem trenutku kakor zasluži več pozornosti,
že sklanja skozi tirnico ob stra hrana in stanovanje pa sta
ni, da bi še videl signal. Po osnovni pravici vsakega delav
zimi se sreča z ledenim vetrom, ca! Menite, da so njihove želje
poleti pa sonce tako razbeli je za novo leto pretirane . . . ?
a

• . . . Nič ne verjamem o sateli
tu, ga sploh še nisem v i d e l . . . «

ikromne

•Jaka, kaj ko bi ga pustila iztiriti?«
akrbi še vse signale na levi
strani proge.
»Pozimi pa moram biti še
prej p r i stroju. Eno uro pred
odhodom vlaka je treba pripeti
lokomotivo, da zagrejem vso
kompozicijo. Če pa pade živo
srebro pod deset stopinj, se mi
skoraj ne izplača iti domov, k e
imam več kot štiri ure pred
odhodom vlaka opravka s stro
jem!«
»Koliko časa pa potem dela
te?«
»To je različno. Takole k a k š 
nih šestnajst ur nam ne uide.
Včasih jih nanese štiriindvaj
set- Delamo seveda v turnusu.
Pravzaprav smo zunaj tudi po
86 ur, samo da prebijemo zadtirji kos kot potniki na vlaku: v
r

»Dajte 45 , . , I«
»Obe Številki
»Kaj pa

»Za sedaj še ne, toda prav
zadnjič smo na sindikalnem se
stanku o tem razpravljali. Ne
kaj so obljubili, bomo vide
l i . . . I Taka menza bi bila v
Novem mestu nujno potrebna,
saj sploh ne veste, kaj se pravi
živeti skoraj samo od prestane
hrane. Potem se pa še čudijo,
zakaj si bolan!«
S potniškim bi še Slo, toda s
tovornim, k i porabi do Ljublja
ne večkrat ka,r 12 ur, potem pa
še na glavnem kolodvoru čaka
na signal za v Šiško tudi po 4
ure, res n i udobno. Lokomotiva
je odprta, kot bi sedel na te
rasi- Nihče seveda ne vpraša
ali je sonc« aili mraz i n , če pa
da del ali piha burja skozi ne
šteto rež in lukenj v kabino.

Trenutek.

zasedeni.«

dvanajst?«

»Obe števdlki sta
nekaj . . . I«

zasedeni, tovariši

Kličite

čez

» . . . Ja kaj vraga pa mečkate zmeraj I Saj
drugič kiličem, delajte malo, delajte I«

že

„Centrala,
prosim...
Štefka zardi ln se ugrizne v ustnico. Včasih J«
res malo težko molčati, če nekdo, ki nima poj
ma o napornem delu telefonistice, izziva v slušal
ko . . . toda signalna lučka na plošči spet kliče;
»Tapetništvol«
»Prosim.«
Čeprav Je Draga brez pomisleka vezala na 34,
Je včasih le težko držati vse številke v glavi, na
kar seveda m pomislil, ko Je kar tjavdan zahte
val po žici Tapetništvo
. .
Ura Je Sla proti deveti ln tedefonistk« pravi
jo, da Je v medkrajevni mreži takrat prvj kraten
oddih. Najhuje Je takole okrog desete ure
to;

S
Za vse niti nI vedel
Imena. Tisti beli z rja
vimi kapicami so'Indi
janski, spomnil se Jih
Je še od takrat, ko sta
z očetom prodala kravo
ln sta se potem tudd tu
kaj oglasila.
Naročila
sta oranžado . . .
. . . Pri okrogli m i «
v kotu Je zdajci nekdo
vstal. France se Je hitro
zdramil iz premišljeva
nja in zasedel prazen
prostor. Vsem se mudi.
Tovarišica se je usta
vila pred nJim.
»Mleko pa četrt bele
ga!« Cez mizo Je zagle
dal
Toneta, kako Je
srkal vročo kavo in tla
čil žemljico v žep:
»Bom spet pozen. Je
Se
pet
minut
čez
šest!«
Novomeška
slaščičar
na se vsako Jutro spre
meni v zajtrkovalnico.
Pridejo vajenci, delav
ke, uslužbenci . . . skrat
ka vsi, ki si ne morejo
doma pripraviti zajtr
ka! Nekateri imajo že
ob šestih službo, toda
uslužbenka Jim ne mo
re pravočasno postreči,
ker
dobi od pekarne
sve4 kruh šele ob še
stih. Taki potem v na
glici »pijejo čaj ali kavo,
da
Jih
pogreje,
kruh pa pospravijo šele
z dobrim tekom v pod
jetju.
Mislite, da Je potem,
ko ti odidejo, slaščičar
na prazna? Kje neki l
Najprej se oglase dija
ki, ki Jim Je mogoče
dala mama denar za
maMco, pa se Ustavijo
tukaj, kjer so steklene
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police polne tort, Samrol,
rolad,
piramid,
krem rezin, Indij ančkov in desertnih slaščic.
Oči švigajo sem ter tla
in se nazadnje ustavijo
na šamrolah
Pravijo,
da
so
šamrole
štu
dentsko pecivo. Skrom

nejši kupujejo kekse 1n
medenjake,
drugi
se
spet odloČijo za bon
bone, tlsU z angleškim
zajtrkom ga pa raje
dva deci zvrnejo — m«linovca namreel
Potem pritisnejo kme
tje: čaj. »cukre« . . , še
posebno ob
jemanjih
dneh.
Nas pa Je bolj
zanimalo, kako delajo
šamrole. Pokukali smo
v kuhinjlco, kjer se ce
dita med In mleko, kjer

» . . . ko pride zjutraj v službo, misli vsak,
da bi najlepše začel delovni dan, če malo telefo
nira na okrog. Podobno je nekaj po dvanajsti,
preden gre na kosilo Potem Je mir nekako do šti
rih, ko spet začnejo mežikati signali na plošči.
Ker Je obremenitev tako različna, delamo v turnusu. Ponoči ln ob praznikih kličejo v glavnem
milica in zdravstvene ustanove. Takrat dela sa
mo ena . . . «
»Halo, Novo mesto! Tmate Dussoldortt« Po ka
blih so tekle tuje besede. Največ Je inozemskih
zvez z Nemčijo ki Jih zahteva Motomontaža
Tovarišlcl pri medkrajevnih mizah delata telo pridno
in Izpolnjujeta normo s 150 odstotkov, le več:
predpisan je en medkrajevni pogovor v 2,5 minu
tah, vzpostavita pa Jih povprečno pet v minuti,
»Razmere v medkrajevnem prometu zahtevajo
vsaj še eno delovno mesto Nasploh pa upamo, da
bomo v bližnji bodočnosti lahko pričeli uresniče
vati načrt za avtomatizacijo, saj pri današnjih po
gojih ne moremo zvišati števila lokalnih naroč
nikov, ker centrala dovoljuje največ dve sto šte
vilk,« Je pojasnil upravnik pošte, tovariš Gortnar.
V letošnjem letu so v okrajnem merilu omogo
čili okrog 150 tisoč medkrajevnih in skoro milijon
krajevnih pogovorov.

» . . . na mojega pa naložim
tudi sedem bon. Saj mašina bi
zdržala več, toda šasija je slaba;
tale moj Je namreč kombinaci
ja — v staro karoserijo smo
vgradili Fapov Diesel motor.
Prej je žrl 70 litrov
bencini,
zdaj pa pri isti moči komaj 20
litrov nafte!«
»Potem bi se pa sploh izpla
čalo preiti na »dizlne«!
»Seveda! Kdaj sem že predla
gal, da bi poenotili vozni park
Nabavljatl bi bilo treba kamio
ne od iste firme, od koder bo
mo lahko zanesljivo in hitro
dobili rezervne dele, tako kot
sedaj na primer od T A M . Olaj
šali bi delo mehanikom in šo
ferjem, kair bi seveda tudi
podjetju precej koristilo.«
»Kaj pa potem še čakate?«
»Ja, to je pa tako, da so
sredstva iz amortizacije za ka
mione porabili za vse druge po
trebne i n nepotrebne stvari.
Drugih finančih virov pa ni.
Zaradi tega tudi danes stoji
skoro polovica voz. Po moje bi

»Trudimo se kolikor
Je v naših močeh,« Je
povedal prizadevni upravnik slaščičarne to
variš Viktor Kastellc.
•Dela, ki Jih že prav
povsod drugje opravi
jo strojno,
gredo pri
nas še vedno skozi ro
ke. Kaj se pravi dobro
umesitl liter testa,
ve
vsaka gospodinja, kako
pa se umesi dvajset ali
več litrov, si lahko sa
mo predstavlja. In to
dan za dnem I Saj obči
na razume naše težave
kot vse 'kaže,
le
za
kredit se moramo ve
dno prav zadnji tre
nutek pod nosom obri
sati. Edina peč. ki Jo
imamo, Je na drv« in se
tej že vrata odpadajo.
Sušilnice sploh nima
mo. Dogovarjamo se za
parno peč znamke Werner, a kaj ko m denar1a. Človek kar veselje
izgubi...»
Ustali smo po slašči
čarskih knjigah z barv
nimi
reprodukcijami
različnih dobrot.
Ns
stotine, na tisoč« Čudo

vitih izdelkov, o katerih
bi si človek niti sanjati
ne upal. Tovariš Kaste
llc ima dragoceno zbir
ko literature ln seveda
še dragocenejše prak
tično znanje. Razume
mo ga, ko pravi:
»Rad bi goste zadovoiJU ln povečal izbiro*
izdelkov, toda brez,pe61, hladilnika ln stroja
za mešanje testa ne mo
rem nič, Ce bi dobili
še stroj za bonbone, bi
Jih prodajali vsaj za 25
odstotkov ceneje,
kot
Jih sedaj- Zaposlili bi
lahko najmanj petnajst
delavcev, delali sami
napolitanke ln kekse na
veliko, saj Je po tem
blagu stalno povpraše
vanje. Sedaj smo pa ta
ko na psu, da niti kro
fov in potice ne more
mo napraviti . . .«
Čeprav Je pripomnil,
da Je že čisto obupal,
ko ga s kreditom tako
za nos vlečejo, se nam
vendar zdi, da Je v
nJem še veliko dobre
. volje ln veselja do de
la, sicer ne bi tako na
vdušeno govoril o na
črtih. Verjamemo mu,
da bi rad zagotovil me
ščanom kvalitetno peci
vo,
pa tudi zadovoljil
prehodne goste in za
htevne turiste.
ki se
vedno radi, zlasti v po
letnih mesecih, ustavi
lo v slaščičarni.
Novoletne želje
ko
lektiva Mestne slašči
čarne so
torej Cisto
umestne ln upamo, da
ga bodo tisti z moSnJo
kar kmalu prijetno pre
senetili!

»In ž e l j e za Novo leto?«
»Saj pravim: tipizacija voz
nega parka, presedlanje
na
Diesel motorje ln redna kon
trola vozil. Vse drugo potem
samo pride!«;

ZUGIMNAZIJE.
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Komaj so začel, v novomeški
Kandiji kopati temelje in so
ljudje zvedeli, da bo to nekoč
velika stanovanjska zgradba, so
vsi tisti nesrečniki, k i nimajo
stanovanja ali prebivajo po
kakšnih luknjah, začeli upati.
Nato pa na juriš!
Treba je bilo /pritisniti na ne
šteto kljuk, odpreti nešteto vrat,
požretj marsikatero grenko, do
skrajnosti krotitj živce . . . konč
no se je štiriindvajsetim izpol
nila želja — dobili so odločbe
za vselitev.

p r o s t o r . . .

Šofer Zdravje s kolegom Stanetom Rozmanom ln Matijo Go
lobom.

RAZREDA

Čeprav jih je samo 16, imajo
za novo leto
pripravljenih
precej želja. Seveda bi se radi
dobro učili in imeli nove ob
leke in čevlje. Pa tudi še dru
ge reči imajo v m i s l i h :
»Rada bi si srečno izbrala
poklic, saj vem, da se bom
morala v novem letu odloči
t i . . . « Druga si želi, da bi za
praznike šla lahko na obisk k
teti v Ljubljano,
tretja
pa
hrepeni:
»Ko bi vsaj bila pod novo
letno jelko tudi kakšna
knji
ga. Jaz tako rada berem!*
»Meni pa je težko za šolske
potrebščine...
in na učitelji
šče bi rada prihodnje leto.«
Fanta, ki sta v razredu sa
mo dva, pa si najbolj
želita
snega za smučanje
in takega
izleta, da bi si lahko ogledala
vsa večja slovenska mesta.

P r o s t o r ,

bilo pametno, da bi recimo vsa
kih štirinajst dni, pa če je po
treba aH. ne, mehaniki redno
pregledali vsako vozilo. Tako pa
nikoli ne veš, uli je dovolj olja
v menjalniku, ali niso zavote
izrabljen« in ne vem kaj še vse.
Šoferji seveda vozijo dokler
gre, saj delajo na akord, in na
In kaj si žele za Novo leto?
mesto da bi b i l potem avto v
»Me same ne dosti,« pravijo telefonlstke, »to popravilu dve uri, se zgodil, da
da če bi Dedek Mraz prinesel našim naročnikom stoji po več dni. Tudi evidenca
o izkoristku posameznega -ka
merico vljudnosti al] vsaj potrpežljivosti, bi mu
miona bi bila potrebna. Vč^aslh
bile Izredno hvaležne!«
nas šef avboparka ne razume,
ko praivi: »Kar vozite, čim več!«
kajti za avto je tudi treba imeti
občutek. Mogoče bi bilo bolje,
da bi vodil avtopark kak šofer,
' k i bolje pozna probleme motor
jev. ..«
»Kako pa kaj ceste in pro
REPORTAŽI C A
metne težave?«

diši po marcipanu ln
mandeljnih, kjer pri
jazna dekleta mazejo
torte • čokoladno kre
mo . . . Na žalost pa je
prav tukaj najgrenkejšl
del te Indije Koromanddje. Edini stroj v de
lavnici je mešalec za
različne mase, ki pa Je
že skoraj doslužll. Po
magati mu Je treba z
vseh strani, da stepe
skledo beljakov v sneg.
In kadar bo obstal, bo
obstala vsa Korom andlja.

»Ceste na naših relacijah s i 
cer niso najbolj Se, pa vendar bi
še kar šlo. Vozila seveda trpijo
takoj, ko cesta ni gladka, paziti
na vsako jamico pa tudi ni mo
goče, posebno še, če je šofer
plačan z oziram,na ekspedltivnost Precejšnja ovira so bila
letos dela na Partizanski cesti,
ko smo s« morali izogibati na
ozki poti čez Grm in Smihel.«

žeije

Pred slovesom starega leta
smo
obiskali tudi
DIJAKE
ČETRTEGA
ZEMBERSKE

»Res lahko kaj dobrega napi
šete o šoferjih, posebno še o
naših, k i delajo v neugodnih
pogojih in vozijo tudi po šest
najst ur na dan. Letos so pre
vozili skoro en milijon tonkilometrov, karambola pa se spom
nim samo enega i n še ta ni bil
po naši krivdi. Tudi pije ne no
beden, čeprav to ljudje o šofer
jih že kar tako na splošno mi
slijo. ..« je pripovedoval direk
tor podjetja
Kremen, tovar š
Inženir Jure Ivanetič. »Najbolj
ša sta Veis in Zdravje...«
Obrnil sem se na dirugega, k i
je bdi slučajno doma, hočem re
či, na pralnici Kremena, kjer
je popravljal svoj voz.
»Gremo pravkar v Brežice po
zobnike za menjalnik,« je pove
dal. »Veste, imamo precej težav
z rezervnimi deli. Kamioni so
večinoma ameriški in je zanje
dele skoro nemogoče dobiti.
Oba »džemsa« Še izplačana n i 
sta, pa že stojita. Komaj dobiš
eno stvar, ti pa kaj drugega
vrag vzame!«
Kremen ima dvanajst kamio
nov, k i so pravzaprav iz vseh
vetrov. Izjema so trije »tamovcl«, k i pa seveda ne ustrezajo
zahtevam podjetja. Prelahki so
in premajhno nosiJlnost imajo:
komaj tri tone...

pomagal ljudem, ki
prihajajo
k nam. Koš zdravja, to je naj
večja
želja...
. . . i n pa malo več prostega
časa, da bi kaj več prebral in
se nadalje strokovno
izobra
ževal. Le če je zdravnik spro
ti seznanjen z novimi dognanji
v zdravstvu,
lahko
uspešno
pomaga.«
»Ali imate po zadnjem na
valu gripe zdaj že
normalno
delo?« sem še vprašal.
»Dela je veliko; dvakrat na
teden pride tudi po 60 do 70
ljudi v dopoldnevu. Lepo pa
bi bilo delati, če bi jih bilo
na dan le kakih 30, da bi se
človek lahko bolj posvetil po
samezniku ...«
JVisem smel dolgo motiti, v
čakalnici
je bilo še nekaj pa
cientov. Ko pa sem odhajal od
prijaznega zdravnika, so osta
le pned mano najbolj žive nje
gove tople besede:
» . . . da bi lahko pomagal
ljudem...«
Tg.

»Morda zveni malce roman
tično, t o d a . . .€
»Nič zato, tovariš doktor, res
nas zanima, kaj si želite Vi ob
Novem letu.«
In dr. Mirko Vodnik je v
nrdinacijski sobi
novomeškega
Zdravstvenega
doma nadaljeval, medtem ko sem skrčil ro
ko in stisnil košček vate nad
ranico, iz katere je
pravkar
potegnil injekcijsko
iglo.
»... toda res si želim samo
čimveč
zdravja, da bi lahko

»Delavsko samoupravljanje se
nam je kar posrečilo. Najbrž
od vseh novomeških podjetij
najbolj,«
je povedal tovariš
Zvono n a č i n , eden najboljših
mizarjev v podjetju »Opremales«. »Z direktorjem se odlično
razumemo in odkar smo tudi
pomladili delavski svet, nima
mo nobenih upravnih težav . . . «
»Kaj pa si želite za novo le
to?«
»Hm, zdaj ko Imam nakazano
stanovanje, sem menda kar ma
vse drugo pozabil. Je pa pri nas
še precej takih, k i nimajo stre
he. Celo podjetje je v stiski:
zdaj imamo delavnico in mon
tažo ter skladišče v enem pro
storu. Ce bi postavali še eno
tako halo, kot je sedanja, bi
zaposlili več delavcev in zvišali
proizvodnjo za 100 odstotkov.
Imamo
pa
tudi premajhno
strojno delavnico i n izrabljen
vrtalni stroj. Dobiti bi morali
več obratnega kredita, da bi «1
napravili zadostno zalogo le
s a . . . To so želje nas vseh za
novo leto!«

Pred konec leta smo se obrnili tudi na šefa Okrajne
uprave za gozdarstvo tovariša ing. S d o b o d a n a
Rajiča
in ga naprosili, da je za naše bralce odgovoril na več vprašanj s področja gozdarstva. Za nimalo nas jo predvsem, kaj je
v gozdarski politiki v okraju — ln nasploh — novega in kako
so se novi ukrepi na tem važ nem sektorju našega gospodarstva doslej obnesli. Preberite, Odgovotri so zanimivi ln bodo
marsikoga verjetno presenetili.
Katere so bile letos glavne Jo približal! proizvajalcem, gozd
značilnosti na vašem pod- nim posestnikom. Imeli
smo
dročju, to je v gozdarski po primere, da smo pogozdovali in
litiki, in kateri so glavni čistili brez dovoljenja in celo
uspehi in glavni problemi? vednosti posestnikov I Pogozddii
smo n. pr. travnik s topolo, pa
»V letu 1957
smo temeljito je lastnik pokosil travo s topolo
spremenili gozdarsko politiko vred. Razumljivo, saj nikdar ni
v naši republiki. Pobudo za hotel košenice spreminjati v
reorganizacijo gozdarske službe gozd. Podobnih primerov Je
ln sploh celotne gozdarske poli bilo več. Gozdni posestniki so
tike je dal naš okraj. Bolje re izgubili občutek lastninske pra
čeno: komisija pri O L O je dala vice l n prave vrednosti gozda.
pobudo republiškim organom,
Dobre strani okrajnih uprav
da je skupščinski odbor za re pa so bile v tem, da »o z moč
organizacijo gozdarstva začel ši- nimi organizacijami
vpeljale
] roko razpravljatj o novi smeri v red, preprečile pustošenja po
gozdarski politiki. Okrajne upra gozdovih ln zagotovile pregled
ve za gozdarstvo so imele v in nadzorstvo nad razpolaga
preteklih letih (kot operativno- njem z lesnimi zalogami. Nova
upravni in nadzorni organ) ve organizacija gozdarske službe
like uspehe. V nadaljnjem raz (prek občin, poslovnih zvez in
voju pa so postale ovira za ko zadrug) bo obdržala dobre strani
munalni sistem in niso bile v okrajnih uprav, vpeljuje
pa
skladu z načeli našega družbe družbeno kontrolo in sodelova
nega upravljanja. V letu 1957 Je nje prj gospodarjenju s kmečki
bil zadnji čas, da smo dosedanjo mi gozdovi. Taka organizacija
strogo centralizirano gozdarsko gozdarske službe je bila naš le
politiko, na katero niso mogli tošnji največji problem, njena
krajevni činitelji niti najmanj uresničitev pa naš
največji
vplivati, spremenili — da smo uspeh.«

1
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Ko je bil blok skoraj dogra obrazov vseh. Počasi, ko smo
jen, se je iz dobro poučenih začeli trezneje gledat; na svoje
krogov zvedelo, da bo vseljiva kraljestvo, pa si slišal na stonnajprej desna stran. Vsi »levi nišču:
,
čarji« so bili spet v skrbeh: za
»Meni
manjkajo
vrata
v
kaj ne obe strani hkrati? Pa tu shrambi, kaj pa pri vas?« A l i
di sredi novembra je bilo in pa: »Jaz nimam ključa od bal
vsak čas smo pričakovali, da bo kona!« — »Pn meni se vzdiguje
sneg pobelil pokrajino. T r i ne- pod!« itd.
skočno dolge dni so bili »levi
••
čarji« še v paci. Marsikateremu
Sestal se je hišni svet — trez
So začeli prezgodaj šivati lasje
zaradi tega. Med bodočimi sta ni možaki s predsednikom A d o l 
novalci so se razširjale vse mo fom Turkom na čelu, in sestavil
goče neverjetne govorice — po hišna pravila. Pogovarjali so se
o možnostih lepega sožitja med
noči ni bilo več moč spati.
V e n d a r . . . 13. novembra (da sostanovalci in ugibali to in.
je to nesrečna številka, ne ver ono. Enotni pa so s; bili v tem,
da so nekatera obrtniška dela v
jame pri nas že nihče več) »o
bloku nemarno opravljena in da
začeli pred blok prihajati vo jih bo moralo podjetje, k i je
zovi, naloženi s stvarmi stano blok gradilo, popraviti.
valcev. N i bilo časa ogledovati
In novoletna želja novih »blostanovanje: le hitro stvari gor!
•
kovcev«?
— Da bi imeli čimprej vsi na
Nekaj dni smo zabijali žeblje
ln si urejali novi dom, plavajoč ši ljudje udobna stanovanja!
R?
v neki blaženosti, k i je sijala

Bogdan Boroifi:

Z I M A

(tuš 1957)

Gozdovi
Kakšne so glavne značil
nosti, pa tudi dobre in slabe
plati nove organizacije go
zdarske službe?
»Nova organizacija deluje še
le 5 mesecev in bi bilo pre
zgodaj dajati končne ocene, če
prav so se v tem času dobro
pokazale zlasti njene dobre
strani. Sečna dovoljenja Izdaja
komisija pri občinskem ljud
skem odboru. Imenuje jo od
bor iz vrst gozdnih posestni
kov — članov zadruge. Izdaja
sečnih dovoljenj ni več prepu
ščena samovolji gozdarja, tem
več širšemu organu, k i bolje po
zna življenje gozdnega posest
nika. Gozdar — član komisije
— skrbi za strokovno plat tega
dela.
Gozdarski odbori pri zadrugah
se zanimajo za gojitvena vpra
šanja gozdov in za vzdrževa
nje gozdnih komunikacij.
Vse
nejasnosti razčistijo ljudje že
doma v okviru zadruge oz. na
občini. Skratka — gozdarska
admri-nistraoija, strokovnost In
nadzorstvo so pritegnili k sood
ločanju kmeta posestnika. Naša
služba pa se Je tako zares pri
bližala gozdu.
Težave imamo zato. ker se

kmetje še premalo zanimajo za
to sodelovanje pa tudi gozdar
ski odbori za zdaj še ne po
znajo dovolj vseh svodih nalog.
Kako slab odnos imajo mnogi
kmetje do skupnega družbene
ga premoženja, nam kaie spra
vilo lesa. Skoraj v navado je
prešlo, da vlačijo ljudje les po
kolovozih ali celo po cestah,
tako da v nekaj dneh. uničijo,
kar "smo vložili iz skupnih
sredstev v ta pota! Ne bi bilo
slabo, če bi občinski odbori pre
povedali vlačemje lesa po gozd
nih poteh. Največ takih nepra
vilnosti je v okolici Brusnic,
Stopič in v podgonjanskeim po*
dročju.«
A l i je sodelovanje zaseb
nih lastnikov In vaše uprave
ter kmetijskih zadrug pri
negi in vzgoji gozdov zdaj
boljše?
»Kot sem že omenil v prvem
odgovoru dioslei.) sodelovanja z
gozdnimi posestniki skoraj n i
bilo. Prek zadrug in gozdarskih
odborov pa imamo zdaj stalne
stike s posestniki. Pokazala se
je, da je koristno pritegniti
predvsem nje k vsem gojitve
nim ukrepom. Čeprav je n. p*.

Previdno Je odprl vrata m
prišel do vogala mize:
»Ali lahko pridete jutri ob pol
šestih?«
»Kam pa?«
»K nam!« se Je odrezal In se
ozrl po kuhinji.
»Čigav pa si?«
»Zupančičev!«
Crne roke so
prižgale pipico ln fantove oči so
jim zvesto sledile.
Glej, glej,
saj kadi kot vsak drug; torej 1«
ni tako nevaren. . .
»No,
le povej mami, da bom
prišel. Jutri zjutraj ob pol še
stih. Pa pogrne naj po tleh, da
ne bo umazano«, je naročal
fantku dimnikar, tovariš Alojz
Hodnik, ko smo ga obiskali po
kosilu na domu. Ob drugem ča
su ga sploh ni mogoče najti, ker
je tudi po ves dan v službi. Ce
gre na teren, po vaseh, ki spa
dajo v njegov rajon, ga pa oelo
po več dni nI domov. Spati takole okrog po hlevih in kozolcih ni nič kaj udobno. Sploh so
težave z ljudmi po deželi:
»Ljudje so še starokopitni,

SREČNO IN V E S E L O NOVO L E T O 1958 voščimo vsem našim
očkom in mamicam, znancem, prijateljem, članom in vodnikom
taborniške organizacije v Novem mestu In drugod po Dolenj
skem! Čemu smo ml, novomeški -nedvedki in čebelice, naj
mlajši taborniki, danes v uniformah prometne milice? Se vpra
šate! Saj smo vendar uspešno dokončali prometni tečaj in tudi
promet smo že usmerjali na nevarnem križišču pred Industrijo
obutve v Novem mestu! Zato želimo danes razen vsega dru
gega še tole: čim manj nesreč na cestah! Tovariši šoferji, bo
dite obzirni do vseh, slasti pa do nas otrok!

hočejo me kar -ia kratko odpra
viti: »Dimnikar ni nikdar čistil
pa tudi zdaj ne bo!« Ce pa re
čem, da bi bilo dobro popraviti
pomanjkljivost na podstrešju,
kjer Je nevarno za požar, se pa
razburijo:
»Saj sem sam delal, nisi p r i -

Pri

vratanu

Tako hitro je skočil odpret,
da je modri Fiat 600 zapeljal
kar brez zaviranja skozi vhod
na tovarniško dvorišče. Ko je
prišel nazaj, je precej s težavo
lovil sapo:
»Zdaj si pa res želim upoko-jitve. Tale astma me tako daje, da komaj prilezem do sem.
Saj bi se tudi okrajni odbor
lahko malo bolj pozanimal za
nas stare borce in invalide . . . «
Pritisnil je na gumb ob mizi

pogovori,

Z a k a j ne
tri
izmene?
»Bencin točimo od 7. do 21.
ure« piše na vratih črpalke v
Motomontaži. Kaj pa če ga kdo
nujno potrebuje ponoči7 Reci
mo reševalna postajal
»Potem me pridejo na dom
klicat, četudi sredi noči. Veste,
da to ni prijetno. Nujno je, da
bi
spet uvedli
neprekinjeno
službo!« pravi stari znanec šo
ferjev,
tovariš- Albin
Pipan.
Pred postajo se je ustavil ze
lenkast
T A M . Albin ni nič
vprašal, ampak kar nastavil cev
na rezervoar, še predno se je
šofer skobacal Iz kabine. Saj
ve, koliko ga jemlje po navadi.
Medtem se je ustavil za prvim
se en T A M , p še ede in še
eden...
»Tole bo pa gneča.«
»Oh, saj je vedno tako. Stočlmo tudi po 5 tisoč litrov na
dan,« se je nasmehnil, »toda
pri tej kapaciteti ni mogoče
v redu postreči. Poleti, ko so
motorji, je pa še huje. Eden je
nervozen, drugemu se res mudi,
tretji je siten nalašč, čeprav
ima dovolj časa . •. nujno bi
bila potrebna še ena črpalka,
ker mora iti delo hitro izpod
rok, ne pa da čaka včasih kar
osem v o z i l . . . !«

Evo Nijergalovo,
ki Studim
germanistiko v Ljubljani, smo
prestregli na cesti. Kar hitro
nam je natresla nekaj problemov iz svojega in študentskega življenja
na sploh:
»Ker študiram
obe diplomski skupini, angleščino
in slovenščino
hkrati, se mi že kar
vrti od vsega. V knjižnici
sem
že ob pol sedmih, in ko se
pozno popoldne vrnem domov,
me čaka še vrsta inštrukcij.
P a pravijo, da smo študentje
lenuhi! Saj delamo ves dan in
šestnajst ur študija je za nas
že kar vsakdanja stvar.
Verjemite mi, da je
težko.
S štipendijo
se komaj prehra
niš, če hočeš kupiti kaj za ob
leči, moraš
že v
honorarno
službo. Ce pa delaš, se seveda
ne da normalno študirati,
kar
ti mimogrede vrže leto dodat
ka. Potem je pa treba podalj
šati pogodbo za štipendijo
in
nihče te noče razumeti.
Precej nas je tudi mnenja,

da bi bilo pametno, če bi se
redna študijska
doba štela v
pokojnino. Kolegica, ki je šla
po maturi v službo, ima danes
že pet let v dobrem, pa najbrž
manj dela kot reden
študent.
Mi smo torej za ta leta prikrajšani, začetno plačo imamo
pa tako kot
ona...«
»Kaj pa želje za Novo leto?«
smo jo komaj
prekinili.
»Hm, profesorske
plače bi
bile lahko malo višje, sicer ne
vem, kako bo po diplomi. Drugo je pa, da bi pri odhodu na

specializacijo v inozemstvo tudi okraj lahko kaj
pomagal,
saj menda vsi želimo, da so
učne moči čim bolj
kvalijicirane...*
M-m

K o

šel nič zraven, bom pa še sam
pogorel, če bog tako hoče!«
Tretji je spet brezbrižen: »Saj
sem zavarovan.. .« in tako gre
naprej. Prav zdaj pričakujemo
dimnikarji uredbo o obveznem
ometanju, ki bo napravila nekaj reda.«

bi le

»Moj najsrečnejši dan bo ta
krat, ko bo zasvetila elektrika!«
je v eni sapi odgovorila »a
vprašanje o željah
gospodinja
Marija Blatnik iz Zafare pri
Žužemberku. Okrog štedilnika,

Trg je bil dobro založen...

ln skozi vrata s t prišli dve
ženski:
»Sva prišli vprašat za službo.
Na tajništvo greva . . . «
»Ne bo nič pred januarjemPotem
pridite,
b do nekaj
obratov razširili . . . veste,« se
Je obrnil k meni vratar Novoteksa, tovariš Franc Kolenc,
»jih kar Jaz odpravim, da ne
hodijo po nepotrebnem v pisar
no. So mi tako naročili.« Pa še
svojo željo za novo leto je po
vedal:
»Nekateri naši vratarji in
čuvaji se ne morejo. Sb starejši
ljudje in tudi po svetu so že
bili, pa se vseeno vedno pre
pirajo, tako da mi je že kar
težko. Lahko bi bili kaj bolj
p a m e t n i . . . !«
a

0

Dopisujte v Dolenjski list;
to je boljše kot jeza, češ »o
nas pa nič ne p i š e j o . . . « !

zasvetila
kjer pomiva, se j i smukata dve
ljubki hčerki, tretja pa se ogla
ša iz koška»Ne morete si misliti,* kako
nerodno je zvečer, ponoči To
podnevi s tremi majhnimi otro
ki brez elektrike! «
Medtem se je vrnil iz mlina
tudi njen mož Tone, napreden
kmet, k i pa nI bil najbolje raz
položen:

1

Novomeški okoliš imata raz
deljen z dimnikarjem Bernar
dom v dva rajona. Dela pole*i
včasih
zmanjka, ker
kurijo
ljudje z elektriko ln se kar za
klenejo če pride dimnikar, zdaj
pozimi pa je bolje, ker kurijo
vsi uradi in šole, pa tudi gospo
dinja malo več naloži, da ima
potem gorko stanovanje. Novoteksov dimnik morajo ometati
vsakih štirinajst dni. Tam »e
kar precej zamude. Delo je tudi
v večjih zgradbah, k i imajo :iavadine pečd.
V Novem letu si želi tovari?
Hodnik več discipline pri go
spodinjah, da bi dale redno či
stiti dimnike, da bi gospodaril
zapirali dimna vratca in da n»
bi nikjer gorelo. Tisto o debelih
prašičkih, pa seveda, kot po
navadi...

»Takle sem pa na svojem heli
kopterju!« nasmejano pove to
variš Hodnik, ki je menda ma
lokdaj slabe volje — morda za
to, ker »nosi srečo«?

Novoletna — brez besed

M A RS I K A

J...

»Za novo leto bi si želelo
marsikaj, toda kot vsaki uči
teljici je tudi meni največ
do
uspeha v šoli. Rada bi učen
cem dala osnovo, na kateri bi
potem lahko gradili
solidno
znanje,« pravi SLAVKA
VALANT, učiteljica na enorazrednici v V e l i k e m L i p j u p r i Ž u 
žemberku.

je bil dobro
založen,
»Jej, jej, jej... ali mislite,
»Letos je bilo hudo za kmeta,
j
i
u di
da denar na cesti
pobiram?«
ko sta sadje ln trta tako ponarjev za glavico, smetano po
No, picki so potem odšli zebla. Krompirja je bilo več, pa
»Ker poučujem
že četrto le
60 din za skodelico, jajca po... v e č n i m loviščem
nasproti res ga prodati ne moremo in tako
to na nižje organizirani
šoli
«... po
dvaindvajset
jih za »borih« 520 dinarjev vsak zdaj prašiče krmimo s njim
tudi po 8 razredov, si zelo že
in tudi orehi po 135 so izgubili Upam, da bo drugo leto ka;!
dam!«
lim priti na popolno osemlet
svojo vrednost, ko je proda bolje. Pa tudi Zafarani bi se /a
ko, kjer bi lahko poučevala
en
»...!«
jalki mraz pregrizel čevlje ... elektriko lahko malo bolj za
sam razred in posvetila nekaj
»No,
vzemite vseh Šest, pa
V e l i k o je umetnosti in ena vzeli, menda si ne mislijo do
časa
tudi lastni
izobrazbi.
jih dam po
enaindvajset!«
je nakupovanje na
živilskem smrti svetiti s t r s k a m i . . . «
Vsem kolegicam in znancem
-som
Mlada
pura je
stegovala trgu.
pa želim srečno novo leto!«
vrat iz gajbice in
kljuvala
boljši gospe v polovico bele
štruce, ki je kukala iz mreže.
Gospa je bila v elementu:
»Kaj ne poveste?!... Da, da
njega so pa za štiri jurje za
šili, ker se je pretepal
tam
nega programa pripravljamo za
Zc.je deklet-učenk gospodinjskega tečaja na Suhotju
gor...«
sklonila
se je sobe
prihodnjo nedeljo, ko bo tečaj
sednici do ušes, »... kaj pa
zaključen. Rada bi jim ugodila
V razred sem stopil, ko so navljale, kako lahko sir izdelu rija, Ivica te druga dekleta.
in
in ostala med njimi; naij se po•Očka, Dedek Mraz je meni pri m i s l i t e / . . . saj je dobila
tečaijndoe v zadnji popoldanski jemo tudi doma. Sedel sem po Videl sem blatno pot v poldrugo
jekcijo
in
v
Ljubljano
so
jo
veselijo, saj se le m a l o k r a t . . . «
nesel vlak in ne tebi in če se
uri
pisale
v
zvezke,
kakšne
vr
uro
oddaljene
Popoviče,
od
ko
leg
Danice
Popovič
in
polistal
18 tečajnic na Suhorju in nji
zdaj ne smem zraven igrati, odpeljali!« Zdaj je opazila pu sto sira poznamo, in hkrati po po njenem zvezku, medtem ko
der je Danica prišla na po
hova učiteljica. Mar niso zares
bom povedal mami ln naj ga ro. V očeh sta se ji zablistala
tujoči
gospodinjski
tečaj
na
Sunož in osla:
odnese nazaj v trgovinoll«
hor. Kako malo — pa vendar družina? V Adlešičih in Starem
trgu ob Kolpi pa se dekleta že
»Kaj hočete za to puro?«
hkrati veliko! — je treba člo
»Dva tisoč.« Maščevalnost
se
veku do sreče. Kako globoka zdaj veselijo, da bo prisej še
je hitro ohladila in se je lepo
je hvaležnost deklet, k i jih Je to zimo potujoči tečaj okrajnega
tečaj zbliižal, kako velika Je zavoda za pospeševanje gospo
videlo, kako se da s ceno še
dinjstva tudi k n j i m
—t
žeja po znanju I
tak vulkan čisto pomiriti.
»Komaj
smo
se
dobro
spozna
To7jarišica z rfrap baretko
le, pa moramo spet narazen! Za
je prva prestregla kmetico, ki
novo leto, kaj si želimo? Da bi
Neka) za Karteljevčane
»Kaj- si želim? Da bi imeli stelj, v 2 novih sobah pa bo j prišla od spodnjega konca
naš tečaj traja] vsaj še tri me
pravtako 6 postelj. Elektrika?
trga:
ta novo leto v koči pri Gospo
Svojih dragih,
kolegov in
sece, da bi se naučila še več!«
bi stala
dični vsaj kakih 20 gostov, da Kakih 700 tisočakov
kolegic, se vedno
spominjam
»Koliko hočete za picke?«
—
to
so
povedale,
ks
sem
jih
po
z Gaberske
gore.
bi tudi mi na Gorjancih malo napeljava
in jvm želim srečno in veselo
»Sedemsto
za
vsakega.«
pouku
spraševal,
kako
so
zado
se zanima za to reč,
posilvestr ovali...«
nam je de Društvo
Novo letp. Posebno pa
po
voljne s šolo. Čedno oblečena
j a l Roman z Gorjancev,
ko pa je le precej denarja za na
zdravljam
vse
Karteljevčane
dekleta,
skromna,
a
vsa
čista
In
smo ga oni dan ustavili in po še razmere. Potrebna bi bila
in jim kličem: na veselo svi
Brez skrbi lahko spite —
vljudna, zares prave mlade go
koče.
barali, kako kaj z obiskom v 2 kilometra voda do
spodinje, k i jih Je vesela vsaka denje! Bevc Franci, vojak iz
Kmetje bi radi poceni prodali tudi vaše Ime bo med iz
Paderšičevem
domu.
mati. Prelistal sem urnik tečaja Prištine.
velikega
»Nekaj nad 1000 Q*bstov smo drogove, saj imajo vzdolž
tra- žrebanci našega
— 16 predmetov! Jedilniki —
nagradnega
imeli dozdaj. Seveda bi jih se povsod gozdove. Obisk bi novoletnega
užitek. Red v predavalnici in
Ne pozabite: samo porav
lahko bilo več — vsaj toliko bil potem seveda veliko večžrebanja, če bOSte Vsaj dO
kuhinji — zgleden. Je potem nana naročnina vam jamči
vsak mesec, da bi imeli vedno ji...«
januarja 1958 poravnali
Čudno, da dekleta ne žele ko
vsa ležišča polna. Na skupnem
Kaj naj mu želimo m i D A - - I - I - I , . , ,
nnllatnn nni-nJ*
nec tečaja? In ko sem vprašal brezplačno nezgodno zava
ležišču je prostora za 20 ljudi, BI SE TO VSE TUDI URES" l O i e i n o ail poiiemg nuroc
18 d e k l e t — e n a
družina.
tovarišico Zofko Jaki, njihovo rovanje za vse leto!
v 2 dosedanjih sobah je 6 po NICILO V LETU 1958!
učiteljico, kaj si želi za novo
so dekleta z živahnim zanima leto, je dejala:
njem odgovarjala gospodinjski
»Dekleta me prosijo, da bi za
učiteljici Zofki Jakijevl, Zvonki Silvestrovo ponovile veseloigro,
Log,
Dole, Radohova
vas,
smeh je tupatam prekinil pripo ki jo razen razstave in kultur
Šentjernej - Ravna gora, P r u š na vas, Mladje. Sutna, Tanča
vedovanje, meni po so govorile
gora. Daljne njive in Vinica črke, besede ln stavki v Dani
Bojanci. Nekatere teh cest bodo
ci nem zvezku.
v letu 1968 končane, druge deO« . . . poznamo soOatnice , . . šplno dograjene. Upam, da bomo s
načnlce . . . korenčnlce . . . kako
v
gozdni
sklad,
kot
če
bi
izde
pomočjo
zadružnega
sektorja
ln
poslovna zveza imela na razpo lastno porabo 73.4^.0 kub. m (le
uporabimo por, drobmjak, para
lago le pičla sredstva, je prav tos 79.971 kub. m). Plan smo lal hlode, za katere bi pa dobil poslovne zveze lahko uresničili
dižnik, šalotko. pomladansko
s takim sodelovanjem lahko celo lahko zvišali zato, ker nam to 3 ailii 4 krat več kot za drva. te načrte tako materialno kot
bedo čebulo . . .
konservlranje
presegla načrt gojitvenih del. omogočajo dosedanji varčevalni Gozdni sklad doHočamo tore<i po finančno. Denarna sredstva za
h r a n e . . . — računstvo — slo
vzdrževanije gozdnih potov bodo
skrbe za obžetev, pogozdovanje ukrepi z lesno zalogo, zlasti je stoječem lesu.
venskima . . . gospodinjstvo . . . «
zelo preudarno in ljudje so bolj pa opazno povečande blagovne
Velika sprememba Je pa tudi delili občinski ljudski odbori,
Med vrsticami pa sem bral tudi
zadovoljni. Gozdni posestniki v proizvodnje. Navzlic povečani v tem, da je zdaj les za lastno dela pa vodili zadružni odbori s
nenapisane besede:
glavnem sami čistijo gozdove, gradbeni dejavnosti gozdnih po porabo prost plačila vsake ob pomočjo gozdnih posestnikov.«
».. . prvič v življenju sem šla
ekrbne za obžetev, pogozdovanje sestnikov, je (v celoti vzeto) veznosti. Uredba gre tako daleč,
na tak tečaj. Odkar sem zapu
ln podobna dela. Material pre plan za domačo uporabo lesa da dovoljuje in oprošča plačilo
In vaše želje ob koncu
stila šolo, nisem več pisala ne
skrbe zadruge, za delo pa jim nižji od lanskega.
Uresničitev prispevka v gozdni sklad tudi
starega In začetku novega
v zvezek ne v p i s m a . . . Toliko
priznavajo nagrade. Pokazalo se plana za 1956 ln 1957 namreč za tak les, ki ga kmet zamenja
leta?
novega in lepega sem zvedela v
Je, da so gozdni posestniki dobri kaže, da so gozdni posestniki za kak drug gradbeni material.
treh mesecih, da sploh ne mo
gospodarji in skrbni gozdarji. boili gospodarsko uporabljali les S tem je gozdni posestnik dobil
»Upam, da bodo bralci Dolenj
rem ne zapisati ne povedati
Treba jih bo za to delo še bolj kot prejšnja
leta.
Dolenjski vse priznanje na pravico do
Osemnajst deklet nas je ln tonavdušiti in narejenega bo še kmet ni še nikoli kuril tako sla svoje lastnine, hkrati pa gospo skega lista zadovoljni z gozdar
varišice imamo rade, da nam je
več. Računamo, da bodo v letu bih drv kot jih uporafolija zdaj. darsko
pomoč
za
cenejše skim obračunom za pretekla
leta in da bodo zdaj laže do
kar nerodno povedati, toliko nas
1958 kakih 80 odstotkov vseh go Gozdovi niso bili še nikoli tako gradnje.«
umeli vlogo, ki jo Je pri tem
je naučila v teh tednih, odkar
jitvenih del opravili posestniki čisti po sečnji, kot so zdaj.
okrajni
gospodinjimo v suhonski šoli.
sami.
Kmetje pobero vse odpadke in
8e obeta pri gradnji in važnem de'lu opravil
Prišle smo iz Sel, Jugorja,
vzdrževanju gozdnih cest in ljudski odbor. Njegov prispe
Skratka — sodelovanje s po jih zvozijo domov. To je treba
Hrasta, Gradnika. Lokvice, Bupotov prihodnje leto kaj po vek za splošno ureditev gozdar
sestniki in z zadrugami je do pohvaliti!
šlnje vasi, s Sodjega vrha in
stva v Sloveniji je nedvomno
sebnega
za
področje
našega
Spremembe v izkoriščanju za
bro, moramo ga pa še zboljšati,
pomemben. Le malokateri okraj
Ravnac; moji Popoviči so pol
okraja?
sebnih gozdov so v tem, da je
ker imamo za to vse pogoje.«
Je toLiko prispeval za to rešitev
drugo uro od tu, pa vendar ho
»V planu za leto 1958 imamo
Ali morda že veste, kak zdaj odkazovanje lesa hkrati
kot novomeški, seveda I podpo
dim vsa srečna In zadovoljna
za
vzdrževanje
šen bo plan sečnje za leto prevzem lesa. Preudarjenosti predvidenih
ro vseh činlteljev. zlasti P
Naše matere pravijo: 'Zdaj bo
1958 in v Čem so spremembe gozdnega posestnika je prepu gozdnih cest in potov kakih 10 gozdnih posestnikov.
pa čas, da poskusimo to, kar se
v primerjavi t dosedanjim ščeno, kakšno kvaliteto bo iz milijonov dinarjev. Razen tega
učite in kar tam kuhate, tudi
Ob novem letu 1958 Želim
načinom dela pri Izkorišča delal iz posameznega drevesa, naj bi šilo za razne novegradnje
doma . . . ' Osemnajst deklet nas
vsem
gozdnim
posestnikov
kar
in
dokončanje
že
začetih
del
Še
Zadruga
vpliva
na
kmeta,
da
nju gozdov?
Je, pa smo kakor ena druži
»Plan sečnje za leto 1958 pred Izdela kar največ najbolj vred kakih 180 milijonov dinarjev. Ce največ uspehov, prosim pa se
n a . ..«
veda
tudi
za
kar
največje
na
videva nekoliko vefiji posek kot nih vrst izdelkov, za katere tudi ne bo nobenih sprememb glede
daljnje
razumevanje
ln
za
po
Komaj sem slišal, kar so med
Je bil letošnji: 155.000 kub. m v največ dobi. Primer: če iz do družbenih dajatev v odnosu do
gozdarskim
strokovnja
tem odgovarjale o pripravi do
iimenjavi z letošnjimi 149.000 brega drevesa naredi drva, bo gozdnega sklada, bomo gradili moč
kom.«
Vladimir Lamut: M E T L I K A (tuš, 1957)
mačega sira Lojzka, Marta, M a 
lb. m. Od tega naj bi šlo za plačal zanje prav tak prispevek naslednje ceste:
a
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»Kakšno pa Je vaše mnenje
o napaki pri vzida van j u dimnih
cevi
v
upravnostanovanjsk
blok gozdne uprave?«
»Saj sem bil zraven. Svetoval
sem inženirju, naj
nikar ne
vgrajuje azbestnih cevi, ker ne
ustrezajo. Niso me
poslušal ,
povrhu vsega :-o so še te cev:
napačno vstavili, tako da n'
čudno, da je udarilo skozi
omet.., Sploh pri zidanju nihče
ne vpraša dimnikarja kako in
kaj, potem pa delaj čudeže! Kot
zadnjič v Koloniji, ko se Je za
radi dolge Lato v dimniku za
taknila krogla. Dimnih vratic
pa nikjer. Moral sem dati na
svoj račun razbiti steno in vse
skupaj popraviti. Celo zdaj, ka
sem dokazal, da nisem jaz kriv
gospodiF.r še vedno noče slišat!
o računu.«
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NOVOLETNO

N

ekega Jutra se po taborišču raz
nese nenavadna novica: v četo
Je prišel prirastek, neka tovariiica, bolničarka.
»Na ga, vraga!« je zavpll Nikoletina,
ko da se je zgodila bog ve kakšna
škoda ali nezgoda.
V četi je nastal kar majhen poplah.
Borci so neprestano hodili mimo čet
ne pisarne ln kukali skozi okence.
»Ali je lepa ta punčka, materi v ve
selje!«
Zajtrk je potekel v hitrici Jn vzne
mirjenju. Eni so se takoj raztekli po
taborišču iskat britve, drugi so se kr
pali in mazali čevlje. Nikoletina je robantil i n grajal:
»Kadar vas komisar naganja, da se
ostrižete, se še zmenite ne, zdaj vas
je pa eno dekle vse spravilo na noge.
O, imenitni fantje so to.«
In vendar je tudi sam, ko je sel m i 
mo okna, pogledal v šipo in ko je ozrl
svoj kosmati in nosati obraz, je skoraj
pljunil:
»Ph, pa sem res slika za v okvir! S
takšnole glavo lahko greš v konopljo
ptice strašit, ne pa pred dekle.«
Se celo Nikolov sosed, skromni Jovica Jež, se je nekam spremenil. Sre
di dvorišča je stal umit in počesan in
začudeno mežikal, ko da je prav ta
trenutek od nekod z visokega padel na
ta božji svet.
»Kaj pa je, Jovec? Mežikaš ko sraka
ob južnem vremenu.«
»Kaj češ, lep dan.« začeo! j a fant.
»Lep, lep, vsej četi ie v glavo uda
ril!« se posmehuje Nikoletina, pa se
tudi sam nikakor ne more otresti slo
vesno vznemirljivega razpoloženja, v
katerem se mu je vsa okolica zazdela
spremenjena in lepša kot po navadi.
mm o je komisar
nazadnje privedel
wC
dekle, da jo predstavi borcem,
je vsej četi zastal dih. B i l a je to
krepka in visoka črnolaska v popolni
uniformi, z revolverjem za pasom in
torbico čez ramo. Vedelo se je že, da
je po rodu iz Bihača, da je končala
bolničarski tečaj in da je mesec, dni
prebila v četi slavnega Miloša Balača.
»Eh, le kako je Balač privolil, da jo
da iz svoje čete?« se zareče nekomu.
»Za takšnole se gre v smrt, dragi moj.«
Dekle mirno, prijateljsko preide z
očmi po svojih novih tovariših in N i koletini, ki je bil ko urečen, se zdi,
ko da jih je vse po vrsti pokosila z
enim samim rafalom. Zadela je tudi
njega nekako čez prsi in mu za trenu
tek, dva presekala dih. No, pa živi
zdaj, Če morešl
**o

jo je komisar uvrstil v Nikolovo desetino, se je fantu zazdelo,
*
da ni dobro slišal; a ko je po
stavna deklica stopila v vrsto prav
traven njega, se mu na lepem zazdi,
da je ta trenutek nanagloma od nekod
priletelo na zemljo tisto »srečnejše in
boljše življenje«, o katerem je govoril
komisar.
»Tako je, da, saj sreča res takole
pade z neba, ko se je najmanj na
dejaš.«
»Bogme, dekle je stopilo zraven mitraljezca!« uide Jovici Ježu in čisto
všeč mu je bilo, da sta si z Nikoletino
soseda in dobra prijatelja, saj je s
tem nekako tudi on izbran in počaščen.
Res, po svoji stari navadi si Niko
letina ni mogel kaj, da ne bi pogodrnjal, ker so dekle uvrstili prav v
njegovo desetino.
»Seveda, če bi prišel sam vladika, bi
ga takoj pobrali pa k nam z njim, da
bi stresal bolhe iz svoje kute.«
»Ti misliš, da ima vsak bolhe kot ti!«
§e mu posmehne borec Tanaslje Bul j .
»Kaj pa drugega ko da jih ima, če
Je živ človek.«
»Tudi ta tvoja?« namigne Tanasije.
»Marš od tod, gnusoba smrdljiva!«
»Daj no, potipaj, ali ima kakšno
bolho.«
Nikoletina je skočil ln zamahnil s
pestjo, a se je Tanasije pokazal hitrej
šega in jo ucvrl čez dvorišče. Nidžo
pa je zdrvel za njim. Preskočila sta

N

plot pa v koruzo. Tu ga je Nikoletina
dohitel, ga vrgel podse ln ga začel
daviti.
»Aha, ti bi rad lajali A l i bi rad lajal,
povej!«
»Aa, a, p u s t i . . . ne bom, ne bom!«
Je grgral Tanasije in se otepal kakor
kozliček.
»Samo enkrat še blekni takšno, pa
ti ne bo več glave na plečih.«
K o je novinka to jutro, sedeč na
skladanici drv, urejevala sanitetno tor
bico, je vrag od nekod prinesel Jovico
Ježa, pa se je tudi on naslonil zraven
nje na drva in začel šivati gumb na

svojo srajco. Šival ga je na sebi, prav
pod grlom, pri tem pa je zavijal vrat
in obračal oči, dokler ga ni opazilo
dekle in priskočilo k njemu, se samo
lotilo in opravilo posel, k i ga je bil on
začel. Delala je hitro in spretno, med
tem ko se je Jovica umiril ln se po
tuhnil ko prašič, ko ga čohaš.
V tem blaženem položaju Je Jovico
prvi odkril sam Nikoletina, pa je sa
mo zazijal od začudenja in glasno
bleknil:
»Samo poglej ga, malopridneža, česa
si ne domisli.«
Malo pozneje Je Nikoletina za
shrambo držal drhtečega Jovico za pr
si in mu pridušeno grozil:
»A tako ti, Brankovič, a tako misliš!
To si se prav nalašč posadil tam zra
ven nje, samo da bi ti pomagala.«
»Naj me današnja nedelja kaznuje,
če je to res!« se je branil prestrašeni
grešnik.
»Laži komu drugemu. In prav nede
ljo si izbral, da se boš Šival in lepšal.
Ko bodo to videli drugi, bo vsa četa
navalila nanjo, da jih okrpa.«
»Kje neki, nesrečnik, kaj se bojiš.«
»Hm, a kdo bi si bil mislil, da si ti
tako pameten in da si boš izmislil tako
lopovščino,« se je čudil Nikoletina.
»Samo enkrat naj te še vidim zraven
nje z iglo v roki, pa bo po tebi.«
»Tako mi gospoda boga, ta človek bo
še vso četo podavil zavoljo te Branke,«
je Jovica tožil Tanasiju Bulju. »Ni, da
bi se šalil z njim, vrag ga nosi!«

P

o Brankinem prihodu se je N i 
koletina začel občutno spremi
njati. Prej mu je vsak čas ušla
kakšna huda kletvica ali kak neotesan
konjski domislek, zdaj pa Je zmerom
prežal sam nase in se je zmerom o
pravem času prekinil sredi stavka. Ves
svoj srd je hladil na nem način tako,
da je s pestjo mahal in tako strašno
vrtil oči, da je ubogi Jovica pogosto
krat vzdihnil:
»Glej ga ,kako se pači — da se mi le
v snu prikaže!«
Kadar je četa v koloni po eden poto
vala kam, da izvrši nalogo, je Nikole
tina čez svoja pleča stalno prisluško
val lahnemu Brankinemu koraku. Od
meval je v njem ta korak ko svečana,
vesela tamburica v nedeljo, mu širil
prsi in napenjal mišice, pa se mu je
zdelo, da je širši od Grmeča in da se
mimo njega še protitankovska granata

oč n i enaka noči. Tega se je to noč
bolj kot kdaj k o l i zavedala Metoda,
k i je globoko sklonjena pod težo
Bvojega n a h r b t n i k a korakala v koloni.
Jpied njo je š e p a l M a t i j a s svojo ranjeno
nogo, s katero je bolj podrsaval kot hodil.
Slišala je vsak drsLjaj, vsak njegov v z d i h Ijetj i n vsako njegovo kletev. Č u d n o , kako
je nocoj zaznavala vsak n a j m a n j š i utrip
©koli sebe. N i k d a r poprej tako.
Slišala je noč.
Zvezde, k i so migotale na temnem ne
bu, so š k r t a l e , k a k o r z a š k r t a žepna sve
t i l k a , ko jo prižgeš a l i u g a s n e š . P l i n k . . .
plonk! P l i n k . . . plonk! Saj vendar ne mo
rejo imeti zvezde t a k š n e g a zvoka, ko so
j a tako č u d o v i t e stvari.
Sova je zavijala svoj s t r a š n i »uuu« v
n e s k o n č n o s t i n ko jo je .že zdavnaj pre
podil hrup utrujenih korakov, j i je njen
»u« š e dolgo zvenel v ušesih.
D a , Metoda je slišala noč in noč je s l i 
šala njen nenavaden strah. Mitraljez ob
K r k i je zadrdral tako razločno, k a k o r da
b i hotel nekomu nekaj dopovedati. Nestrnjen rafal, vsak strel s posebnim poudar
kom. T a — ta — ta — ta! H i p za tem
bomba. Je postavila za dolgim mitraljezov i m stavkom piko? Ne, nocoj nI bilo m i r u .
Noč i m a svoje š u m e i n gorje tistemu, k i
j i h mora sprejemati po vrsti drugega za
drugim!
»Kaj ti je, Metoda?« jo Je v p r a š a l a
Roza, k i je hodila za njo.
»Kaj b i m i biLo?« se je Metoda na pol
ozrla.
»Tako n e m i m a s i videti nocoj,« je z a •liišala Metoda za seboj.
»Kaj, t i nisi?« se je Metoda u s t r a š i l a
•vojega tresočega glasu.

ne bi mogla prebiti, da bi varovanki
za njegovim hrbtom prizadela kaj
zlega.
Pogosto, takole kje na kakšnem po
čivališču, zasenčen s trepetom nezna
nih, samo njemu vidnih pokrajin, na
vsem lepem vztrepeta in se začudeno
vpraša:
»Kaj' sem to res jaz, krščena mast?
Kaj se godi z menoj?«
Mesec dni po Brankinem prihodu so
partizani šil v napad na trdovratno
ustaško oporišče Carakovo. Bila je to
lepo razporejena muslimanska vas v
rodovitni dolini, obdana s hribčki, na
gosto prepredenimi z bunkerji in rovi.
To je bil že tretji napad partizanov na
Carakovo.
Boj se je zavlekel od polnoči tja do
jutra, toda brez vsakršnega uspeha za
partizane. Carakovljani jih še v bliži
no rovov niso pustili, a kaj šele, da bi
jim odprli pot v dolino. Nikoletino so
skoraj odrezali v neki vrtači med dve
ma bunkerjema, tako da se je — ves
Čas na vseh štirih — izvlekel iz Škrip
cev šele, ko se je povsem zdanilo.
»Uh, to so ml vragi ogreli hrbet!« si
je oddahnil, ko se je dokopal do prvega
večjega goščavja, k i je bilo povezano z
gozdovi na partizanski strani.
Previdno se Je prebijal skozi goščo,
s praznim puškomitraljezom na rami.
Vse okoli njega neprijetna, puščobna
tišina. Nikjer žive duše. Tudi poslednji
partizan se je bil že zdavnaj umaknil
in se izgubil skozi hosto.
ospel je Se do roba bukovega
gozda, ko se nenadoma prestra
šen zdrzne ob tihem klicu:
»Nikola!«
Klic se Je ponovil in ga zbodel ko
žvižg krogle iz pritajene zasede. Sele
tedaj uzre pod nagnjeno lesko znano
postavo in začudeno vzklikne:
»Tovarlšica Branka!«
Niti v tem izjemnem položaju si n i
mogel kaj, da je ne bi z vsem sramež
ljivim spoštovanjem ogovoril s »tovarišico«. V tej skriti pustinji in divjini.

D

komaj streljaj od sovražnih rovov, Je
še zmerom sijala iz nje plemenita le
pota nekega sveta, k i zre vate z dru
gega brega prisojnih in srečnih polet
nih sanj.
Med umikanjem je bila deklica ra
njena v nogo, a ker nikogar naših ni
bilo v bližini, se je sama skušala ob
vezati in zaustaviti k r i . Tako je ša
bolj zaostala za edinico. Ob palico
oprta je nekaj časa šepala in se pehala
skozi goščavje, dokler ni nazadnje one
mogla pod to lesko, da bi si kolikor
toliko odpočila in si pridobila novih
moči.
Vesela Nikolove navzočnosti se Je
skušala celo nasmehniti.
»Dobro Je, da si prišel, rano mi boš
previl.«
»Slabo znam takšne reči,« zapiska
Nikoletina skozi grlo, a skozi trepetavo
omotico se mu ves čas zdi, da bo dekle
zdaj zdaj izginilo ko varljiv privid.
»Ti bom že pokazala. Daj, aH imaš
nož, da mi boš še malo prerezal hlače.*
Nikoletina izvleče iz žepa velik nož
s platnicami in v zadregi pogleda de
kletovo nogo.
»Razparaj gor do kolka, pa samo po
šivu, da se potem lahko spet sešije.«
es poten in z drhtečimi rokami
Je Nikoletina začel parati hlač
nico nad zavojem. Pod prsti mu
je zasijalo golo bedro, oblo in belo.
Obstal je, srce mu je tolklo v grlu.
»Se, še, prav do kolka.«
Fant si je obrisal znoj in paral dalje.
Se bolj previdno in zamudno, dokler
se pod nožem ne prikaže rob svilene
modrikaste tkanine, ki je objemala in
stezala jedro dekliško nogo. Prestane
ln ves zardi, ko da se je dekle na le
pem od vrha do peta golo pokazalo
pred njim.
»No, končano je,« zajeclja i n obrne
pogled v stran.
Po dekletovih napotkih Je potem ttezal in previjal bedro z že okrvavljeno
obvezo, samo na pol si v svesti, kaj
dela. Pred njim Je — zdaj močneje
zdaj šibkeje — zableščal konček svile,
da ga še bolj omoti in zmede. Ko je
bilo končano, si je, oddahnil in truden
omahnil, ko da so njemu samemu
previli neko čudno rano, zavoljo ka
tere se mu J« ves svet zameglil pred
očmi.
»Ves čas sem slutila, da bo tebe p r i 
neslo od kod,« ga je čisto od blizu

V N e w Y o r k u je isedavno
izšla knjiga, k i Je takoj n a š l a
polno n a v d u š e n i h bralcev. N a 
pisali so jo bivši a m e r i š k i p i 
loti iz druge svetovne vojne.
Večji del knjige opisuje dogod
ke, k i so j i h pilota doživeli po
prisilnem s p u š č a n j u na sovraž
no ozemlje. Veliko strani je
posvečeno Jugoslaviji. Piloti —
kapetana Studds in Fulbright,
major Breghell, poročniki P e n nvmdght, Parker, Gerhardsen,
podporočnik Holadav in drugi
— opisujejo svoja
zanimiva
doživetja po prisilnem s p u š č a 
nju na jugoslovansko ozemlje.
Te zgodbe so polne d r a m a t i č 
nosti in o b č u d o v a n j a prepro
stih Jugoslovanskih *ljudi, do
kumenti spoštovanja do parti
zanskih borcev, k i so j i h re
šili in osvobodili in nemalokrat
žrtvovali življenje za r e š i t e v
zavezniških pilotov. Avtorji so
dali knjigi pomenljiv naslov:
»Strte peruti«, izdala pa jo je
njujorška založba »Shuster &
Co«.

Horolsko dekletce

BRANJE
fdramii Brankin glas. Glas, k i oživlja
in razbija meglo, ki zdravi in dviga od
mrtvih.
Pred seboj je videl dvoje dragih,
nasmejanih oči, ki so bile zdaj svet
zase. Od nekod Je slišal tudi svoj last
ni glas, spremenjen in zamolkel:
»Jaz bi se tudi vrnil, ko bi videl, da
te ni s četo,«
»Tudi to vem.«

»Kako?«
»Kdo pa me je na Novski planini
vsako noč pokrival, kdo je prepovedal,
da se v desetini kolne, kdo Je pred
lagal, naj dobim plašč italijanskega
oficirja, kdo je . . . jaz vse to vidim in
vem.«
Ujet ko miš, Nikoletina samo začeblja:
»To je vse maslo onega zgrbljenega
Jovice. Najprej sam začne komedijo,
potem je pa Nikoletina vsega kriv.«
»O, o, kaj je res tako?« zvito zaškill
dekle, mu na vsem lepem seže v roko
pod kapo ln mu s prsti gre skozi lase.
Ko je kapa padla na tla, je bilo, ko da
se je tudi nebo samo obrnilo in padlo
v travo.
»Nidžo, strašni Nidžo, mitraljezec
golobjega srca?«

K

o da mu je zavdano, se Je Nikoletinl trenutek zazdelo, da on
sam res ni nič drugega ko go
lob, navaden domač golob, k i se
ziblje na najnižji veji senčnatega
oreha pred osnovno šolo. Samo od
kod temu golobu mitraljez in smrt
no zaostrena muha na koncu njegove
cevi, k i se sprehaja po temnih postavicah ustašev, kadar se usujejo po po
ljani?
Razpet med dvema nasprotnima sli
kama, k i sta v njem bili nemo bitko,
Je previdno vzel deklico v naročje in
jo odnesel skozi gozd. Zaman se mu
je upirala.
»Samo drži me, bom že sama posku
sila kako.«
Korakal Je, močan, čvrst in odločen,
pravi bojevnik in zaščitnik, a dekle
tova roka se mu je mehko ovila okoli
vratu in ga brez prestanka opominjala,
da se nekje" globoko v njem ziblje ln
grull nepozabni golob z najnižje veje
šolskega oreha, golob, ki ga lahko do
seže roka vsakega otroka.
{Odlomek iz knjige Branka Copića »DOZrVLJAJI NIKOLETINE
BURSACA«, redne knjige Prešer
nove družbe za leto 1358.)

roči topničair Stevp-ns, da je ška, k i pta se tihotapila proti
p o š k o d o v a n o desno krilo. B i l o meni. Ze sem hotel strelja;".,
je to v desnem kotu Ljubljane, ko zagledam, da imata na kapi
nad gozdovi. N a g n i l i smo se r d e č o zvezdo. Vedel sem, da
in dal sem u k a z . z a skakanje eem med prijatelji . . . Tako
s padalom. Č e p r a v sem mane sem b i l rešen na hvalo zviti
v r i r a l s padalom, me je vendar in čudovito patriotični deklici.
zaneslo v neki večji potok. Čez 15 d n i sem b i l spet na
Zmrzovai sem v m r z l i vodi. V svojem letališču. In deklica?
bližini je regij al
mitraljez. Nemci so jo ustrelili še isti
Zgrabil sem padalo in ga sku dan. kakor so m i povedali moji
In k a 
šal zviti, ko zaslišim za sabo partizanski prijatelji.
neko klicanje. Skočil sem v dar sedaj slišim besedo herodrugo sobo in
potok in potegnil revolver. T r i •izem, grem
metre od mene je stala neka se razjočem zaradi t r a g i č n e
14-letna deklica in m i nasme smrti te izredne deklice, k i je
jano kazala, naj j i sledim. U b o  izdala sebe zato, da je rešila
gal s e m Nenadoma me je z neznanega a m e r i š k e g a pilota.
vso silo potegnila v grm in
m l zaprla z roko usta. Ležal
Rešen pri Novem mestu
sem 20 minut, dsklica pa me
je pokrivala s travo. Zdelo se
Dasi je sleherna zgodba, k i
ml je, k a k o r da sem v grobu. jih v tej knjigi opisujejo ame
Ves pokrit s travo, listjem i n riški piloti, nekaj posebnega,
mr.hom sem nenadoma zaslišal je pa nekaj skupno vsem: po
glasove. Eden je govoril nem udarek požrtvovalnosti p a r t i 
ško, drugi pa so venomer po zanskih borcev i n herojlstvo
navljali »Američan!« Ustavili preprostih ljudi, k i so z vsem,
so se tik mojega »groba« in kar so mogli, pomagali r e š e 
počivali. Lahko si mislite, kaj n i m a m e r i š k i m pilotom l n j i m
sem čutil, ko je eden od v o  dali zadnjo cigareto, zadnji k o 
jakov s d e l na kup, pod kate*, šček kruha. K o l i k o vesta o tem
r i m sem ležal skrit . . . Zdajci povedati poročnika Parker i n
zaslišim glas deklice. Vojaki so Gerhardsen!
Gerhardsen
je
skočili in stekli za glasom, š e moral pristati nekje na deželi.
malo sem miroval, nato pa Ljudje so ga preoblekli v srb
vstal. Šel sem nekaj korakov skega kmeta in pretihotapili
po gozdu i n zagledal dva mo v Ca&ak. Tukaj je b i l dve leti
-

i.. wHE BELLA SIGNOBINAI
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OĆVIRK:

» N e . . . zdaj p r e m i š l j a m , kako mi bo,
ko bomo šli mimo mojega doma,« je go
v o r i l a Roza.
»Kaj gremo v isto smer?« Metoda je
pogledala okoli sebe.
»Kaj si bolna. Metoda?«
»Bolna? Ne, morda šele bom bolna.«
»Naj t i s čim p o m a g a m ? «
»Ce se m i kaj zgodi, pozdravi mojo m a 
mo. Z d i se m i , da j o č e . . . «
»Kdo joče?«
Roza n i ničesar razumela. M a t i j a ' je
prenesel po ustnem telefonu ukaz:
»Tišina 1«
Metoda se je m e h a n i č n o ozrla i n z a k l i 
cala v senco za seboj:
»Tišina!«
Roza je utihnila. Topo }e gledala V
upognjeno postavo pred seboj, ki jo je
lahko samo slutila.
Z a Metodo n i bilo tišine. V grmovju
je zašelestelo. J e ž ? T u d i njegovo tišino so
zmotili koraki dolge kolone. Morda pa je
ptič? Nihče se n i zmenil za te š u m e . L e
ona se je dolgo ozirala v grmovje ob poti,
kakor da b i p r i č a k o v a l a , da j i neznana
žival sledi.
»Stroga tišina!«
O d neStevilnih šumov te noči je komaj
razločila Matijev prenos ukaza. Spet se je
m e h a n i č n o ozrla in ponovila:

»Stroga tišina!«
Roza se je začudila. Večje t i š i n e ni bilo
mogoče zahtevati od nje. K a j je Metoda
bolna? Naj to sporoči komandantu? Ta je
b i l na čelu kolone i n težko je b i l o v tej
temi p r i t i do njega.
»Kje je luna?« je Metoda iskala na ne
bu svetlečo se kroglo, k i je včasih tako
prijetno razsvetljevala skrivnostno temo.

N

Meseca decembra 1944 j a
odšel bataljon X I I . S N O B n a 
bavljat v Vinico p r i Šmarjett
pri Novem mestu hrano za
partizanske bolnišnice. K o je
Matko, k i je b i l bolj nagnjen
k belim kakor k partizanom,
začutil, da se vasi "bližajo p a r 
tizani, je sklenil skriti se pred
njimi. Cepraiv je imel že nad
petdeset let, je kaj Lahkotno
skočil na p o d s t r e š j e nad s v i 
njaki.
Intendant bataljona se je s
svojimi borci kaj kmalu ogla
sil tudi pri M a t k o v i h i š i V i 
deč, da imajo v svinjaku več
svinj, je za eno dal potrdilo.
D a se ne b i svim j a upirala i n
da bL hitreje opravili sivoj po
sel, je intendant kar s pištolo
»zaklal« svinjo. Seveda je bilo
streljanja in v svinjaku, nad
katerim je b i l skrit kmet M a t 
ko, je kar odmevalo . . . K o so
partizani odšli, je Matko ves
p r e s t r a š e n zapustil svoje s k r i 
vališče.
D r u g i dan je njegov sosed
M i h a Avsec, simpatizer i n so
delavec partizanov,
pobaral
Matka, kako je bilo v č e r a j .
Matko m u je takole odgovoril:
»Kaj hočeš! Svinja j
Toda to n i važno. Važno
sem ostal živ i n zdrav.
mislil sem, da streljajo
pa so le v svinjo!«
e

odšla.
je. da
Zakaj
vame,

Stab neke divizije je poslal
štabu brigade sporočilo,
da
Q A J takoj vrnejo vse o k r o ž 
nice, ker so se med tem ne
katere efcvanL, omenjene
v
okrožnici, že spremenile. Stab
brigade pa je takole sporočil
š t a b u divizije: »Zal vam ne
moremo ustreči, k a j t i * o k r o ž n i 
ce smo že pokadili . . . «

skrit v neki hiši, komaj sto
metrov od n e m š k e komande.
Poro&nik Parker se je moral
spustiti na zemljo nekje blizu
Novega mesta. Ljudje so ga
rešili. B i l je ranjen in od No
vega mesta do dalmatinske
obale so ga odnesli na nosilih.
Parker je poln o b č u d o v a n j a za
svoje rešitelje. P o vojni je po
ročil dekle iz. kraja, kjer je b i l
rešen, in sedaj živi s svojo
družino, skupaj 5 članov, v B o 
stonu.

v

e

»Po dveh dneh počitka na
nekem letališču blizu Foggie
v Italiji,« piše major Breghell,
*sem dobil novo "nalogo: bom
bardiranje Dunajskega Novega
mesta. M e d poletom m i spo

Partizanska
dobra
volja

oč n i enaka n o č i B i se lahko spomi
njala vseh teh raznovrstnih noči?
Predolgo živi, da b i se spomnila
prav vseh. Morda samo n e k a t e r i h . . .
Noči, ko sta se mama i n oče pozno
v r n i l a d o m o v . . . Osem let j i je bilo ta
krat . . . Gledala je skozi okno v poletno
noč, najbolj pa na trotoar, po katerem bi
morala p r i t i zamudnika . . . Dolgočasno je
bilo gledati na trotoar, zato je gledala v
nebo in takrat je p r v i č čutila, da je del
te narave, tega vesoljstva . . .
Noči, ko se je v r a č a l a z maturantskega
plesa domov . . . M l a d fant jo je spremljal
in govoril kot p o e t . ' . .
Se lahko še kdaj v i d i v a , Marjana, j i je
rekel pred slovesom . . . Ona pa m u je dala
poljub,,.
Noči, ko je trosila prve letake po o k u 
piranem mestu . . . B i l o jo je strah, h k r a t i

jo je prevzemal prijeten občutek, da
opravlja drzno delo . . . K o je raztrosila vse
letake, so jo ustavili italijanski v o j a k i . . .
Smehljali so se j i in ko so jo spustili, je
zaslišala za seboj: »Che bella signorinal«
»Kako se bom spominjala d a n a š n j i h
noči?«

K

olona se je ustavila. Metoda se je
z a č u d e n o ozrla in videla, da stoji na
prostrani čistini. Drevesa in grmovje
SO b i l i daleč . . .
Kolono je osvetlil m o č a n žaromet, da
so borci kar o m a h n i l i . . .
»Lezi!« se je zaslišal komandantov glas.
Mitraljezi so zapeli k a r v zboru . . . T o 
variši so padli v travo i n se p r i t a j i l i . . .
Zgalo je, da j i m je p o k o š e n o travo metalo
v obraze. K d o bi se znašel v tem peklu . . .
Čudno! Nihče je še n i tetaknil,
»Umik nazaj 1 Po t r e b u h i h ! « je k r i č a l
Rok.
Metoda je p r v a v r n i l a strel. N i se
umaknila, ker j i je strel prebil nogo. Ž a r o 
met n i n i t i za minuto ugasnil.
Kdo bi
mogel zdaj dvigniti glavo in streljati?
L u k a je spustil svoj prvi rafal v skrito
s o v r a ž n i k o v o gnezdo. T u d i Ivček je takoj
za njim zaropotal s svojo zbrojevko.
P r e v e č na kupit so b i l i

»Kadar kdo reče clovečanstvo...«
K n j i g a »Strte peruti« je pol
na izrednega o b č u d o v a n j a J u 
goslovanov. »Ko sem se javil
v letalstvo,« piše p o r o č n i k H o 
ladav, »mi n i bilo mar življe
nja. K o sem se pripravljal, da
skočim iz svojega nevarno nag
njenega »Lancastera«, sem me
n i l , da je vsega konec . . . Po
zneje sem doumel, da mi je ta
majhni narod odprl oči i n me
spoznal z življenjem.
In neki dirugi pilot, k i je prav
tako b i l v Jugoslaviji
rešen
gotove smrti, je zapisal tele
izredne besede:
» K a d a r kdo reče č l o v e č a n stvo, pa se pri tem ne norčuje,
jaz takoj pomislim na Jugo
slovane!«
(Po »Globusu«)

» R a z m a k n i t e se!« je zakričal Rok.
Dež krogel je pospremil ta ukaz. Nekdo
je zastokal.
»fri b i l to B r a n e ? « Je preblisnilo M e 
todo, k i je izstrelila že dva saržerja,

O

zrla se je naokoli l n videla, da je
popolnoma sama. D v i g n i l a se j e . . .
ustrelila in še isti hip omahnila n a 
zaj. S svojimi prsi je prestregla s o v r a ž 
nikov rafal. T o v a r i š i so od daleč slišali
njen jok. Ne od bolečine petih krogel, k i
so se j i zadrli v telo. Jok zaradi njene
nemoči m a š č e v a n j a ,
Nad njo se je sklonila Roza, k i je p r i drsela izza naravne gomile.
»Kaj je, Metoda?«
»Pusti me i n u m a k n i se! Z menoj je
konec!« je govorila Metoda v zadnjih
vzdihljajih,
»Naj t i p o m a g a m ? « je jokala Roza.
»Ne m o r e š m i več" pomagat.' V z e m i
p u š k o i n se v r n i k n a š i m , . -«
Roza je pobrala p u š k o i n njeno trt*
gla/vko ter se med rafali i n streli p r e b i 
jala nazaj, kjer so že partizani krepko o d 
govarjali z orožjem.
Metoda pa je gledala v nebo i n š e p e t a l a
zvezdam:
»Noč n i enaka n o č i . . . Zdaj bo zame
ena sama, dolga noč.«
Potem n i videla ne slišala ničesar več,
tudi ne poskusov njenih tovarišev, da b i
prišli do njenega mrtvega telesa, kaj Sel«
občudujočih glasov sovražnika, k i se j«
zbral okoli nje:
»Che bella signorina!«
(Odlomek iz romana

»Hajka*)

aj naj zapišemo za uvod v
pregled, v katerem bi že
leli naše bralce spomniti
na najvažnejše dogodke v pre
teklem letu in pregledati uspehe
našega političnega in gospodar
skega dela? Res ne vemo, kajti
vsega je bilo toliko, da se mo
ramo že kar na začetku opra
vičiti: vsega ne bo mogoče za
pisati. Po takem uvodu pa Je
najbolje kar začeti.

K

N o t r a n j e p o l i t i č n a

a

l e t o
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KAKO DOSEČI VEČJE USPEHE?
£ V januarju so v vseh podjetjih razpravljali o tem, kako
bi morali v bodoče deliti sred
stva, k i jih ustvari kolektiv pro
izvajalcev. Povsod so ugotav
ljali, da skladi za samostojno
razpolaganje v resnici niso skla
di za samostojno, pač pa za »ne
samostojno« razpolaganje. Za
kaj? To so trdili kar upravičeno
zato, ker je bilo s predpisi do
ločenih najmanj dvajset obvez
nosti, k i so jih iz tega sklada
hočeš nočeš morali plačevati.
£ Sredi januarja je bila prvič objavljena novica, da bo j u 
nija v Beogradu prvi kongres
delavskih svetov Jugoslavije. O.
tem smo, razpravljali sicer že
prej, sedaj pa je bil pripravljen
že dnevni red in vse ostalo.
Kmetijski strokovnjaki in za
družni delavci so se prav tako
zbrali v tem mesecu, ko polje
počiva, na velik posvet. Tudi
pri njih je bilo prvo in najvaž
nejše vprašanje, kako doseči
večje uspehe. Hitro so se spora
zumeli. Potrebna so večja sred
stva in razvijanje kooperacije,
kar bo Vplivalo na socialistične
odnose na vasi pa tudi na večje
donose.

0 Prav gotovo se na motimo,
če trdimo, da je perspektivni
načrt za razvoj kmetijstva naj
važnejši od vseh. Kmetijstvo je
v letih, ko smo gradili težko
industrijo, močno zaostalo in
nam v gospodarstvu povzročalo
precejšnje težave. Za sedaj mo
ramo uvažati vsako leto okoli
800 tisoč ton pšenice. Ce bi na
površinah, k i so zasejane z ži
tom, povečali hektarske donose
od sedanjih 12 metrskih stotov
na 18 metrskih stotov na hektar,
bi imeli dovolj pšenice za pre
hrano. Načrt predvideva, da bo
mo to dosegli do leta 1961 in ta
ko prihranili vsako leto 10 mili
jard dinarjev. Toda prav tako
bi lahko povečali donos vseh
ostalih kultur, kar bi bilo za
napredek izrednega pomena.

MAJ

0 Nekaj pred to razpravo v
skupščini je bilo razpisano veli
ko zvezno tekmovanje za naj
boljše pridelovalce. »Kdor bo
dosegel predvidene donoss, bo
lahko dobil nagrade od 70 do 700
tisoč dinarjev,« je bilo rečeno v
razpisu. V tekmovanje se je
vključilo na tisoče in tisoče za
drug, o uspehih, k i B O presegli
naša pričakovanja, bo kronist
zabeležil nekaj v mesecu sep
tembru.
£ V Beogradu se je v tem
mesecu sestal plenum Socialistične zveze delovnega ljudstva
Jugoslavije. Razpravljali so o
tem, kako naj Socialistična zve
za podpre izvajanje gospodar
skih nalog. V Sloveniji pa smo
slavili dvajseto obletnico usta
novitve Komunistične
partije
Slovenije.
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IZKORISTITI MORAMO VSE STROJE!
Po prazniku dela so se v vseh
podjetjih pripravljali na dogo
dek leta, na I. kongres delavskih
svetov Jugoslavije. Na stotine
sestankov Je bilo sklicanih in
delavci so izbirali kandidate za

£ V tem mesecu se je začela
razprava o izkoriščanju kapaci
tet. Po podatkih izkoriščamo ko
maj 77 odstotkov vseh strojev in
bi lahko povečali proizvodnjo z
istimi napravami še za 30 odstot-

proizvodnji ln podobnem. P r i 
hodnje leto pa bodo odločali tu
di o razdelitvi proizvoda oziro
ma vrednosti proizvoda popol
noma sami. Od njih bo odvisno,
koliko bodo porabili za prejem
ke ln koliko za povečanje pro
izvodnje. S tem je odpravljena
zadnja oblika mezdnih odnosov
pri nas. Prav tako uveljavljamo
postopoma tudi druge predloge,
ki so zapisani v resoluciji kon
gresa.

večje pravice p r i razdelitvi do
hodka. Ta njihova zahteva je z
zakoni, k i jih je sprejela ljud
ska skupščina v decembru, iz
polnjena. Zakon o prispevku
gospodarskih organizacij določa,
da delavski sveti popolnoma sa
mostojno razpolagajo s sredstvi,
ki jim ostanejo po izpolnitvi
družbenih obveznosti.
£ S tem sprejemajo delavski
sveti nove naloge. Doslej so odločali samo o gospodarjenju, o

ZA 17 ODSTOTKOV VEČJI PREJEMKI
Podatki o tem, kako smo go
spodarili v prvem polletju le
tošnjega leta, so zbrani. Že ta
krat smo rekli: proti pričakova
nju uspešno. Industrijska proiz
vodnja se je povečala za več
kot 20 odstotkov, čeprav je bilo
v tem času zaposlenih le 6 od
stotkov več delavcev. Zato ugo
tavljamo, da se je tudi storil
nost povečala za najmanj 5 od
stotkov. Izvoz je bil v prvem
polletju za osem in pol milijar
de večji kot v istem času lan
skega leta. Vendar s tem nismo
mogli biti zadovoljni, kajti v

VEČ SREDSTEV OBČINAM!

MAREC

KORAK
V gospodarskem i n političnem
tivdjenju je odlok o dopolnitvi
plana za leto 1957 izredno po
memben dogodek. S tem odlo
kom, k i ga je sprejela ljudska
skupščina, je b i l uveden nov
način delitve dohodka. Vsa pod
jetja so razdeljena v dve skupi
ni. Trgovina, gostinstvo in še
nekatere gospodarske dejavnosti
razdeljujejo dohodek samostojneje. Industrija pa po novem
deli samostojno del dohodkov.
Cimvečja Je bila proizvodnja in
produktivnost, toliko več je
ostalo podjetjem za delitev na
sklade in plače. Podjetja se z
odlokom niso povsem strinjala.
Največ je bilo pripomb zaradi
tega, ker pogoji niso bili za vse
enaki. Tisti, k i so do tega leta
delati slabše, so imeli možnost
dobiti več kot tisti, k i so delali
dobro. Tega sicer ni bilo moč
zanikati, toda enkrat je bilo
treba začeti. In sedaj, ko je ko
nec leta, lahko zapišemo, da je
bila že ta sprememba velik ko
rak naprej. Slabši so dohiteli
boljše in tako smo lahko raz
pravljali o novem koraku, o no
vem zakonu o delitvi dohodka.

APRIL

milijonov dinarjev več kot v
letu 1956.
£ V tem letu so se močno
povečali tudi investicijski skla
di občin in okrajev. Zaradi po
večane proizvodnje se je v teh
skladih zbralo precej v e č . s r e d 
stev, kot smo pričakovali. To je
bil velik uspeh. Vseeno pa smo
bili zaskrbljeni, zato ker smo
vedeli, da bi prevelike investi
cije znale vplivati na cene. Ce
bi se to dogodilo, bi bili vsi na
pori, da povečamo realno vred
nost prejemkov vsakega zapo
slenega zaman. Zato je bil sredi
leta sprejet sklep, da občine ne
»mejo uporabiti vseh sredstev iz
omenjenih skladov.
0 Februarja se je 6estal v
Beogradu sedmi plenum C K
Zveze komunistov Jugoslavije,
Plenum je sklenil, da bo no
vembra v Ljubljani sedmi kon
gres. Pozneje j« bil zaradi pre
obilice nalog v skupščini, zara
di občinskih volitev i n drugega
dela preložen na marec ali april
1958. Ljubljana se že pripravlja
na ta veliki dogodek.
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NAPREJ
Decembra smo Bprejeli nekaj
ustreznih zakonov i n sedaj nič
več ne razpravljamo o »enakem
startu«.
£ Se nekaj! Uredba o delitvi
dohodka je spodbujala k večji
proizvodnji. Tudi zato smo v le
tošnjem letu dosegli tako izred
ne proizvodne uspehe. Računa
mo, da se je skupna proizvodnja
— torej ne le industrijska —
povečala za okrog 20 odstotkov.
Tako velikega napredka nismo
dosegli še nobeno leto.
£ Skupščina, k i je sprejela
ta pomemben odlok, se je spom
nila na zasedanju tudi svojega
dolgoletnega predsednika pokoj
nega Moše Pijade. Sredi dela je
po povratku iz Velike Britanije
preminil 15. marca v Parizu. Iz
gubili amo voditelja, ki je od
vsega začetka sodeloval pri gra
ditvi nove Jugoslavije. Prav to
variš Moša Pijade je pripravil
prve in pozneje še mnoge druge
osnutke zakonov, med drugim
tudi osnutek ustave. Velikega
revolucionarja in prijatelja de
lovnih ljudi naši narodi ne bodo
pozabili.
>
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KMETIJSTVO — NALOGA ŠT. 1
Ta mesec je skupščina raz jela ljudska skupščina, so bile
pravljala o perspektivnem na osnova za sestavo perspektivne
črtu za razvoj kmetijstva. Po ga načrta za razvoj gospodar
zneje so bili sprejeti še per stva v letih 1957 do 1961 Bralci
spektivni načrti za razvoj indu se prav gotovo spominjajo, da
strije, gradbeništva, prometa, je ta načrt sprejela ljudska
trgovine in gostinstva pa tudi skupščina v decembru.
obrti. Resolucije, ki Jih je spre

£
K o smo ocenjevali prvo
poftletje, smo bili nekoliko zaskrbljeni, č e š : . ali bomo take
uspehe dosegli tudi v drugem
polletju7 Skrb ni bila potrebna,
kajti uspehi so veliki tudi v
drugem polletju. Proizvodnja Je
ostala na isti ravni kot v prvem
polletju. Prejemki zaposlenih so
se letos povečali za 17 odstot
kov, v povprečju seveda. V
istem času pa so porasle cene
za okofli 4 odstotke. Kot kronisti
lahko zabeležimo, da smo prvo
leto, ko izvajamo perspektivni
načrt, gospodarili dobro.

Novembra je ljudska skupšči
na razpravljala o perspektivnem
načrtu za razvoj gospodarstva v
prihodnjih petih letih. V teh
letih bomo skušali odpraviti na
sprotja, k i ovirajo razvoj gospo
darstva kot celote. Za kmetij
stvo, k i močno zaostaja za indu
strijskim razvojem, bomo pora
bili vsako leto 68 milijard d i 
narjev; do sedaj smo porabili
vsako leto le 22 milijard dinar
jev. Za promet bomo dali v p r i 
hodnjih petih letih okoli 50 od
stotkov sredstev več kot do se
daj, to je 121 milijard dinarjev.
In končno, za zaostalo trgovino
bomo dali letno 75 milijard d i 
narjev.
£ Posebno pozornost posveča
perspektivni načrt dvigu živ
ljenjske ravni. Plan predvideva,
da se bo osebna potrošnja pove
čala vsako leto za okoli 5 od
stotkov, če upoštevamo tudi pri
rastek prebivalstva. Prejemki
zaposlenih se bodo v prihodnjih
petih letih povečevali za 35 od
stotkov. Vendar računamo, da
bodo plače kvalificiranih delav
cev porasle za 55 odstotkov, ne
kvalificiranih pa za 25 odstot
kov.
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£ V letošnjem letu smo dosegli prav lepe uspehe tudi na
tem področju. Msdtern ko smo
imeli leta 1955 v Sloveniji, k i je
bilo kar precej razgibano, m i l i 
jon in 200 tisoč nočnin, jih je
bilo letos po prvih podatkih m i 
lijon i n 700 tisoč. Največ je b i 
lo domačih turistov, pa tudi inozemcev je bilo več kot lani.
Tovariši Tito, Edvard Kardelj in Aleksander Kankovlo na I. kongresu delavskih svetov dne
25. junija 1957 v Beogradu
kongres. Toda ostalo nI samo
pri volitvah. Na teh sestankih
so delavci proučevali vse dose
danje delo organov samouprav
ljanja v podjetjih. Delegati so
naslednji mesec ponesli v Beo
grad na ducate novih predlogov,
ki bodo izboljšali delo.
£ Po enoletnih razpravah je
bil ta mesec pripravljen tudi
perspektivni načrt za razvoj i n 
dustrije. Načrt ugotavlja, da
smo ena najbogatejših dežel v
Evropi, kar zadeva surovine. Ce
bi izkoriščanje naravnih boga
stev ostalo na sedanji ravni,
imamo za 710 let premoga, za 77
let boksita, tako da bi lahko
proizvajali aluminij polnih 162
let, itd. Vodnih sil izkoriščamo
komaj 5 odstotkov in tudi ta
krat, ko bomo zgradili vse pred
videne elektrarne, ne bomo iz
koristili več kot 10 odstotkov
teh moči. Imamo torej vse mož
nosti za napredek.

JUNIJ

kov. Te skrite rezerve so ogrom.
ne, saj bi nekatere industrije
lahko povečale svojo proizvod
njo brez dinarja novih Investi
cij za več kot 50 odstotkov. Se
nekaj ugotavlja perspektivni na
črt: do sedaj smo gradili le ve
like tovarne, tako da je bilo v
vsaki tovarni leta 1955 zaposle
nih povprečno 280 ljudi. Takega
povprečja ne poznajo niti v bolj
razvitih industrijskih deželah.
Naloga je torej graditi manjše
tovarne, k i bodo dopolnjevale
proizvodnjo velikih tovarn, k i
smo j i h zgradili po vojni.
£ Na plenumu Centralnega
komiteja Ljudske mladine J u goslavije je bilo sklenjeno, da
bo januarja 1958 V I . kongres v
Beogradu. Na kongresu bodo
razpravljali o vlogi in delu mladine v družbeno upravnih organih.
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KONGRES DELAVSKIH SVETOV
DOGODEK LETA
Sedem let po sprejetju osnov
nega zakona o upravljanju go
spodarskih podjetij je bil v Beo
gradu od 25. do 27. juhija 1957
I. kongres delavskih svetov J u 
goslavije. Na kongresu je bilo
1745 delegatov in okoli 250 pred
stavnikov organizacij, zbornic :n
drugih javnih delavcev. Zbrane
delegate in vse delavce Jugo
slavije so pozdravili predstavni
ki 22 dežel. Kongresu je priso
stvovalo tudi 200 domačih in
Inozemskih novinarjev.
£ Po uvodnih besedah predsednika Centralnega sveta Zveze sindikatov Jugoslavije je
spregovoril predsednik republike Josip Broz-Tito. V kratkih,
toda klenih besedah je povedal,
kako pomemben bo ta kongres

Vsem prebivalcem metliške občine in ostalim delovnim ljudem naše domovine
želimo srečno in zadovoljno leto 1958.

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR M E T L I K U
OBČINSKI ODBOR

UR0J

OBČINSKI K O M I T E L M S

OBČINSKI ODBOR Z B

OBČINSKI ODBOR SZDL

OBČINSKI ODBOR ZVVI

za nadaljnje delo organov samoupravljanja. Naslednje dni so
se delegati razdelili v šest komisij, k i so proučevale posa
mezne
probleme
družbenega
upravljanja In gospodarstva. V
teh komisijah je govorilo veft
kot 400 delegatov ln v naši kro
niki nimamo toliko prostora, da
bi zapisali vsaj
najvažnejše
predloge.
0 Delegati so predlagali, da
Je treba prepustiti kolektivom

SREČNO NOVO L E T O
IN OBILO USPEHOV
PRI D E L U 2 E L I
V S E M ČLANOM

OKRAJNI
ODBOR
ZVEZE
BORCEV
NOVO MESTO

istem času se je močno povečal
tudi uvoz. V prvem polletju smo
uvozili za 39 odstotkov, to je za

SEPTEMB

IZREDNA
2e julija so padli prvi snopi,
ob koncu septembra pa smo si
že bili svesti nove zmage. V
kmetijstvu smo dosegli tako
proizvodnjo, kakršne še ne pom
nimo. Tako visokih hektarskih
donosov niso dosegli kmetovalci
še nikoli. K temu uspehu pa nI
pripomoglo le vreme, pač pa, ln
to veliko bolj, večja uporaba
umetnih gnojil in sortnih se
men, končno pa tudi veliko tek
movanje, k i smo ga že omenili.
£ Zaradi uspehov, doseženih
v kmetijski proizvodnji, bomo
letos prihranili precej deviz, saj
nam bo treba uvoziti veliko
manj pšenice pa tudi drugih
pridelkov. S krompirjem pa smo
imeli celo težave. Sprva je kazalo, da vsega ne bo moč pro
dati. Sedaj je ta strah odveč;
nekaj krompirja bomo izvozili,

OKTOBE
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PERSPEKTIVNI
NAČRT

V avgustu je rada suša in tudi
kronist ima težave, kajti to ja
mesec dopustov. No, pa ostani
mo p r i turizmu, saj je to prav
tako pomembna
gospodarska
dejavnost, k i nam prinaša tudi
mnogo deviznih dinarjev. 2e v
mnogih deželah so ugotovili, da
je izvoz »zraka, morja in lepih
razgledov« zelo koristna stvar.

Kot doslej se Se nadalje trudimo za večjo delovno storilnost!

OBČINSKI K O M I T E Z K S

NOVEMBER

TURIZEM JE
NAPREDOVAL
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krat: od 14 milijard in pol na 87
milijard dinarjev. Letos in p r i 
hodnje leto bo teh sredstev še
več in zato bo zelo važno, kako
bodo občinski ljudski odbori i n
drugi samoupravni organi sode
lovali pri uporabljanju tega de
narja.
4) O teh vprašanjih so pred
volitvami razpravljali tudi na
seji zveznega odbora S Z D L v
Beogradu in na seji Glavnega
odbora Socialistične zveze Slo
venije.
0 V oktobru je bil objavljen
prvi osnutek zakona o novem
načinu delitve dohodka gospo
darskih organizacij. Razprava je
trajala vse do decembra, .ko so
bili sprejeti zakoni: o prispev
ku iz dohodka podjetij za po
kritje družbenih obveznosti; o
prispevku za proračune in za
kon o razdelitvi sredstev, k i
ostanejo podjetju. S temi zakoni
so uresničene zahteve in pred
logi I. kongresa delavskih sve
tov Jugoslavije!

100 milijard dinarjev strojev,
surovin in blaga za potrošnjo,
več kot lani v istem času,

AVGUST

FEBRUAR

Med dogodki v februarju je
treba omeniti zasedanje repu
bliške ljudske skupščine. Sedaj,
ko je leto za nami, lahko ugo
tavljamo, da je gospodarski na
črt, k i so ga takrat sprejeli po
slanci, v celoti izpolnjen in celo
presežen, še važnejše pa so dru
ge posebnosti, k i pomenijo no
vosti v našem notranjem poli
tičnem ln gospodarskem živ
ljenju.
£ Republiški plan je podprl
uveljavljanje komunalnega s i stema s tem, da je prepustil kar
največ sredstev okrajnim in ob
činskim proračunom. Čeprav to
ni bila izredna sprememba, pa
so bila sredstva, prepuščena
okrajem in občinam, vendarle
znatna. Zato s e proračunska
sredstva republike letos tako re
koč niso prav nič povečala.
Sredstva občin i n skladi so bili
letos za nekaj milijard dinar
jev večji kot lani. Samo za ne
gospodarske investicije, to je za
gradnjo Sol, bolnišnic in podob
nih komunalnih ustanov so ime
l i okraji na razpolago okrog 600
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Prihodnost nam mnogo obeta

JANUAR

Vsako gospodarsko leto pri
nas se začne s sprejemanjem go
spodarskega načrta. Tokrat je
Zvezna ljudska skupščina spre
jela tak načrt že v decembru in
1. januarja smo vedeli, kakšne
naloge nas čakajo. Toda o tem,
kako doseči predvideno poveča
nje
industrijske
proizvodnje,
kako povečati hektarske donose
v kmetijstvu in kako zagotoviti
višje prejemke delavcem ter s
tem višjo življenjsko raven, so
razpravljali v ljudski skupščini
skoraj ves mesec. V s i smo bili
prepričani, da bo načrt uspel.
Zato so bile že s prvim januar
jem povečane plače vseh zapo
slenih za povprečnih 8 odstot
kov.
£ Razprava je prinesla odgovor na vprašanje: kako doseči
večje uspehe? Ce bomo dali de
lavskim svetom i n občinam več
ja sredstva, če Jim bomo prepu
stili več tistih eredstev, ki j i h
sami ustvarijo — bo to spodbu
da za boljše delo. Boljše delo
pa v vsakem primeru prinese
večjo proizvodnjo, ta pa večja
sredstva. Zakon o novem načinu
delitve skupnega dohodka je bil
sprejet šele pozneje, ker se s
prvimi osnutki niso vsi strinjali.

k r o n i k

DECEMBER 1957:

USPEŠEN
ZAKLJUČEK
LETA

Na treh zasedanjih v mesecu
decembru je zvezna ljudska
skupščina sprejela več kot deset
zelo pomembnih zakonov: zakon
0 Slovenija je dobila nekaj o pokojninah, zakon o javnih
novih turističnih objektov. Zgra uslužbencih, zakon o delovnih
jena je bila vzpenjača na Po odnosih, zakon o združevanju
horje, Bled je dobil mednarod podjetij, t r i zakone s področja
no letalsko zvezo, med najpo delitve skupnega dohodka itd.,
membnejšimi pa je sodobna avto končno pa še družbeni plan za
cesta proti Kopru.
leto 1958.
d S temi zakoni zaključuje
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skupščina svoje štiriletno delo
nadvse uspešno. 24. decembra je
potekla mandatna doba najvišje,
ga predstavniškega organa i n
s tistim, k i bo ostal, bomo kr predsednik je na zadnjem zase
mili živino in zaslužili s tem danju, k i se je začelo 19. de
prav lepe denarje.
cembra, sporočil, da je ljudska
0 In kakšne rezultate je dalo skupščina razpuščena ter je pre
tekmovanje? V Vojvodini so šte bral odlok o razpisu novih v o l i 
vilne občine, kjer so dosegli tev, k i bodo spomladi.
povprečni donos 25 metrskih
£
Ljudska skupščina tega
stotov pšenice na hektar. Vmes sklica je med drugim spreje
so rekorderji, k i so pridelali ce la zakon o ureditvi občin i n
lo 80 in več metrskih stotov žita okrajev ter zakon o pristojnosti
na hektar. V Belju so na 120 ljudskih odborov. V svoji man
hektarih pridelali povprečno 60 datni dobi je snovala temelje
metrskih stotov. V Sloveniji pa našega komunalnega
sistema.
so se izkazali Dolenjci. Janko Mimo tega je sprejela še vrsto
Bračika iz Metlike, k i goji ita drugih zakonov, k i so vpeljali
lijansko pšenico, je pridelal 35 samoupravljanje še na druga
metrskih stotov. Zadružnik L a - področja javnega življenja: v
boš iz Štajerske pa kar 64 sto šolstvo, socialno zavarovanje,
tov bavarke. Tako je bilo pri zdravstvo in tako naprej. Tako
žitu in nič slabši niso bili uspe Je utrdila neposredno demokra
hi pri drugih kulturah. Zato se tično pravico vsakega državlja
že sedaj pripravljamo na tek na, da odloča o delovanju vseh
movanje, k i bo v prihodnjem javnih služb i n o tem, kako se
letu.
uporabljajo sredstva, ki jih je
ustvaril s svojim delom.
£ Tako smo prav ob konca
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leta sprejeli vrsto zakonov, k i
so Izredno pomembni za nadaljnji razvoj gospodarstva ln samoupravljanja. Od tega, kako
bomo zakone uresničevali, je
cembru, še celo odgovorne dolž odvisno, kako bomo živeli v pri
letu. Po letošnjih
nosti. Zakoni, k i utemeljujejo hodnjem
razdelitev dohodka gospodarskih uspehih sodeč nam prihodnost
M . 3.
organizacij, narekujejo zborom mnogo obeta!
proizvajalcev med drugim tudi
nadzor nad tem, kako se bodo
Pozdrav iz Požarevca
sredstva razdeljevala in upo
Dolenjski fantje, k i služimo
rabljala.
vojaški
rok v Požarevau
po
O Z zakonom o prispevku za šiljamo
staršem,
znancem in
proračune i z osebnih dohodkov, bralcem Dolenjskega lista top
delavcev ln nameščencev bo po- ** le pozdrave, Želei jim vso sre
večana oziroma prilagojena po čo v prihodnjem
letu: Stane
trebam tudi materialna osnova Pugelj, Stane Brezar,
Viktor
občin. Ta sredstva so se od 1953. Fifolt, Mlko 2 u n i č , Jože
Smrleta pa do lani povečala za Šest ke, Jože
Pugelj.

LETINA

IZVOLJENI SO NOVI OBČINSKI
LJUDSKI ODBORI
Skoraj 90 odstotkov volivcev
se J« udeležilo oktobrskih voli
tev v nove občinske ljudske od
bore. Te volitve so bile v času,
ko občinski ljudski odbori pre
vzemajo nove naloKP na področ
ju gospodarstva. V s i uspehi ali
pa neuspehi bodo v bodoče od
visni od bolj aH manj uspešne
ga dela teh organov komunalne
samouprave. Tokrat smo prvič
volili tudi občinske zbore pro
izvajalcev, k i bodo imeli v skla
du 7. zakoni, k i Jih je sprejela
zvezna ljudska skupščina v de

1

KOLEKTIV

Splošne
NOVO

bolnišnice

MESTO

ČESTITA Z A NOVO L E T O V S E M S V O J I M B O L N I K O M , Z E L E C J I M S K O R A J S N J E G A O K R E V A N J A I N M N O G O SREČE V P R I H O D N J E M L E T U !

^DOLENJSKI

S

vet J« stopil v 1957. leto
precej streznjen ln pre
tresen. Kratke odjuge v
mednarodnih odnošajih, k j Je
nastopila po sestanku državnih
poglavarjev velesil v Ženevi le
ta 1955, j« bilo konec. Madžar
ska in Egipt sta bil] dve sveži
rani, k i sta močno skeleli. Na

mesto »auoanj«
je zavladal
strah, stališča so postala toga
in vojaški pakti no dobili novo
velja/vo.
Pravzaprav Se vedno živimo v
senci »ponovne zaledenitve« v
mednarodnih od noša ji h, toda
vse teče, kot se ,ie izrazil grški
filozof, nič ne stoji ln svet se

Stev. M ffflSJ

LI»T«

vrti — z njim vred pa Že dva škoduje. O tem priča neuspešni da sami znajo in zmorejo vse. jetski meji, da b» odgovorili na
človekova sopotnika, umetna sa poskus izstrelitve prvega ame Ker je zdaj postalo očitno, da sovjetsko medcelinsko raketo.
telita. Ce zaradi drugega ne. pa riškega umetnega satelita.
Rusi tako in tako poznajo te Razumljivo je, da Moskva teh
bo vsaj zaradi tega prešlo leto
0 To razpoloženje je prešlo skrivnosti in da najbrž vedo še priprav ne gleda prijazno in
1957 v zgodovino. Letos je nam tudi v politično življenje. Z D A nekaj več kot Američani, so ti sovjetski ministrski predsednik
reč človek storil prvi korak so začele razglašati potrebo po postali popusti ji ve j ši jn dostop Bulganin je tik pred decembr
proti zvezdam, ne da bi bil prej novi politiki: politiki medseboj nejši za mnenja drugih.
skim sestankom, držav članic
rešil kup moralnih, političnih ne odvisnosti. Ves zahodni svet
# Hkrati so sklenili, da je Atlantskega Dakta v Parizu, ka
in družbenih vprašanj na zem naj bi se strnil, članice Atlant treba nekaj storiti v odgovor na mor je prišel tudi Eisenhower,
lji.
skega pa kita morajo postati čim sovjetsko medcelinsko raketo. poslal vsem prizadetim in ne
trdnejša enota, da bodo lahko K e r Američani še nimajo med prizadetim (med njimi tud.i Švi
kos sovjetski grožnji. Znanstve celinske rakete, imajo ali pa ci) pisma, v katerih svari Za
ne i n vojaške izkušnje ene čla bodo v kratkem jmelj rakete hod. Politika vzpostavljanja ra
nice morajo biti dostopne vsem srednjega
dometa,
skušajo ketnih oporišč ne utrjuje miru.
drugim članicam, čeprav so mo vzpostaviti na ozemljih članic Prihodnje leto utegne biti eno
Ji,« je dejal v nekem intervjuju rali Američani v zadregi p r i  N A T O (Atlantskega pakta) iz- izmed naj bol i usodnih za člove
predsednik sirijske vlade Safori znati, da so bili prav onj tisti, strelisča teh raket. Z drugimi štvo, k i je že zdaj na razpotju:
As-ali. »Zahod nam noc«j dati ki v preteklosti niso hoteli de besedami: Američani
skušajo nadaljevati oboroževalno tekmo
pomoči brez pogojev.«
liti atomskih skrivnosti s svoji potisniti oporišča za izstrelje- ali doseči učinkovit sporazum
Odnosa j i med Sirijo i n Z D A mi zavezniki. Prepričani so bili. vanje teh raket čim bliže sov o razorožitvi.
so se še bolj zaostrili. P r v i so
trdili, da se Z D A vmešavajo v
njihove notranje zadeve, drugi
pa, da Sirija leze v Aovjetski
tabor, če že ni tam. Nato so S i 
rijci izgnali ameriške diplomate
obsodbo Stalina ln s ta litike izključil lz C K in jih ob- čele proslave 40. obletnice oktoin jih obtožili, da so pripravljali
ko imenovanim procesom sodil, ker so se upirali novi po- brske revolucije, ki se jih je
zaroto proti vladi i n državni
destalinizaoij se je raz litiki v kmetijstvu in ukrepom udeležila tudi naša delegacija
ureditvi. Napetost je rasla vse voj v SZ obrnil na bolje. Vse za decentralizacijo v gospodar- pod vodstvom Edvarda Kardedo jeseni, ko so se začele na s i - mogočna oblast Stalinove poli- stvu, kar zadeva notranjo poli- Ija in Aleksandra Rankovića. S

Začetek ne obeta mnogo
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neuspelim poskusom vsi
liti svojo voljo Srednje
mu vzhodu sta s i Franci
ja in Velika Britanija zapravili
se tisti ugled, ki sta ga uživali
v tem delu sveta. Pravzaprav
j i njen napad pomenil prelom
nico v razvoju arabskega sveta
tn odtlej smo priča nove dobo
i n novih odnošajev. Po prvi
svetovni vojni sita Francija in
Veliika Britanija vedrili in ob
lačili na Srednjem vzhodu, iz
koriščali to področje politično
in gospod a nsko in izigravali
eno arabsko državo proti drugi.
Zdaj sta bili sami izigrani. V
takem položaju je po mnenju
ZIDA nastal v tem, delu sveta
»vakuum«, k i se mu po domače
pravi praznina. Velesile so nam
reč zmeraj rade uporabljale to
besedo kot izgovor za veije ali
manjše vmešavanje v zadeve
drugih. In tako se je pojavila
Elsenhowerjeva
doktrina
za
STednji vizhod, katere glavni
namen je bil »preprečiti širje
nje sovjetskega vpliva v tem
delu sveta«. Ta vpliv pa se je
po mnenju Američanov izražal
v pošiljanju orožja Egiptu in
Siriji, v dajanju posojil in stro
kovnjakov za gospodarski raz
voj teh dežel. V nekem smislu
so imeli Američani prav. Sov
jetska zveza se je res pojavila
kot konkurent na Srednjem
vzhodu. In ta konkurent je. po
sredno omogočil Egiptu vzdrža
t i pritisk Zahoda. Amerika je
hotela namreč Naserja gospo
darsko stisniti s
sankcijami,
toda ta poskus ni uspel. Egipt
Je bil očitno pretrd oreh. Zato
je bilo treba ukrepati v najšib

kejšem členu — Jordaniji, tej
puščavska državi med Egiptom
in Sirijo, k i je postala člen v
politični in vojaški zvezi teh
dveh držav. Vse tri države so
se preveč zbližale, da b i fejlo to
všeč Zahodu. Mladi Jordanski
kralj Husein *e (brez d v o m a ' «
podporo« zahodnega denarja in
ameriškega V I . sredozemskega
brodovja) izvedel državni udar,
izgnal aU pozaprl Egjpstu in S i 
riji naklonjene politike in ofi
cirje, začel izvajati prozahodno
politiko in pokazal zobe.

BOJ
Vmešavali sta se gotovo obe
strani, toda to je del politične
igre na Srednjem vzhodu. Tre
nutno je zmagal Husein. Kako
dolgo bo vztrajal, nihče ne ve.
Toda le malo ljudi na Sred
njem vzhodu danes stavi nanj.
0 Pritisk Zahoda se je nato
premaknil na Sirijo. Začeli so
se množiti glasovi, da je S i r i j i
na najboljši poti, da postane
sovjetski satelit. Na te obtožbe
so sirijski voditelj.i
vztrajno
odgovarjali, da niso satelit ne
enega ne drugega. »Ce nam Ru
si ponujajo dolgoročni kredit z
malenkostno obrestno mero, je
razumljivo, da ga bomo sprele-

Tudi Vzhod ima svoje težave

O

ZA

R SENAD

rijski moj,- zbirati turške čete. tike je popustila, ljudje so svoSirijci so zavpili, da jih mislijo bodneje zadihali, država je za
Turki napasti, (in vse je kazalo, čela posvečati vedno več po
da jih res mislijo napasti), toda zornosti življenjski ravni sv>jih
takrat je prišlo zelo ostro sva državljanov — v mejah možno
rilo Iz Moskve. Hrup se je nato sti — jn stiki med Vzhodom in
malo polegel, toda problemi še Zahodom oziroma med SZ ln
niso rešeni. Srednj.i vzhod je še zahodnimi državami so se ved
vedno sporno (področje med ve no bolj množili. Sovjetski vodi
lesilami. Danes tudi nekateri telj] so obiskali neka i azijskih
odgovorni državniki na Zahodu držav, v Evropi pa tudi Veliko
priznavajo, da tam ne bo miru, BrltanHo. To je bilo vse nred
če ne bo prišlo med Z D A in Suezom ln Madžarsko. Zakaj s
ZSSR do sporazuma o tem delu tema dvema dogodkoma je ka
sveta. Seveda rjo takega spora zalo, da je tako imenovani pro
zuma, ki bi določal, da se no ces destalinizacije, k i pa Je sil
bena stran ne bo vmešavala v no zapleten in težko pregleden
notranje zadeve arabskih držav. proces, zašel v težave.
V SZ je kazalo, kakor da po
teka več procesov hkrati. Reformistični gospodarski ukrepi
so si sledili v roku nekaj ted
nov, kakor da zdal prevladuje
# Pnav tako nI bil dosežen ta, zdal ona smer. Naposled se
napredek
med
razorožatveno je prvemu sekretarju C K K P
debato, k i se je jeseni nadalje ZSSR Hruščevu z razbitjem s i 
vala
v Generalni' skupščini stema ministrstev in decentra
OZN. Ton obravnave se je sko lizacijo gospodarstva posrečilo
raj izrodil v zmerjanje i n zače dati več pristojnosti posamez
lo se je preglasovanje za posa nim republikam In avtonomnim
mezne resolucije. Jugoslavija in pokrajinam. S tem je seveda
nekatere druge države so hote prizadel precejšnje število biro
le posredovati, da bi zbližale kratov, kj so bili zaradi reform
nasprotujoča si stališča, toda prisiljeni ?npustitj prijetno živ
vse zaman. Večino je dobila za ljenje v Moskvi in se prilago
hodna - resolucija. Toda s ttem diti novim^ razmeram, v katerih
problem, k i je trenutno -ob njihova-' bfts^da nI več toliko
tičal na tej točki, ni bil rešen. veljala kot' poprej.
Stari francoski izvedenec za
# O teh reformah in še o
marsičem drugem pa očitno ni
V LONDONU
bilo soglasja v najvišjem sov
jetskem vodstvu. Konec junija
je prišlo do burne razprave v
Prezidi ju C K K P ZSSR, kjer so
proti reformam Hruiščeva in
njegovu politiki nastopili Molotov, Kaganovič, Malenkov ln
Sepilov. Razprava se je prene
sla v C K K P ZSSR, ki je ome
njene partijske in državne po-

tiko. V zunanji politiki pa da
so nasprotovali popuščanju v
mednarodnih odnošajih.
Toda izključitev s tem še ni
bilo konec. Malo pred proslavo
40. obletnice oktobrske revolu
cije je bil razrešen dolžnosti
obrambnega ministra ZSSR Georgi) Zukov. Hkrati ga je ple
num C K K P ZSSR izključil iz
centralnega komiteja In med
drugim ugotovil, da »je v zad
njem času bivSi minister za
obrambo . . . kršil le ninska na
čela vodenja oboroženih sil, da

tem je bil vsekakor z jugoslo
vanske stranu poudarjen pomen
te velike prelomnice v zgodovi
ni človeštva. Prelomnice, ki je
vsemu naprednem« človeštvu
tudi pomenila začetek novih
odnošajev ne samo med ljudmi,
ampak tud,; med narodi — veli
kimi in malimi. Ti novi odnošajl naj bi počivali na enako
sti in nevmešavanju v zadeve
drugih. Ti novi odnošaji pa naj
bi tudi omogočali samostojnost
držav in Dosameznih partij. In
zato ie naša delegacija podpisa-
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d tistih daljnih Časov, ko zorov, ko «o Rusi zagovarjali
je tujec, ki je prišel v neki predlog, ki so ga Zahodne
vas, dvignil roko in raz sile še pred letom dni postav
prl dlani, češ da nima v roki ljale kot pogoj za sporazum, in
kamna in da potemtakem priha zahodne sile spet navajale ar
ja kot prijatelj, je bilo zaupa gumente, k i so jih bilj Rusi
nje med narodi odvisno od orož dotlej že opustili. Toda svet je
ja. Močne so ljudje spoštovali še vedno potrpežljivo čakal.
in se jih bali, šibki so bili suž Vsi so govorili: nobena stran v
nji. Orožje je zastrupljalo od Londonu si ne bo upala eno
nose med ljudjmi, omogočalo iz stransko prekiniti pogajanj in
koriščanje in zaplajalo sovra prevzeti nase odgovornost za
njihov neuspeh pred svetovno
štvo. In tako skozi stoletja.
javnostjo. In vendar so se po
# Dve svetovni vojni sta na gajanja v začetku septembra
učili ljudi,' da brez učinkovitih končala z neuspehom. Vsaka
sporazumov o razorožitvi ni
mogoče ustvarit; trdnega med
POGOVOR
narodnega zaupanja. Brez med
narodnega zaupanja pa utegne
»pet izbruhniti vojna. To pa bi
pomenilo konec človečke civili
zacije — brez vsakega pretira
vanja —. O tem pričata japon
ski mesti Nagasaki in Hirošima, ki sta doživeli atomsko bom
bardiranje. In tisti dve atomski
bomibi sta bili navadni igrači v
primerjavi z rušilno močjo se
danjih
vodikovih,
kobaltovih
ali kakšnih že vse bomlb.
# Marca je ob upanju vsega
sveta začel spet zasedati v L o n 
donu pododbor komisije O Z N
skladu z našo politiko
za razorožitev. Za zeleno mizo
aktivne koeksistence J u 
so sedli zastopniki Sovjetske
goslavija ni mogla preko
zveze z ene strani in zastopniki
obstoja Demokratične republike
Z D A , Velike Britanije, Franci
Nemčije, s katero le še pred
je in Kanade z druge. Razpolo
ženje je bilo vedro, napovedi
Č a s i se
ugodne, obrazi nasmehi Jani. Res
je, pogajanja so se zavlekla.
Toda svetovno javno mnenje je
potrpežljivo čakalo, saj je šlo
za velike reči. Vsako popušča
»General Speidel, človek % vašimi izkušnjami bi nam morda
nje na obeh straneh, vsako zbli
lahko povedal, kako bi izgubili prihodnjo vojno . . . «
(Vicky)
žanje stališč so ljudje pozdrav
ljali. Nekaj stališč se je res
»bližalo. R u s i j o nekoliko popu stran je valila na drugo krivdo razorožitvena vprašanja Jules
stili pri letalski inšpekciji, k i za neuspeh in pri tem navajala Moch je dejal, da je ob vpraša-,
jo je bil predlagal Eisenhower. toliko razlogov, izgovorov in njih, ki jih je mogoče rešiti saZahod je skušal ustreči Rusom »dokazov« za pravilnost svojega . mo s soglasjem vseh prizadetih,
e prekinitvijo poskusov z jedr stališča, da so bili še uvedenci popolnoma jalovo sprejemati
skim orožjem. Toda to prekini zmedeni od raznih »odprtih ne enostranske resolucije s pregla
tev je vezal na širši sporazum, bes« (to je letalska inšpekcija), sovanjem, če n; tega soglasja.
medtem ko so Rusi zahtevali nadzorovanega uničenja jedr T je Pirova zmaga.
9 ln tako moramo, žal, ugo
prekinitev poskusov kot pogoj skega materiala, prekinitve je
za sporazum. Po domače pove drskih poskusov, ki je bila ve toviti, da je osrtalo glavno vpra
dano: Zahod je hotel obširen zana na pogoje, k i so bili spet šanje sodobnega sveta, vpraša
sporazum hkrati, Rusi postopen vezani na pogoje . . . Tako ni bil nje razorožitve, letos nerešeno
sporazum. P r i tem je včasih nihče kriv za neuspeh, toda na ali da se vsaj nismo bistveno
približali njegovi rešitvi.
prišlo do nekoliko smešnih pri predka n* bilo.

»Gospod Adenauer, želite raketo, ki eksplodira takoj,
ali takšno, ki eksplodira čez 3 minute?«
(Nemška karikatura)
je sledil liniji odklonov pri de
lu partijskih organizacij, poli
tičnih organov in vojaških sve
tov, liniji likvidacije vodilne in
nadzorstvene vloge partije, nje
nega C K in vlade nad armado
in vojno mornarico.«
41 Nekaj dni potem so se za

la manifest, miru, ni pa podpi
sala razglasa dvanajstih komu
nističnih partij, ker se z nJim
ni strinjala. S tem je ponovno
potrdila našo neodvisnost in
načelno stališče, ki ga je bila
malo prej uveljavila s prizna
njem DR Nemčije.

Bonn bi rad diktiral svojo politiko
priznanjem imela gospodarske
in drugačne stike. Nadaljnje
nepriznavanje DR Nemčije bi
dejansko tud j ne ustrezalo po
litiki miroljubnega sožitja. To

menjajo

0

Zahod se zdrzne ob sovjetskih uspehih
vgusta Je SZ uradno spo
ročila, da je izpopolnila
medcelinsko raketo, »ki
je zadela cilj«. Zahod je z me
šanimi občutki sprejel to novi
co. Nekateri so govorili, da so
to že davno napovedovali, dru
gi pa Rusom niso verjeli in h i 
teli zatrjevat, da ni tako hudo
i n da so Rusi verjetno šele v
začetnem štadiiu izpopolnjeva
nja rakete. Toda Zahoda, pred
vsem Z D A , se je polastilo nelagodje, k i se je večalo iz dneva
v dan. Američani so namreč po
vojni posvečali skoraj vso skrb
razvoju letalstva, njihov pro
gram raket je šepal. Rusi pa so
očitno vrgli skoraj vse svoje
proizvodne kapacitete, znan
stvenike jn sredstva v izgradnjb
in izpopolnjevanje raket. Ce se
J1m Je posrečilo izdelati medce
linsko raketo (čeprav bo pre

važni vojaški panogi so Rusi
prekosili Zahod. Za ceno ko
likšnih žrtev, je bilo popolnoma
vseeno. Začelo se je spraševa
nje vesti onkraj luže: koliko
# Vst dvomi o medcelinski ameriških znanstvenikov so v
raketi pa so se. razpršili, ko so preteklosti po nedolžnem sum
Rusi 4. oktobra izstrelili v ve ničili in jim onemogočali plod
solje prvi umetni satelit, ki Je no delo? Zakaj zaostajajo Z D A
tehtal več kot osemdeset kilo za ZSSR, kar zadeva število di
gramov. Tiste, k i h o raket., še plomiranih jnženirjev, tehnikov,
dvomili, so strokovnjaki prepri profesorjev? V najbogatejši dr
čali, da izstrelitev sputnika v žavi sveta očitno vsak gleda le
celoti potr.juie sov.jet.-ike trditve. na to, kako se bo njemu dobro
V čast štiridesetletnice oktobr godilo, za štipendije, k i bi po
ske revolucije pa so Rusi iz magale talentom do uspeha, dr
strelili drugi umetni satelit, ki žavi do odkritij, pa očitno ni
je tehtal kar pol tone. Kaj sto dovolj denarja. To ugotavljanje
preteklih napak se še nadaljuje
riti?
in je samo ob sebi koristna
% Zahoda se je polaščala stvar. Toda pridružila se mu Je
hkrati vročina in mrzlica, Ame panika, histerija, da .je treba
ričane Qa kar nekakšna panika. Ruse za vsako ceno čim hitreje
Ni bilo nobenega dvoma: v zelo dohiteti in prehiteti. Naglica pa

teklo še nekaj Časa, da jih bodo
izdelovali v množicah), so po
stavili na glavo sodobno voj
skovanje.

Dolenjskim dekletom

da s priznanjem Vzhodne Nem
čije je Jugoslavija tudi hotela
olajšati
proces
približevanja
med
Vzhodom i n Zahodom,
konkretno zbližanje med obema
deloma Nemčije oziroma med
Bonnom in vzhodnoevropskimi
državami, kar je bila tudi urad
no izražena želja Bonna. Kako
nenavadno zveni torej trditev
Bonna ob prekinitvi diplomat
skih odnošajev z Jugoslavijo,
da prav priznanje
Vzhodne
Nemčije po Jugoslaviji otežkoča to zbližanje med Zahodno
Nemčijo in Vzhodno Evropo!
Sicer pa je nelogično stališče
Bonna prišlo do izraza takol po
prekinitvi diplomatskih odnosov
z Jugoslavijo, ko je moral zu

Vojaki-Dolenjct,
ki
služijo
kadrovski rok v Čačku
pošiitn.ii ta Novo leto vsem -do
mačim,
bratom,
sestram
in
staršem
tople pozdrave.
Jože
Senica,
Aleksander
Miklič,
Matija
Spolar, Weiss
Alojz,
Jože
Vodopivec.

čestitke Iz Banja Luke
Lepe pozdrave z
najboljšimi
željami
pošiljajo
dolenjski
fantje, ki služijo rok v Banja
Luki, vsem dolenjskim
kolek
tivom, staršem,
bratom,
se
stram, sorodnikom
in znan
cem. Pozdravljamo
tudi vse
Dolenjce v vrstah JLA in jim
želimo mnogo uspeho??. M i l a n
Rogelj, Mirko
StariČ,
Peter
Peterlin,
Vili Granda.,
Alojz
Matelko, Franc Obrč,
Karel
Porenta, Stane Pevec, Alojz
Zupančič, Alojz Adamič, Franc
AndolŠek, Peter Brudar, Anton
Bartohne, Alojz Cvar,
Alojz
Colarič,
Jože Drenik,
Janez
Franko, Janez Gal, Ivan Gru
den, A l b i n GorŠe, Vinko Ho
čevar, Martin Gregorič,
Ivane
Ivan, Ivan Kajš, Franc
Križe,
Jože
Lavrič,
Janez
Modic,
Vinko Mcstek, Alojz
Novak,
Ivan Ogrin, Vinko Robek, Ru
di Starič, Nace Skubic, Franc
Smajdek, Alojz Skulj.
Johan
Sumer, Janez Vesel.
Janez
Vidmar, Joie
Zadnik,
Jož«
Zeleznikar in Božo
Kuhar.

KJE JE PRAZNINA NA SREDNJEM VZHODU?

y
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Pozdrav domačim
Svoje domače, prijatelje
in
znance lepo pozdravljajo
vo
jaki iz Tolmina, Seleč jim obi
lo sreče v prihodnjem
letu:
Jože Lovrenčič,
Pavel Majerle, Franc Rem, Janez Čok, Jo
že Slak, Janez Marolt.

Iz ČaSka se oglašajo

1

V

£ Ta njena pozitivna politika
pa je prišla posebno do izraza
v vprgjanju razorožitve. Med
jugoslovanske pobude je treba
prišteti številne izjave predsednLka republike ln drugih jugoslovanskih voditeljev, dejavnost
naših predstavnikov v O Z N , poudarjanje vprašanja poskusnih
eksplozij v jugoslovanski resoluciji, predloženi komisiji za
razorožitev julija letos, itd. Našf delegati so pogostokrat posredovali v OZN, vedno upoštevajoč možnosti za zbližanje
med Vzhodom in Zahodom. In
ti napori ostanejo slej ko prej
temeljni kamen jugoslovanske
zunanje politike.

Iz Pirota, kjer služimo
vo
jaški rok, pošiljamo
tople po
zdrave z najboljšimi
željami
svojim staršem,
bratom, se
stram in vsem znanim:
Do
minik Kralj,
Peter
Rozman,
Anton
Volj, Vid
Podobnik,
Marjan Lunder, Janez Bela,
Struna Rudolf, Jože
Podriaj,
Alojz
Koprive,
Ivan
Ciher,
Ivan Fink, Zdravko
Rudolf,
Jože Kodrič, Franc Turk, Jo
že Žagar, Marijan Jurca,
An
ton Štimc,
Jože
Andoljšek,.
Edo Trhlen, Ferdo Umek.

Glavno vprašanje ostane nerešeno

O

nanja minister von Brentano na
tiskovni konferenci v zadregi
priznati novinarjem, da Bonn
pravzaprav deli države v trt
kategorije. V prvi kategoriji j»
SZ, ki priznava Vzhodno Nem
čijo, a s katero ima tudi Z a 
hodna Nemčija diplomatske sti
ke. V drugi kategorij,; so drža
ve, kot je na primer Poljska.
Ta priznava Vzhodno Nemčijo,
nima pa še stikov z Bonnom.
Bonn pa bi rad vzpostavil stike
s Poljsko, pn čemer seveda ne
bo mogel zahtevati, da mora
Poljska prekiniti diplomatske
odnošaje z Vzhodno Nemčijo. V
tretji kategoriji pa naj bi bila
kot osamljena država Jugosla
vija, ki ne sme hkrati prizna
vati Bonna »n Pankowa. Zelo
majava logika! Jugoslavija j a
ravnala načelno, kakor bo rav
nala tudi v prihodnosti.

(Iz zagrebškega Kerempuha)
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Kultura gre, kakor ne more biti drugače, v svojem razvoju vzporedno z gospodarskim razvojem
Zopet Je minilo leto dni. Zo
pet smo postali bogatejši z živ
ljenjskimi izkušnjami, znanem
ln spoznanjem, da ima sociali•tičn,; družbeni red velikanske
prednosti pred kapitalističnim
družbenim redom.
Sam predsednik
Združenih
držav ameriških g. D. Eisenhower je nedavno priznal, da je
Sovjetska zveza prekosiila Z D A
tako glede znanosti kot tudi
glede števila visoko kvalificira
nih šalanih kadrov.
To priznanje je tem pomemb
nejše, kar Je kapitalistična pro
paganda doslej neprestano go
nila lajno, da ni v socialistič
nem družbenem redu mogoč
razvoj
gospodarstva,
razvoj
znanosti in umetnosti, kakor
tud; ne razvoj človekove osebno
sti.
Vendar sta vzletela sovjetska
satelita v zrak i n krožita ter
oznanjata slavo o napredku zna
nosti v Sovjetski zvezi.
Kot nalašč in v zaameh kapi
talistični propagandi pa ameri
ški satelit niti ni mogel vzle
teti.
Vsakega človeka, k i živi v so
cialistični družbi, to navdaja s
ponosom in samozavestjo.
Kultura gre, kakor ne more
biti drugače, v' svojem razvoju
vzporedno z gospodarskim raz
vojem!
»Kultura spreminja« — kot

pravi Mane — »gmotne boje v
duhovne, njihovo grobo gmotno
podobo pa poduhovija . . . «
Kultura ne more biti »ama
sebi namen kot ne more biti tu
di umetnost »sama zase« in sa
ma sebj namen.
Najtesnejšo povezanost kul
turnega življenja t političnim
življenjem Je izpovedal Ivan
Cankar v »Pismih Jeremijevih«:
»Se pred politično
stranko
(liberalno stranko) pa je umrla
kulturna doba, k i j i Je b i l slo
venski liberalizem udaril svoj
pečat. Kakor v stranki, tako v
kulturi vidimo le še lepe spo
mine In pomilovanja vredne
ostanke. Tako v stranki, kakor
v
kulturi:
brezprograimnost,
razcepljenost,
plahost,
želja
starca po slogi In lenobi, strah
pred bojem. In tu kakor tam:
kar je bila nekdaj živa beseda,
je zdaj dolgočasna fraza; kar
je bil ideal, je zda>j pretveza;
kar je bila žrtev, je sinekura.
Spet enkrat se je sončno ja
sno pokazalo, da narodna k u l 
tura ne visi med nebom in zem
ljo, kakor so še dandanes pre
pričanj slovenski k r i t i k i ; tem
več, da je produkt časa, njego
vih socialnih in političnih raz
mer. Tako bere, kdor zna brati,
na obličju slovensko umetno
sti moč in obnemoglost sloven
skega Liberalizma.«

To misel Je nadvse lepo raz
vijal Boris Ziherl v »Kultur
nem razgovoru« v temi: Moder
no in njegovi družbeni nosilci
v sodobnem življenju — takode:
»Nosilec novega v sodobnem
družbenem dogajanju je edino
delavski razred. Le-ta je tista
sila. ki lahko z rešitvijo svoje
ga razreši tudi probleme vseh
drugih družbenih plasti. Edino
delavski razred Je tudi legitim
ni (zakoniti) nosilec ln uresničevalec idej sodobnega, moder

nega humanizma, k i strem^ k
resnični sprostitvi
človekove
osebnosti. Zato Je v temelju
zgrešena vsaka misel, k i tako
vlogo pripisuje kakšni
drugi
družbeni plasti, konkretno inte
ligenci. Inteligenca je lahko
družbeno pomembna ustvarjal
na sila. in sicer ogromna, ne
precenljiva ustvarjalna sila sa
mo tedaij. če je tesno zvezana z
delavskim razredom, če se na
slanja na njegov nezmotljivi
revolucionarni instinkt.«

8. Organizirat,! s predstavniki
občinskih svetov Svobod in
prosvetnih društev občasne se
stanke, na katerih naj se obrav
navajo vsa konkretna družbenio-gospodarska i n idejno-politična vprašanja, k i se pojavljajo na terenu, tedaj vprašanja,
gT.ede katerih oe zavzeti. po
trebna enotna stališča.
9. Stalno »i prizadevati skup
no z občinskimi sveti Svobod
in prosvetnih društev, kako
priti do novih oblik dela, do
oblik, k i bodo v korist sociali
stične stvarnosti in s tem druž
beni skupnosti, seveda pa tu
di ne pozabiti na kulturno razvedriHo društvenih članov ln
ostalega prebivalstva.
10. Trajno priporočati svetom
občinskih svetov Svoood i n pro
svetnih društev, da društva raz
širjajo revijo »Sodobna pota«,
k i naj jo člani društva berejo
ln o pomembnih člankih tudi
razpravljajo, tako da bo revija
res glasilo zveze Svobod in pro
svetnih društev.

Naše naloge v 1.1958
Naloge, k i stoje pred svetom
Svobod in Prosvetnih društev
okraja v prihodnjem letu 1658
so zlasti tele:
1. Utrditi in usposobiti ob
činske svete Svobod i n prosvet
nih društev, da bodo sami skle
pali in odločali o vseh kulturno-političnih vprašanjih, ki se
pojavljaijo v življenju na ob
močju občHr.«, da bodo sami
idejno usmerjali društva svoje
ga območja ter sami zagotovi-

vprašanj občine v svrho pra
vilnega in uspešnega usmerja
nja kulturno-prosvetnega dela.
3. Trajno skrbeti in navajati
občinske svete Svobod in pro
svetnih društev, da bodo dru
štva prilagodila svoje delo po
trebam in razmeram kraja ter
naši socialistični stvarnosti, da
ne bodo prepuščena kot je do
slej pravilo, sama sebi, da n«
bodo povsem odrezana od družbeno-gospodairskega in politič-

M a l o je

pisujejo zgodovinsko vlogo de
lavskemu razredu, da zgradi
socialistično družbo.
To vtogio delavskega razreda
wta učitelja socializma Mane in
Engels kratko takole razložila:
»Ce socialistični pisatelji pripi
sujejo to svetovno zgodovinsko
vlogo delavskemu razredu, po
tem tega nikakor ne delajo zato,
ker Imajo delavce za bogove, ka
kor trdi kritična kritika. Ravno
nasprotno. Zato, ker Je v izo
blikovanem delavskem
razredu
abstrakcija vsega človeškega, ce
lo videza človečnosti, praktično
dovršena, ker so v življenjskih
pogojih delavskega razreda naj
bolj
nečloveško
zaostreni vsi
družbeni življenjski pogoji, ker
Je človek izgubil v delavskem
razredu samega aebe. pri tem pa
ni pridobil samo teoretične za
vesti te izgube, marveč ga Je
stiska, — ki Je nI v e č m o č od
strani trt, ki se Je ne da več olep
šati, ki je absolutno ukazujoča,
ker Je praktični Izraz nujnosti —
prisilila V upor proti tej nečlo
večnosti — zato se delavski raz
red more in mora osvoboditi sam.
Ne more pa se osvoboditi sam,
če ne odpravi svojib lastnih žlvljenjsikih pogojev. Svojih lastnih
življenjskih pogojev ne more od
praviti, če ne odpravi vseh ne
človeških
življenjskih
pogojev
današnje (kapitalistične) družbe,
ki so združeni v njegovem po
ložaju. Delavski razred ne hodi
zastonj skozi trdo, toda utrjujočo
šolo dela. Ne gre za to, kaj si
posamezni delavec ali celo celot
ni delavski razred tačas predstav
ila kot cilj. Gre za to, kaj ta

cilj Je ln kaj bo zaradi tega »Je«

prisiljen zgodovinsko napraviti.
Njegov cilj in njegova zgodovin
ska akcija Je očitno ln nepreklic
no določena v njegovi lastni živ
ljenjski situaciji kot tudi v ce
lotni organizlciji današnje me
ščanske družbe.«

Zaverovanost, zagledanost, sreča — tako bi lahko dejali ob gor
nji sliki, ki nam kaže skupino zadovoljnih občudovalcev in po
slušalcev »PRODANE NEVESTE«, ki Jo je za uvod v Dolenjski
kulturni festival pela ljubljanska Opera letos jeseni na dvorišču
kostanjeviškega gradu. Takrat smo slišali in zapisali: umetnost
med ljudstvo!
nega dogajanja v občini i n da
ae ne bodo izgubljala — kot »e
to velikokrat dogaja — nekam
pod oblake, v tematiki \t sred
njega veka ali celo v najrazličnojših neslanostih na račun de
lovnega človeka.
4. Trajno navajati občinske
svete Svobod in prosvetnih
društev, da bo delo društev pre
šlo na neko stalnost, se pravi,
da bo njih delo organizirano,
načrtno, sistematično in nekam
panjsko. prežeto s čutom d r u i bene odgovornosti, vendar osvo
bojeno vsakršne ozkosti, tako
da bodo društva predstavljala
pomembno družbeno silo v okoliišu.
5. Trajno pomagati in nava
nam je postavil rok. Potem bo jati občinske svete Svobod i n
mo pričeli študirati »Kardina prosvetnih društev, da bodo
lov greh«. Igrala bom Gemmo. društva sestavljala pravilne, n j i Vloge se veselim kot še nobe hovlm uspehom in družbeni pone, me pa tudi zelo skrbi. M i  membnosti primerne proračun
slim, da bomo v tej sezoni po ne, da bodo lahko uspešno destavili na oder kvalitetna dela, lala v korist društva in skupsaj nas je veliko i n veselja tudj nosti.
ne manjka.
6. Trajno navajati občinske
— In kaj hI najbolj želeli v svete Svobod in prosvetnih drunovem letu?
štev. da bodo delo društev stal
Kot uslužbenka in gospodi no zasledovali, delo analizirali
nja kaj dru2p»a kot ^.m vi*r m tudj ocenjevali.
7. Svetovati in pomagati obstandard, kot igralka pa na vsak. predstavi M H aoaiej froum Činskim svetom Svobod in prodvorano gledalcev in uspehe svetnih društev, da bodo drunašega kolektiva I
štva prišla čTo potrebnih druStvenih prostorov kot nujnega
E. R.
pogoja za uspešno aeio društva,

11, da se društva dogovarjajo o
skupnih akcijah, da si med se
boj pomagajo itd.
2 Trajno skrbeti, da bodo ob
činski sveti Svobod in prosvet
nih društev, k i predstavljajo
društva pred oblastvenimi in
drugimi družbenimi organi, e
temi stalno v najtesnejših sti
kih zaradi skupnega pretresa
na a vseh konkretnih gospodar
sko - družbenih i n političnih

„Veselim se nove vloge...
V prijetnem razgovoru s tovarišico
Mirni
Poljanškovo,
igralko
Prosvetnega
društva
»Josip Jurčič« Trebnje so se
menjavala vprašanja, postavljena brez običajnih uvodov z odgovorl brez posebnega premiš1 janja.

r

»Krogu s kredo« i n še v drugih
igrah. Najljubša mi je bila
vloga lady Mitford. Rada igram
dramatične, vsebinsko globoke
vloge. Več truda Je potrebno,
pa sem vselej doslej bila zadovoljna.

— A H radi Igrate?
Zelo. 2e na partizanskih m i 
tingih sem nastopala. Od usta
novitve, to je že devet let, pa
sodelujem v kulturno-prosvetnem društvu »Josip Jurčič«. Ve
selje sem imela seveda že pred
vojno —- toda možnosti ne.
— Katere vloge ste do sedaj
tolmačili?
Vseh niti ne bi mogla našteti.
Iger je bilo veliko- Nastopala
sem kot AJmira v »Miklovl Z a 
li«, v naslovnih vlogah »Hasanaginice«
i
»Rošlinke«, kot
Lenčka v »Razvalini življenja«.
lady Milford v »Kovarstvu in
ljubezni«i Katarina v drami
»Za pravdo in srce«. Tona v
»Ugaslih
lučeh«, Y i l Pel v

Za novoletno jelko pripravIjajo v Podbočju prijetno presenečenje:
priredili bodo prvo
predstavo lutkovnega odra, ki
ao ga izdelali člani tamkajšnjepa kluba m l a d i h tehnikov
Prva
igrica bo: Prebrisani
T i n č e i n Btnče. Zene bodo napekle precej peciva, da bodo
imeli otroci v dvorani
lepo
slavje in obilo veselja ob pri
hodu Dedka Mraza.

Zadnji dve leti je v 2u*etmH
berku vodil tudi mladinsko or
ganizacijo in v tem č a s u se ja
veČina mladine v k l j u č i l a v T V D
Partizan in sodelovala pri pro
slavah in na odru.
Z
dvajsetimi leti res nima
vsakdo za seboj tako u s p e š n a
poti in T V D Partizan ga bo na
vseh koncih m o č n o p o g r e š a l o .
Vsi pa mu ž e l i m o , da bi se v
J L A , v letalski avto četi, kar
najbolje počutil ter se z novim!
izkušnjami
spet vrnil v svoj

Žužemberk!

Marija Korbar

Jutri v DoL Toplicah
skupščina Svobod in pro
svetnih društev
Ob desetih dopoldne se bo v
soboto, dne 28. decembra, začela
v Dol. Toplicah redna letna skup
ščina okrajnega sveta svobod in
prosvetnih društev. Po otvoritvi
ln uvodnih formalnostih bodo na
vrsti poročila o delu v letu 1957,
razprava o njih ln volitve članov
za plenum, sekretariat, nadzorni
odbor okr. sveta ter volitve de
legatov za republiški kongres.
Vlak iz Novega mesta odhaja v
Stražo ob 9,23 in je torej dobra
zveza za vlake, ki prihajajo v
Novo mesto od 8. do 9. ure. Skup
ščina bo trajala ves dan; za pre
nočišče ln prehrano je poskrblje
no v Dol. Toplicah. Okrajni svet
Svobod in prosvetnih društev
vabi k udeležbi vse delegate in
povabljene goste 1

Priprave za prihod
Dedka Mraza
Društvo prijateljev mladine •
. Toplicah pripravlja tudi letos pe
ster program za Novo leto. Or
ganizirali bodo kino predstavo in
prihod Dedka Mraza. Za najmlaj
še bodo posebne prireditve, ki pa
Jih še ne smemo izdati, ker ho
čejo člani društva malčke tudi
presenetiti. Vsekakor pa bo ča
janka za vso. šolsko mladino.

PUCEU CIRIL
brivsko frizerski salon
NOVO M E S T O
čestita svojim strankam
za novo leto
ter se še nadalje
priporoma.

le, da to obiskovalci zaradi
drenjanja
prevrnili
pisalno
mizo.
Ljudska knjižnica
sproti k u 
P r o b l e m p r i m e r n i h prosto- število
izposojevalcev
pa za puje izdaje novih slovenskih
rov Ljudske
knjižnice v No- 92 oseb.
knjig. P r a v tako j i je pover
vem mestu se vleče Se vsa leta
Obisk knjižnice je
čedalje jena naloga, da še letos orga
po vojni. Za vse se najdejo večji. Zlasti je med
Kov
izposoje- nizira potujočo knjižnico.
prostori, le L j u d s k a
knjižnica valci veliko mladine.
To je čki za pošiljanje
knjig so že
je izjema.
Utesnjena
je v seveda razveseljivo,
povzroča n a r o č e n i , v p r a š a n j e pa je, če
prostorov. bo mogoče to dobro zamisel
prostoru,
kjer knjige propa- pa rastoči problem
dajo tn je vsako primemo po- Za vse knjige i n obiskovalce uresničiti
spričo
pomanjkanja
je na razpolago le ena sobica prostora.
slovanje
nemogoče.
Za
Ljudska
knjižnica premore s 16 kv. metri površine!
Pri vsem tem se ponovno
trenutno 4901 knjigo.
Vpisanih obiskovalce, ki jih pride hkra postavlja vprašanje,
ali res n i
ima
1650 izposojevalcev.
V ti tudi do 50 tn več, je le mogoče v Novem mestu do
biti kolikor toliko
primernej
desetih mesecih letošnjega leta slabe 4 kv. metre prostora!
Da je vsako primerno
po ših prostorov za to ustanovo?
je
bilo
9640
izposojenih
knjig, izposojevalcev
pa 4514. slovanje v taki sobici nemo Knjižnica je gostač v prehodni
proV tem času se je zaloga knjig goče, je razumljivo. Nad tisoč sobici v Domu ljudske
povečala
za 445 novih knjig, knjig leži zavitih v papir na svete. V sosednem prostoru v
tleh in za policami, ker jih isti stavbi je uslužnostno
či
ni kam razložiti. V tako zalo stilno podjetje. Malokdo ver
ženem pros'toru ni mogoče po jame, da mora biti to podjetje
streči po želji
izposojevalcev, prav v Domu ljudske prosveniti ni mogoče knjige varovati te, ne pa drugje (morda tudi
pred propadanjem.
Obisk je kje v predmestju), ta prostor
vedno večji in dogodilo se je pa b i dodelili knjižnici.
Trebnjem

Knjižnica

— gostač

Obračun in perspektive

n

Lutkovni oder
v Podbočfu

takih

Komisija zrn. ljudskoprosvetno kav snubač in Sveti plamen.
delo pri T V D Partizan v Žu Najraje se spominja Mladosti
žemberku »e je odločila, da le pred sodiščem, najbolj všeč pa
tos pred občnim »borom Okraj- mu je bila vloga Niklavsa v
ne zveze Svobod in prosvetnih Via mali.
društev predlaga za odlikovanje
Odkar je b i l v Žužemberku
enega najprizadevnej š;h k u l - ustanovljen Partizan, Je Marjan
tumoprosvetnih delavcev, mla sodeloval v društvu kot p r i 
dinca Marjana Smrketa.
ljubljeni
vaditelj članov in
leto tudi mladincev.
Marjan je skromen fant, č e  zadnje
prav ga v Žužemberku i n oko
lici vsak pozna in spoštuje. Ro
jen je b i l 8, marca 1937 v na
predni Srn/rketiOTi družini v
Žužemberku. 1942 jim je bila
hiša požgana, oče zaprt ln dru
žina M je stiskala pri sorodni
k i h i n sosedih. »To so bili hudi
časi«, pripoveduje Marjan ta z
žalostnim obrazom se ' veseli
fant, k i vedno žvižga i n poje,
spominja najtežjih dni, koso m i
aprila
1943 belogardisti ubili
mamo. Začetni pouk j« dobil v
partizanski šoli v Žužemberku;
nekaj časa je hodil v šolo tudi
v Dobrem polju, po osvoboditvi
pa spet v Žužemberku. S 14 leti
J« končal nižjo gimnazijo i n bil
med najboljšimi v razredu. K a 
ko rad bi šel Še naprej v šolo,
toda treba je bilo ostati na
kmetiji ln obdelovati polje, ne
samo domače, tudi drugim 1e
večkrat preobračali zemljo. Svoj
prosti čas pa je Marjan veči
noma preživel pri vajah za
proslave, igre, v telovadnici In Zadnjil dve leti Je b i l budi na
na Loki. Odkar je začel hoditi čelnik Partizianfti Svoje društvo
v šolo pa do zdaj, ko bo konec Je letos že drugič uspešno za
leta odšel k vojakom, v Žužem stopal na Teku republike v
berku skoraj ni bilo prireditve Ljubljani, na Teku 29. oktobra
za občinski praznik Novega
aH igre, da ne bi sodeloval.
mesta pa je dosegel 5. mesto.
Prva njegova večja vloga je Le z rednim treningom je do
bila v Sneguljčici, ko je igral segel tak uspeh, saj se je mar
„ ^ g a i a . Nastopal' je tudii
sikdo začudil, ko ga je v mraku
Rdeči kapici, J u r č k u , b i l med srečal v okolici Dvora ali So
ved, pomagal je Dedku Mrazu teske i n je v Žužemberku sa
ln podobno; kmalu po končani mem večkrat slišal za seboj:
Šoli pa je začel sodelovati v »2e 'spet Smrketov norec!« L a 
igralski skupini i n do danes od ni je pridno obiskoval tečaj za
igral nad 10 večjih vlog v igrah šoferje amaterje in po treh
Divji lovec, Kovačev študent, mesecih odlično opravil izpit.
Mati, Vrnitev, Slaba vest, Utop- Štiri leta je v Žužemberku kot
ljenec, Mladost pred sodiščem, kinooperater vrtel filme in kar
Glavni dobitek, Zupanova Mic precejšnje število jih Je steklo
ka, Draga Ruth, V i a mala, Lo- z njegovo pomočjo.

Delavski razred nosilec novega
Te najtesnejše povezanosti
med političnim in kulturnim
živLjenjem, kultumo-prosvetrni,
pa tudi politični delavci pri
svojem detlu premalo upošteva
jo in velikokrat pozabljajo, da
je nosilec novega v sodobnem
družbenem dogajanju delavski
razred.
Zakaj?
»Delavski razred in bogastvo«
— pravita Marx m En gel s —•
sta nasprotj,; v kapitalističnem
načinu proizvodnje in razdeli
tve. Ko spreminja kapitalistični
način proizvodnje veliko večino
prebivalstva v čedalje večji
meri v delavce, ustvarja ta na
čin proizvodnje delavski razred
kot tak, ustvarja bedo, k i se
zaveda svoje duševne in fizične
bede, ustvarja dehumanizacijo,
ki se svoje dehumanizacije za
veda, tedaj silo, k i je primora
na, da izvrši prevrat, če noče
propasti.
Delavski razred Je prisiljen,
da odpravi samega sebe ln a
tem svoje nasprotje, k i mu j«
pogoj — privatno lastnino.«
Delavski razred ne mara. da
bi ga kapitalist; izkoriščali, pa
tudi sam ne mara Izkoriščati
druge. Zato je zgodovinsko po
klican, da ustvari družbo, v k a 
teri ne sme biti Izkoriščanja
človeka po človeku, še manj
pa izkoriščano a razreda po raz
redu.
Zato je za kiilturno-prosvetnega delavca v socialistični
družb; izredne važnosti, da ve,
zakaj socialistični pisatelji p r i 

Cene Vipotnik in Vladimir Pavšič — Matej Bor po literarnem
večeru v Kostanjevici na Krki (Polenjski kulturni festival 1957).

Z občnega zbora PD Josip Jurčič v
— Kako pa delo sploh?
Težave so. Včasih smo z va
jami obremenjeni. Saj veste,
služba, nato gospodinjstvo. In
na vaje je treba priti do minute
točno. Tak je red pri nas — neizprosen. Ob premieri pa pozabim na vse. V kolektivu igralc e se počutim kot doma. Lepo Je tudi na gostovanjih,
v

— In načrti?
Osebni ali društveni?
— Oboji.
Pripravljamo mladinsko Igro
Vaje vsak večer. Dedek Mraz

V preteklih dneh Je kulturnoprosvetno društvo »Josip Jurčič«,
Trebnje, Imelo občni zbor. Pred
sednik upravnega odbora Je podal
pregled dela v minulem obdobju.
Ugotovil Je, da Je društvo kljub
materialnim težavam uspefino de
lalo. V okviru društva so najbolj
delavna godbena In dramska sek
cija ter pevski zbor, medtem ko
ima tamburaška sekcija težave,
ker nima strokovnega voditelja.
Društveno knjižnico vodijo dijaki
nje, ki obiskujejo gimnazijo v No
vem mestu. Njih delo Je vzorno.
Krog bralcev se širi, vendar ni
razveseljiva ugotovitev, da knjiž
nica no more nabaviti vsaj naj
važnejših novih Izdaj. Podpora
občinskega odbora Zveze borcev
knjižnici za nabavo novih knjig je
vsega priznanja vredna In bilo hi
lepo. Če bi to organizacijo posne
male tudi druge.

Godba na pihala j« vidno na

predovala, kar se Je pokazalo ob
proslavi ZO-lctnice ustanovitve le
tos poleti. Kljub tetivam so na
bavili ob podpori organizacij, pod
jetij in posameznikov nove uni
forme. Občni zbor je tudi soglas
no obsodil nepravilno direktaštvo,
ki ubija voljo do dela, kar se Je
pokazalo pri godbi. Vendar so
godbenik) sklenili, da bodo vztraj
no nadaljevali z delom.
Dramska sekcija je v minulem
enoletnem obdobju uprizorila 3
odrska dela In več gostovanj. Pev
ci so sodelovali na vseh foslavah
in akademijah. Sprejet P> J* bil
tudi predlog, da se ustanovi sek
cija z-i ljudske ln moderne plese.
S tem bo družabno življenje bolj
vsestransko. Vse priprave to v
teku.
Društvo Je končno dobilo v
svojo upravo Dom ljudske prosvete In je dokončno urejeno na

jemno razmerje z upravo Kina
Trebnje.
Iz blagajniškega poročila Je bi
lo prikazano, da društvo ne more
delati brez finančne pomoči. Zato
bo moral občinski ljudski odbor
skrbeti, da bo kolikor najbolj mo
goče uresničil v proračunu dru
štva zaprošeno pomoč. Delo dru
štva upravičuje ta pričakovanja.
V društvo se vključuje vedno
več kmečke ln delavske mladine,
kar Je treba toplo pozdraviti. Od
teh tovarišev pa tudi prihaja naj
več spodbud za delo. Veliko ve
selje do dela In požrtvovalnost sta
porok novih uspehov.
Izvoljen Je nov upravni odbor.
Predsednik Je ponovno Zvonimir
Skalar. Zaradi neumornega dela
tako v posameznih sekcijah kot
v upravnem odboru so mu člani s
ponovno izvolitvijo izrekli skrom
no, toda Iskreno priznanje.

—Ic.

Poverjenikom in članom
Prešernove družbe!
Sporočamo, da so letošnje knjižne zbirke doriskane. Razpo
šiljanje knjig bo predvidoma trajalo do vključno 25. decembra.
Tako bo vsem poverjenikom omogočeno, da še pred novim
letom vročijo knjige članom oz. naročnikom. Zato ne urgirajta
knjig aii pomanjkljivih pošiljk pred zaključkom ekspedita.
Vabimo vse Člane, da takoj ob prejemu zbirke obnove čla
narino ln vplačajo vsaj del članarine.
Poverjenike, k i so prejeli nekaj izvodov 1. knjige knjižna
zbirke žepnih romanov Ljudske knjige »Dan nič«, pa prosimo*
d*a se potrudijo, da čim prej pridobe vsaj tisto število .-' <lnlh
naročnikov za to zbirko, kolikor so prejeli knjig.

Nov okrajni odbor
Zveze ženskih
društev

Prijeten dom - zdravie svojcev

Dim Marija — Račje selo;
Saje Sonja — Novo mesto,
Smole Vida — Vel. Gaber,
Strniša Tilka — Goriška
vas pri M i r n i peči, Hribar
A n a — Kamin je pri Sentrupertu, dr. Furlan Suzana —
Novo mesto, Malnarič Nevenka —• Mokronog, Grahek
Anica — Novo mesto, A h nlč Tončka — Kostanjevica,
Sall Milica — Novo mesto,
Somrak Anica — Šentjer
nej, Lavrič Jožica — Novo
mesto. Orlic Anica — Metli
ka, Musar Ema — Novo
mesto, Prušek
Mlnka —
Brezje pri Kostanjevici, Ču
do van Jožica — Novo mesto,
Stojiič Angela - Metlika,
Jenko Vida — Novo mesto,
Stcmberger Anica — Šent
jernej, Borštnar Milena —
Novo mesto, Crn« Lučka —
Črnomelj, Cepon M i l k a —
Smo lem j a vas, JaJketlc Ana
Vinica, Petrič Martina —
Novo mesto, Požeg Katlea
Adlešiči, Bučar Milena —
Novo mesto, Kap* Francka
Gaber pri Semiču, FlorJančič Mirni — Otočec, Lav
rič Mara — Žužemberk, C r 
ne Francka — Dol. Toplice,
Kržan Metoda
— Straža,
Slak Francka — Novo me
sto, Kožar Terezija — Irca
vas, Smrke Mihaela — No
vo mesto, Jenič Francka —
Novo mesto, Palčič Nada —
Novo mesto, Medle Pepca~Novo mesto, Skubic Štefka—
Novo mesto, Sajevic Ma
ra — Novo mesto, Rapui
M i l k a — Novo mesto.

Z I NAŠEGA MALEGA
BO POD JELKO
LEP KONJIČEK
Izdelala ga je za Dedka Mra
za mamica ali teta iz živopisan«
krpice blaga, polivinila ali vo
ščenega platna, lahko pa tudi
Iz dvobarvnega kosa sukna.
K o je posamezne dele znotraj
Rešila, jih obrnila in napolnila
z vato, vatelinom ali žaganjem,

Novembra meseca se je
bil sestal okrajni odbor
Zveze ženskih društev okraja Novo mesto. Na tej seji
smo žene razpravljale o de-

Takole so pozdravili novomeški pionirČkl žene na zadnji okrajni
konferenci Zveze ženskih društev.

Iu mlečnih kuhinj, o zdravi
prehrani, higieni in zbira
nju gradiva za »Ženski
zbornik.« Največ pa se je
pogovor sukal o tem, kako
pomagati naši delovni ženi

Z L O B N A SOSEDA

sestavila ude s trupom, je ži
valic! našlla nozdrvi, oči in uše
sa, lz volne pa bogato grivo in
prikupen rep. Ker malim obdarovancem ne manjka domišljije,
jih tak konjiček .zlahka ponese
v pravljične dežele . , .
KOLAČKE:
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V večini naših gospodinjstev 3e
vedno kurimo z drvmi, zlasti po
zimi, če uporabljamo kuhinjo tudi
kot bivališčni prostor. Da iz eko
nomskih razlogov uporabljamo za
kurivo slabši les, ki mora biti suh,
smo v našem listu Že brali. Veliko
kurjave prihranimo še s pravil
nim kurjenjem, oziroma nalaga
njem na ogenj. To bi morali upo
števati tudi veliki prehrambeni
obrati — menze — pri zbijanju
režijskih stroškov.
Najprej prisluhnimo gospodi
njam:
»Mudi se, pa danes ne bom po
čistila pepela.«
»Joj, roke imam od testa ln n«
morem naložiti, saj menda ne bo
Se pogorelo I«

»Zdi se mi, tovariš Korenček,
da se že kar voha, da je odšla
vaša žena na d o p u s t . . . «
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»Voda še ni zavrela, pa že pol
ure gori.«
»Vse Je že kuhano, štedilnik pa
Se tako vroč, da se mi je Jed Se
na robu prismodlla.«
Prav to so glavne napake pri
kurjenju. Pepel Je drobcen prah,
ki ima veliko notranjo povrSlno in
zato veliko sposobnost za spreje
manje toplote, ki jo odteguje grel
nemu telesu. Tudi pečic* bo slab
še pekla, če bo pod njo pepel.
Očistimo ga lahko že zvečer, če
1e kurišče hladno.
Takoj nato naložimo na reSetko
suhljadl, nanjo pa drobnih polen.
Zaradi prepiha skozi dimnik s*
do naslednjega dne les dobro posuSl. Ko pritaknemo gorečo tršči
co ali koiček cigaretne Škatlice.

Dojenčkovi copatki
Nasnujemo 52 penteilj, razde
limo na 4 pletilike, sklenemo v
kino« in pletemo trikrat po l vr
sto desnih in 1 vrsto levih pen-

paj poplesti). Naprej pletemo le
1 tretjino, to je 18 zank za nart
noge 5 cm sem ter tja kot sle
di: + 1. vrsta desne, 2. vrsta
leve, 3. vrsta deane, 4. vrsta le
ve, 5. vrsta desme, 6, vrsta de
sne, 7. vrsta desne, 8. vrsta de
sne pentlje 4-. (Od + do
ponav Ljamo, da je ta del pletenja
dolg 5 cm.)
+

Priključimo ob straneh pre
ostale zanke, da imamo spet vse
zanke v krogu na pletilkah. De
lamo naprej v krogu 3 kroge le
vih, 3 kroge desnih ln Se tri
kroge levih pentelj.

telj, zatem 3 v rite desnih ter
15 vrst kašice (1 leva, 1 desna,
r drugi vrati nad desnimi leve
to nad levimi des*e pentlje);
I vrsta luknjic (1 ovito, 2 sku

Nekaj dni po našem po
svetu so žene v Črnomlju
sklicale sestanek in takoj
začele delati. V vseh okoli
ških vaseh Črnomlja bodo
predavanja o zdravi prehra
ni. Pri predavanjih o gospo
dinjstvu in kmetijstvu bodo
pomagali kmetijski strokov
njaki. Izboljšale bodo pre
hrano in higieno v mlečnih
kuhinjah. Gospodinjska uči
teljica, ki obiskuje teren, bo
žene naučila, kaj vse je mo
goče narediti iz mlečnega
prahu. V Črnomlju se je 6.
decembra začel tečaj, ki ga
obiskujejo dekleta iz inter
nata. Naučile se bodo delati
pijače iz mlečnega prahu in
razne namaze iz mleka in
sira. Za obiske na kmečkih
domovih pa se bodo pogo
vorile na sektorskih sestan
kih.
Res, nas žene čaka še ve«
liko dela. Toda z dobro vo
ljo je mogoče marsikaj do
seči. Vse prizadevanje je pa
poplačano, ko vidiš nasme
janega otroka, ki mu z zdra
vih ličec sije zdravje.
s. m.
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Praznično
razpoloženje
v
drvtini lahko gospodinja ustvar i s prav majhnimi
izdatki.
Ko so vsi z doma,
pripravlja
p r e s e n e č e n j e — novoletno mi
zo ln jelko, ki jo okrasi skup
no z otroci.

je le, kako pripraviti tak«
družine, da bi bile voljne
sprejeti tozadevno pomoč in
nasvete. Saj je Žena, po
Novoletna
miza
sebno še na vasi, tako obre
njena s snežnobelim
menjena z delom, da včasih ko, da bo srednja

Pri partizanskih mamicah
V delu, ki ga
opravljamo,
preradi pozabimo na naše par
tizanske matere. Pred 29. no
vembrom pa sva šli s tovarišico na kratek obisk k Rupenovi mami v Mirno peč in k
tovarišici
Borštnarjevi
v bol
nišnico.
Rupenova mama Je
kljub letom in prestanem trp
ljenju polna vedrine in dobre
volje. Obiskovalca takoj pri
tegne v ž i v a h e n razgovor, saj
je vedno seznanjena z vsemi
političnimi
in drugimi dogodki
doma in po svetu.
BorŠtnarjeva
mama je že 5
mesecev na pljučnem
oddelku
novomeške
bolnišnice.
Sram
naju je bilo, da sva jo šele se
daj obiskali. Mama je bila ga
njena in vesela tudi najine

Mešamo, da naraste: 2 jajci
in 10 dkg sladkorja,
dodajmo
8 dkg medu, 1 pecilni
prašek,
cimet, 35 dkg
moke.
Urno
zgnetemo testo in
zvaljamo
pol centimetra
debelo,
nšreiemo obročke,
jih
pomažemo
z jajcem in potrosimo z de
belim kristalnim
sladkorjem.

še otroka ne utegne umiti io
oprati, kako šele urediti
svoj dom.
Po vaseh ni urejenih va
ških perišč, ne poznajo va
ških pralnic, skupnih kopal
nic s tuši in podobno. Saj
marsikje nimajo niti zdrave
pitne vode. Drugod spet je
voda zelo daleč. Prav tako
je vprašanje mešana
in
zdrava prehrana za otroke
Kajti pri preveč enostavni
hrani dobi otrok premalo
hranilnih snovi.
Za rešitev tega vprašanja
je izredno veliko storila or
ganizacija Rdečega križa, ko
je po šolah začela organizi
rati mlečne kuhinje. Zene
pri tem delu veliko poma
gajo. Otroci ne dobijo v šoli
le malico, ampak so jim že
ne začele pripravljati že tu
di enolončnice, da oddaljeni
otroci dobijo v šoli toplo
kosilo. Zelo delavne so žene
v Šentjerneju, Kostanjevici,
Žužemberku,
v
Metliki,
Straži in Toplicah. Tovarišice iz Črnomlja so nedavno
poslale tajništvu ZZD že
kar načrt svojega dela.
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Da se ne bo videlo »stojalo*,
ga pokrijemo s koščkom
maku.
Lepo je, če preko mize razpletemo še srebrn trak, ki ga
tu in tam zavežemo
v pentljo.
Vmes pa razprostremo
nesi
metrično
pogipsane
ali
pobroncane jelkine vejice. Tudi

bo pregrprtom ta
guba obr
njena navzgor, tekla ravno po
dolžini mize. Mizo bodo me
sto šopkov krasile male smre
Tretjino potrošnj« mesa k r i 
čice, postavljene v
kolobarčke
jemo v Sloveniji z doma zakla
korena ali repe.
nimi prašiči, to J« letno okolj
Smrečice
bodo lepše, če j i h 16,400.000 kg mesa. Visoka šte
p o m o č i m o v vodo, dobro otre- vilka, če pomislimo na ceno
semo in skozi obrabljeno sito svinjskega mesa pa kar stra
ali cedilo potrosimo z mavcem hotna! Kako velika gospodar
(gipsom). Ko se posuše, jih še ska Skoda je, če se pokvari
na koncu vejice nalahno pre- svinjsko meso, klobase ali sa
vlečemo s čopičem
pomočenim lame. Vendar ni malo takih
v srebrno bronco. Smrečice
se rArimerov. Prekajeno meso je
bodo svetlikal« kakor
snežene. v sredini temno, sdvo, se pri
rezanju drobi, nima dobrega
okusa in značilnega vonja. Sa
lame imajo po sredini luknje,
so kiselkaste, klobase preveč
posušene.
Škodo ptreprefritno,
uvodna navodila temeljito prou- če že pred zakolom odstranimo
CLl, bo z lahkoto vodil na prvi po in se izognemo vsemu, kar bi
gled lamotano knjigovodsko delo. kvarno vplivalo na m«*o in
V koledarskem
delu, ki mesne izdelke. Ob času kolin
obsega 137 strani, so poleg kole
darja zbrani Jedilniki, razvrščeni pa skrbno pazimo na čistočo i n
po dnevih z upoštevanjem nedelj si pripravimo izdelke po izku
tn praznikov in po letnih časih. šenih ireceptihZlasti važno je, da so prt tem
upoštevana tudi sodobna načela o
Zadnjih 14 dni krmimo pra
zdravi in pravilni prehrani. Za šiča s krompirjem In Ječmenom,
manj znane Jedi so navedeni šte
vilni r ceptl. Tehtni so
članki da bo meso čvrsto in okusno.
priznanih strokovnjakov z vseh Ii2—24 ur pred zakolom plrašiča
področij gospodarskega dela. Na postimo. P r i siti živali je ve
vajamo samo nekatere naslove: O
pravilni prehrani. Kako čuvamo liko večja možnost prehajanja

Za podplatek pletemo same
leve pemtlije, pri čemer »plete
mo zadnjo pentljo s prejšnje in
prvo pentljo z nasledim!e pletilke skupaij; ko ostane 24 penteilj,
pletenje snamemo In na pod
platu seftlijemo; v luknjice vpe
ljemo rožnat ali svetiomod«r
trak in posijemo konce.
Gopatki so primerno darilo za
malega nečaka, hčerko pri'jatelijioe, pomanjšani pa tudj za si
novega medvedka ali hčerkino
punčko.
Z. G.

'pozne pozornosti, vendar naju
je po kratkem premoru hitro
pritegnila v razgovor.
Se bom obiskala
partizanske
matere, kajti vredno jih je
obiskati, ker te toplo sprejme
jo in se obiska resnično
raz
vesele. To pa je tudi najmanj
kar more človek storiti za tiste
žene, ki so toliko
žrtvovale
med NOB.
S. F .

Gospodinjski
V vrsti Številnih publikacij, k!
Jih izdaja Centralni zavod za na
predek gospodinjstva, je tudi le
tos Gospodinjski koledar. Ker je
bila lanska naklada razprodana že
v nekaj dneh, Je bila letolnja na
klada povečana na 20.000 izvodov.
Da bi bilo ustreženo mnogim
Željam, ki so Jih izrrkli naročniki
ob lanikl .inki-fi, ,Je letos izdata
založba
obrazce za
gospo
dinjsko
knjigovodstvo
v posebnem zvezku na «4 straneh,
tako da koledar zaradi prepogoste
uporabe ne bo preveč trpel. Tudi
obrazci so pr/vsem spremenjeni,
zato bo lahko imela gospodinja
točen pregled ne i* nad dohodki
in izdatki, temveč tudi nad cena
mi ln količinami nakupljenega
blaga. Za nekatere preglednice, ki
so jih gospodinje lani deloma od
klanjale, deloma pa pozdravljale,
kakor na primer o izposojenih
predmetih, seznam perila, odreje
nega v pranje, inventar, je nave
den »amo vzorec in si Jih bodo po
njem tisti, ki take preglede ieie,
lahko sami narisali v poseben
?vezek. Novi so vzorci preglednic
»Kaj moram kupiti v prihodnjem
mesecu«, »Proizvodnja In upora
ba jajc in mleka«, ki bodo ustre
zali zlasti kmečkim gospodinjam.
Kdor bo obširna ln podrobna
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živahno zaprasketa. Dimnik tn pepellSfte imamo odprto. Ogenj pu
stimo čisto pri miru.
Ko se dobro razgori, prvič obil
no naložimo, da bo Štedilnik takoj
vroč. Vročino 'potrebujemo v začetkti, nc na koncu kuhanja. Naj
bolje Je nalagati zgoraj skozi
obroče, ker se tako kurivo lepše
razporedi in nI strahu, da bi skozi
vratca padla žerjavica — ti« osta
nejo čista. Dimnik ln pepelišče
močno pripremo, čim so drva v
plamenu. Ce uporabljamo razen
drv tudi premog, kar Je edino pa
metno, ga pri prvem nalaganju
Se ne dodajajmo.
Ne pustimo, da bi nam poleno
čisto dogorelo do žerjavic«, nalo
žimo preJ — drugič zopet močno,
spodaj 2 poleni drv, nanje pa
premog.
Sedaj bo na Štedilniku že vse
vrelo — se kuhalo, zato od tu na
prej nalagamo po malem, da
vzdržujemo enakomerno toploto,
da jedi počasi vro, ne prekipe
vajo tn se ne smode. Vendar n«
pustimo ognja nikdar dogoretl,
dokler ga potrebujemo. Naložimo
prej, a le poleno ln nekaj kepic
premoga — po malem.
Ko ledi le Se malo manjka, da
bo kuhana, ne nalagajmo več, pač
pa zaprimo pepelilče, pripremo
dimnik in štedilnik bo obdržal
dovoli toploto, da se bo Jed do
konca skuhala.

M. C.

Gripa: 5048!
Po podatkih okrajnega higien
skega zavoda v Novem mestu
ie bilo v našem okraju v času
od 15. septembra do 14. decem
bra prijavljenih 5048 primerov
gripe. Zdravniki menijo, da le
za gripo obolelo najmanj kakih
15.000 prebivalcev natega okra
ja, vendar B O ljudje prebolevaM bolezen brez zdravniške po
moči. Gornja številka velja sa
mo za vse tiste, ka so iskali
zdravniško pomoč.

koledar

Dragi starši!
V nekaj dneh bomo začeli novo leto 1958.
Ob tej priložnosti
smo se vzgojitelji
in
učitelji
spomnili tudi vas, ki se skupno z nami trudite, da bi
vzgojili m l a d i rod v delu in domovini predane
držav
ljane.
Dragi starši!
Želimo vam mnogo uspehov, mnogo sreče,
zdravja
in zadovoljstva,
želimo, da bi še naprej tako tesno
sodelovali z nami in tako pomagali izoblikovati nov
obraz našemu šolstvu, ki se razvijt in živi v srečo i n
radost prihodnjih
pokolenj, za. katere delamo in se
trudimo.
Želimo vam, dragi starši, da bi se mladina, ki jo
vzgajamo, vsaj malo zavedala vaših skrbi, naporov in
težav, da bi vam bila hvaležna za vse, prav vse, kar
zanjo dobrega storite, želimo, da bi spoštovala
vašo
iuljavo roko, da bi v njej videla svojo ljubezen in
radost in skrb, želimo vam, da bi bila vredna
vaših
solza, ki ste jih pretočili
v ljubezni i n skrbi zanjo,
želimo vam, da bi spoštovala
vaš od te ljubezni i n
skrbi zarorani obraz, obraz, ki bdi nad m l a d i m ro
dom in ga varuje v njegovem jutru
življenja.
Želimo,
da bi vse naše družine
živele v miru,
sreči in zadovoljstvu, želimo, da bi v zadnjem
kotičku
naših naselij bilo razumevanje za vse, kar je dobrega
in lepega, da bi ljudje v resnici znali razumeti tn
izkoristiti ves napredek, ki ga prinaša naš čas,
S temi mislimi, dragi starši, prižigamo
letošnjo
novoletno jelko in ko bos+e gledali s podbojev svojih
domov njene lučke, vedite, da je v njih skrita tudi
lučka ljubezni in skrbi vzgojiteljev in učiteljev
vaših
otrok, lučka, ki gori tudi tedaj, ko je ne vidite, lučka,
k i gori zmeraj in za v»se enako.
Lado Stnrekar

e

v

d r u ž i n i
obložimo
z vato. Najflepie je,
če tudi okraske izdelamo do
ma: pajacke iz volne ali vate,
medene in snežene kolačke pa
Še marsikaj, kar bo razveselilo
naše otroke in jih
obogatilo
z nepozabnimi
spomini
na
dom.

svečke (bele), k i jih
pritrdimo
na majhne krožničke
(bele),
bodo obogatile mizo..
Jelka bo dalj časa lepa, če
jo pred krasenjem
postavimo
za 1—2 dni v škaf vode. Po
belimo jo lahko z gipsom, z
apnenim beležem,
ali pa jo

i m a m o
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vzgojitelja
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RECEPT
ZA MEDENE

pri urejanju doma, da bo
čimbolj prijeten, udoben,
predvsem pa JH*t.
Zene so bile za to delo
zelo navdušene. Vprašanje

N o v o l e t n e

d o m a

mikrobov iz črevesja v k r i i n
meso kakor p r i tešči.
Žival naj gre pod nož mirna,
spočita. 2e en sam nagel skok
povzroči slabo odtekanje k r v i ,
k i ostaja po mesu.
Počakajmo * klanjem, da bo
snih mraz. Vlažno ijužno vreme
omogoča razvoj škodljivih bak
terij, k i kvarijo meso i n mesne
izdelke.
Izberimo izučenega klavca, k i
je zdrav, vajen čistoče. Med de
lom naj pogosto uporablja m i 
lo ln vodo — pa manj vina!
Voda za pranj« črev, izpiranje
nožev, mesa in d-r. •hrotra" bi ti
zdrava, pitna (pranje črev na
K r k i ni hlgienično).
Prostor za kollnijenje pred
hlevom ali v topli kuhinji tudi
ne vpliva dobro na meso. H l a 
dne veže i n zračne kleti so 'bolj
primerne.
Emajlirana pločevinasta po
soda je najboljša za klanje- L e 
sena ni dobra, tudi za k r i ne.
Prejišnjl dan jo moramo umiti
v sodi l n splaknlti z vročo vo

k o l i n e
do. Enako tudi nože, k i jih p r i 
nese klavec s seboj.
Pripravimo veliko čiatlh krp.
OMrvavljene sproti zamenjujmo
s čistimi.
Mesto vboda predhodno obrljemo in umijemo. Ko odteče
k r i , zavežimo rano, da se meso
ne onesnaži.
Čistoča je prvi pogoj za do
bre ln trajne mesne izdelke,
Izbrane recepte za jetrno pa
šteto, tlačenko, krvavice ln
drugo prinaša knjižica »Koli
ne«. Zavod za pospeševanje go
spodinjstva v Novem mesitu jo
Imn Se n« » M O R I . Kakor V S B S C O
leto je tudi letos pripravil se
minar za koline. Udeležemke
bodo v decembru ln januarjju
izvedle tečaje za pripravo ko
lin v vseh vaseh našega okraja,
kjer bo zanimanje zanje.
C- M.

•
•

NAROČAJTE
IN ŠIRITE
•
DOLENJSKI LISTI

vitamine, Predšolski otrok ln nje
gova prehrana. Prehrana Starega
človeka, Koliko kalorij potrebu
je človek dnevno, O dnevni solil
v sodobnem stanovanju, Za vsak
danjo rabo, Olajšajmo delo kmeč
kim gospodinjam, Kako naj se
oblačim. Nasveti za gojitev lonč
nic, Prldelujmo zelenjavo za ši
rno, Kolobarjenje v vrtu, Nekaj o
holeznl in o prvi pomoči živini,
Naprave in oprema M perutnino,
Vzgoja otrok za družinsko življe
nje. Nega bolnika i t d . . . . Koledar
zaključujejo številna navodila za
domače pletenje za otroke in od
rasle. Novi so letos trije leposlov
ni sestavki, ki so Jih prispevali
Tone Seliškar, Branka Tancig in
Bogomir Magajna.
Kljub dvojnemu vezanju ln Šir
šemu obsegu je cena dosegRIva
vsakomur, namreč 290 din.
Gospodinjski koledar naročajte
pri Centralnem zavodu za NA
PREDEK
GOSPODINJSTVA,
v
Ljubljani, Miklošičeva 4 ali tele
fon 22-030. Dobite ga tudi v vseh
knjigarnah.
Uredništvo.

Pozdrav iz Rume
Dragi bralci in bralke Do
lenjskega lista, pošiljam
vam
iskrene čestitke
za Novo leto,
posebno pa č e s t i t a m vsem Do
lenjkam in jih
pozdravljam.
Blartnik Domi-ne, V . P. 2030/6
Ruma.

„ V e m ,

da

Delegatke na okrajni konferenci Zveze ženskih društev med razpravo

b o m

u m r l a
Ni Imela več kot 30 do 33 let.
Oblečena je bila razmeroma
dobro. Zeleno krilo, plašč iz ba
lonske svile, rahlo pobarvane
ustnice, visoke postave, po vsem
videzu precej izčrpana in ne
srečna. Obroček na prstu je
pričal, da jo poročena, močni
črni kolobarji
pod
otožnimi
očmi, pa so pričali o trpljenju
Otožne oči so se j i zablestele le,
ko je vzela iz torbice sliko šest
do sedemletnega močnega fan
tka in jo ogledovala z vidno
ljubeznijo in materinskim pono
som. 2e hip nato pa B O j i oči
postale le bolj žalostne In
vlažne...
Najprej sva Izmenjala Časopi
se, potem je bila beseda o vre
menu, o pokrajini, o novicah.
Totem o družini, o svojcih, o
zdravju, pa še o partizanskih
letih in doživljajih ter podobnih

m l a d a
•

•

stvareh, kdo ve o čem vse. Za
čela je pripovedovati o sebi.
»Vem, da boi mlada umrla.
Ni mi hudo za sebe, pač pa za
otroka. Vem, predno bom stara
40 let, bom Šla pod zemljo.. «
»Nikar ne govorite tako! N i h 
če ne ve, kdaj bo umrl i n . . . «
»Jaz pa vem, da zame nI po
moči.«
Očivldno je opazila, da jo gle
dam neverno, pa je nadaljevala:
»Morda mi ne
verjamete,
vendar je res: več kot deset
splavov v dveh letih. To me
mora uničiti. Predno bom »tara
40 let, bom dobila raka, potem
bo konec. Vem, da se to ne mo
re drugače končati.«
»Tu Je' vendar mogoče poma
gati. Najprej bd se pogovorili z
možem, gotovo je razumen mo
žak, potem pa ie z zdravni
kom!«

»Takih nasvetov slišim precej
vsak dan. Poizkušala sem že
neštetokrat. Nič. Tudi drugi so
mu že govorili« da ne dela prav
s menoj, da me ugonablja, da
naj bo nekoliko bolj človeški
ali vsaj tovariškl. Zaman. Je
v resnici razumen, v službi Je
vesten, dela v organizacijah.
Doma pa ni tak. Jaz sem mu
kos pohištva, aH še manj.
Trenutno sem mu potrebna
Ce mu kaj omenim glede moje
ga zdravja, pravi, naj se pa lo
čim, če nisem z njim zadovolj
na. To bi tudi storila, toda kako
bom živela sebe In dva otroka.
Za nič na svetu tudi ne bi pri
stala, da ne bi pri razvezi pri
sodili meni oba otroka. Brez
njiju ne bi mogla živeti, tako Ju
imam rada. Kako srečna bi bila,
če ne bi bila odvisna od moža.
Tako pa moram prenašati vse.
Morda bom vzdržala, da otroka
odrasteta, potem. ..«
Tako j« potožila,
izjokala,
brez solz. Strah jo je vsakega
večera, ko mož pride domov,
strah, jo je vsak mesec v priča
kovanju, kako je z njo.
Proti

volji moža n« sme ukreniti n i 
česar. On se lahko zabava i
drugimi ženskami, ona n« smo
niti pogledati nikogar. Mož pra
v i : jaz sem moški, jaz sem go
spodar v družini, ti nisi nič. In
če ti ni prav, poberi se in
pojdi...
Prepričan sem, da ta
mof
rohni na sestankih, da se je tre
bit boriti za žensko enakoprav
nost. Morda je na
volilnem
sestanku • celo predlagal žensko
za kandidatko. Morda je goreč
boreo za demokratične In člo«
večanske pravice, morda k r i t i 
zira drugega, k i ni njegovega
mišljenja. Doma pa žena, člo
vek kot on sam, razmišlja, ko
liko časa bo še vzdržala bru
talnost zakonskega tovariša la
je čedalje bolj uverjena, da bo
umrla mlada, ker pri njem nO
najde ne enakopravnosti, n«
človeškega ali vsaj tovariikega
odnosa.
Občinski svet za varstvo dru
žine in otroka pa se morda
ubada s vprašanjem, kaj naj b i
delal. . .
Pit.

ftt*TiIka
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Okrajna zadružna
zveza

Novo mesto

N

aš stari znanec hmelj se po
novno vrača v gospodarsko
življenje Dolenjske.
Iz kronik bi lahko dzbrskali,
kdaj so ga Dolenjci začeli go
jiti. Staira imena
Himeljnik,
Htmeljčec itn podobno nam po
vedo, da je že dolgo tega.
Marsikateri
kmetovalec, k i
niti nima mnogo čez 50 let, pa
pomnj iz let pred vojno, ko so
kmetje iz Podlbočja, Kostanje
vice in Zaloga pa tudi Grmska
Sola skušali reševat« svoje go
spodarstvo s hmeljem. Gospo
darska kriza okoli tridesetih let
pa je pobrala hmelj l n tude ve
selje do njega. Neorganiziran
kmet takrat ni mogel vzdržati
konkurence .posebno še zaradi
tega ne, ker tudi v samem p r i 
delovanju ni bilo posebnih iz
kušenj.

flha. Zato ni dovolj, da se za
sajenje odloči nekaj kmetov,
biti jih mora vsaj toliko, da
spravijo skupaj 5 x 1 ha povr
šin.
Splošnega o hmelju sem po
vedal dovolj. Pionirsko delo Je
že davno za nami. Poskušati
nimamo kaj, zgubiti ničesar,
pridobiti ogromno.
Res pa ie to: »zeleno zlato«
bo prineslo zlati vek kmetova
nju na nekatera naša področja.

»Zeleno zlato« se spet vrača v naše kraje

b,Užno 100-krat več, kot Jih upo
rablja n a i kmet na 1 ha obdelovaLne površine. Zopet se kme
tovalec nujno sreča z zadrugo.
S tem pa povezava z zadrugo
še ni končana: zaščitna sredstva
(Škropiva, prasiva, sušenje), od
kup in končno še strokovno
vodstvo, vse to je potrebno, da
Le kmetijske zadruge bodo si zadruga zagotovi uspešno
prek sodelovanja obnavlja hmeljarjenje.
Sušenje hmelja zahteva po
le hmeljišča
sebne sušilnice, ena sušilnica
Zasaditev 1 ha hmeljišča ni zmore sušenje s 5 ha hmelja.
poceni stvar, številka se zavrti To nas sili k temu, da Imamo
S saditvijo hmelja pri nas kar okrog 1,200.000 din, niti n i v bližnji okolici sušilnice (2—3
Iz Savinjske doline Sirimo ničesar ne tvegamo
lahka, saj zahteva precej p r i  .kilometre) vseh 5 ha hmelja. No
zdaj hmelj tudi v druga po
prav in strokovnosti. Ne enega bena zadruga ne bo dobila kre
Hmelj ni preveč občutljiv za
dročja Slovenije.
ne drugega ne zmore sam kmet. ditov, če ne bo organizirala vseh
podnebje. V Evropi ga sadijo od
Slovenski hmelj se je na sve Anglije, preko Francije, Nemči Obdelava in nega zahtevata
tovnem tržišču krepko postavil. je, Češke do Slovenije i n Bana močno mehanizacijo, k i lahko
Povpraševanje ipo njem je ved ta. Torej v glavnem v krajih nekatera dela opravi hitro. T u 
no večje, hkrati s tem oa tudi zmernega klimatskega področja. di to mora zagotovili zadruga.
Hmeli ima tudi dober tek za
dotok dragocenih deviz.
Dolenjska a svojim podnebjem gnojila. Porabi jih kar 20.000—
pred marsikaterim 30.000 kg na l h o . To pa je p r i Vse to sili, da se povečajo na prednjači
sadi hmelja. Sklenjeno je bile, področjem v teh državah.
Z novim letom se bo začelo
Tudi glede zemlje hmeli ne
da se 700 ha hmeljišč organizira
v Suhi krao i n i osemenjevanje
tudi izven Savinjlske doline. Po kaže prav posebne izbirčnosti.
krav z osemenjevalnim centrom
Kmelijstvo za 10,
lahkih
peščenih,
dogovoru z Glavno zadružno Uspeva na
v Žužemberku. Zajemalo
bo
Industrija
za
5
odstotkov
zvezo L R S ie prepuščeno mari srednje težkih in težkih glina
osemenjevalne postaje v Polja
Perspektivni načrt gospodar nah,
Zagradcu, Ambrusu,
v
borskemu okraju 300 ha, novo stih tleh. Sama tla vplivajo na
nekaterih
kemičnih skega razvoja Slovenije, k i Je Zvirčah, Hinjah,
Laščah,
na
meškemu okraju 300 ha in trbo količino
veljskemu okraju 100 ha. Te po snovi (smol: humulona in lupu- izdelan v okviru zveznega na Dvoru, v Srednjem Lipovcu in
vršine morajo biti (posajene loma). Nas hmelj pa je med pr črta, predvideva do leta 1961 po v Žužemberku. Zadružniki raz
najkasneje do leta 1959. V ko vaki, če ga le pravilno pridelu večanje kmetijskih pridelkov za pravljajo o tem že leto dni, saj
industrijskih se zavedajo velike škode, kil Jo
likor bi kateri od teh okrajev jemo, zato skoraj vsa naša tla, deset odstotkov,
povzroča govedoreji kužno i z v r 
presegel določene površine, bo- ki niso mokra in ne presuha, proizvodov pa za 5 odstotkov.
gavanje krav in te-Mc (trihomenoza). Na tem področju redijo
približno 2200 krav in telic p r i 
mernih za osemenitev. Računa
mo, da se bo z osemenjevanjem
povečala
brej ost za približ
no 20»/».
sta morala druga dva okraja za
toliko svoje površine zmanjšati.
V tem bo p a č veljalo »kdor bo
prvi, bo prvi mlel«.
Posaditi 300 ha hmelja nI ma
la stvar. Potrebno bo krepko
potegniti na državnih posestvih
i n pri kmetijskih zadrugah. Zadružnilki pa, ki si hočejo zago
toviti primerno življenje z a vsaj
dve naslednji desetletji, pa se
bodo moral* krepko povezati z
radrugo v kooperaciji.

dajejo dobro kvaliteto hmelja.
Narava je torej dala Dolenjski
primerno klimo ln tla. Vzgojiti
si moramo samo še človeka —
hmeljarja, toda ta pri nas v
proizvodnji ne bo nastopal sam
in ne bo prepuščen samemu se
bi.

Z

Hmeljarili bomo na osnovi delitve
dobička med kmetom in zadrugo
Temu pravimo drugače tudi
— vsakomur svoje. Kdor daje
in kolikor daje, sorazmerno to
liko dobi nazaj. To je osnova
vtsake kooperacije, pa tudi pri
hmelju.
Z a pridelovanje hmelja bo
kmetovalec vložil svojo njivo,
hlevski .gnoj, nekaj vprege in
avoje delo. Kmetijska zadruga
pa bo.zgradila, žičnico, sušilnico,
dala na razpolago traktor, okopalnik, škropilnice, iprašilce i n
trosilce gnojil. Po vloženem de
l u in sredstvih bo dohodek raz
deljen. P r i hmelju pa Je kaj
deliti. Vsak kmetovalec bo na
mnogo boljšem kot pri vseh
drugih posevkih. Iz teh doholkov bo lahko razvijal tudi osta
lo svoje gospodarstvo. Kmetijeka zadruga bo pa iz tega i*r
kumička
odplačevala
stroške
žičnice, strojev, sušilnice, del pa
Jih bo uporabljala za razvijanje
ostalih gospodarskih dejavnosti.
Hektar, zemlje bo vrgel pri
nas 800.000 do 000.000 din za de
litev med kmetovalcem i n za
drugo po njihovem prispevku,
zadrugi pa se posebej 300.000 do

400.000 din za plačilo investicij
v hmelju. Torej je le res, da je
hmelj »zeleno zlato«, saj skoraj
z zlatom plača delo in trud. Pa
naj kdo pokaže rastlino, ki mu
Je po dohodku ravna. Ni čudno,
da Savinjčami v kmetijstvu v
vsem prednjačijo v Sloveniji.

Zasnova naših hmeljišč mo
ra biti n a j s o d o b n e j š a
Hmelj je plezalka. Včasih smo
ob sadiko hmelja postavili kol

vsako leto tanko žico, po kateri
se hmelj ovija. Taka žičnica
traja 25—30 let, torej sadimo
hmelj pod njo dvakrat. Sadimo
v razdalji 2 x 2 m zaradi strojne
obdelave.
Žičnica ^e draga stvar, najce
neje nas velja, če jo zgradimo
v velikosti enega hektarja. Za
to tudi ne bomo sadili hmelja
na površini, manjši od hektarja.
Kdor Jo premore sam, Je v re
du, sicer se bo pa moralo stis
niti pod streho ene žičnire tn-

n

Velikim obiralcem hmelja se v jeseni pridružijo tudi otroci.
Pridni so pri obiranju, saj se j i m pozna vsak dinar.
— tvmeljevko, da se Je lahko
hmelj po njej ovijal navzgor.
To je drago, pa tudi delo je za
mudno. Sodobne hmelj e ve na
sade gojimo na žici. V ta na
men zgradimo posebno žično
streho — žičnico — 5—6 m nad
»emiljo, na katero pripenjamo

liko lastnikov, da bodo njihove
parcele v enem kosu merile
hektar. To pa ni nič takega, saj
tudi v vinski goric; često ne
moremo na oko presoditi, kje
Je meja med enim in drugim
vinogradom, vrsta teče zraven
vrste. Tako bo budi v hmeljišču.

a

Obvezno zdravstvena
zavarovanje kmetov?
O zdravstvenem zavarovanju
kmečkega prebivalstva v naši
državi je bilo že veliko raz
prav. Svet za zdravstvo L R S je
določil načela o zdravstveni za
ščiti kmetov. To so smernice, kil
bodo služile sestavi j alcem pri
izdelavi osnutka zakona o ob
veznem zdravstvenem zavaro
vanju kmečkega prebivalstva.
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Čeprav smo v zadnjih letih
posvečali
gojenju
perutnine
precejšnjo skrb, o kaki načrtni
kokošjereji skoTaj ne moremo
govoriti.
Od leta 1055 dalje smo vsako
leto uvozilj v nas okraj po ne
kaj tisoč enodnevnih piščancev
Štajerske sorte. Te piščance
nam je dobavljala Selekcijska
postaja Loče in Selo pri Dobovi, porazdeljeni pa so bili raz
nim interesentom na področju
kmetijefcih zadrug Hinje, Žu
žemberk,
Šentjernej,
Birčna
vas, Dol. Toplice in Vel. Loka.
Ker so bili ti piščanci precej
dragi i n jih nI bilo mogoče do
biti toliko kolikor smo jih po
trebovali, se je iz dneva v dan
kazala potreba, da čimprej po
stavimo umetno valilnico,, k i bo
poskrbela, da bomo imeli v bo
doče več cenejših enodnevnih
piščancev.

Samo do

k r a j i n i

-

V i n s k a

r a z s t a v a

Kakor je znano, je bila te
razstava od 29. nov. do 1. de
cembra. Vina so bila razstav
ljena in razvrščena po sortah in
letnikih. Razstavljenih je bilo
nekaj nad 135 vzorcev. Največ
vzorcev je bilo cvička — nad
850/0.
Pred razstavo Je bilo vino
ocenjeno. Ocenjevala je osem
članska komisija pod vodstvom
znanega kmetijskega strokov
njaka rov. Kofola iz Ljubljane,
Ocenjenih, je bilo nad 120 vzor
cev. Neoeenjenih je ostalo samo
15 vzorcev vina in to zaradi samorodnega sestava i n z vinsko
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Zato bo Gospodarska poslov
na zveza v Novem mestu posta
vila umetno valilnico za zbolj
šanje perutninarstva na Do
lenjskem. Umetna valilnica bo
zgrajena na kmetijski šoli Grm
pri Novem mesitu in bo pričela
delovati 15. februarja prihod
nje leto. Tako bomo v letu 1958
že dobil; iz novozgrajene umet
ne valilnice nad 8.000 enodnev
nih piščancev, pozneje pa bodo
kapaciteto valilnice še pove
čali.
Za prvo leto imamo na razpo
lago za valilnico zadostne k o l i 
čine Jajc od tistih kokoši, kate
re smo v letošnji spomladi uvo
zili v naš okraj. To so prizna
ne »StaJenke«, k i znesejo znat
no več jajc kot pa naše.
S tem hočemo vzbuditi med
našimi rejci kokoši zanimanje,
da bi se posvetili gojenju bolj
šega in čisto pasemskega perut

no i

w
n
V perspektivnem razvoju na vsem se zelo dobro obnese p i 
fte kmetij sike proizvodnje Ima tanje mlade živine d treh let
povečanije Številčnega i n kako starosti, kar so že v letošnjem
vostnega stanja govedi i n pra letu poizkusile nekatere kmetij
šičev zelo pomembno mesto. ske zadruge, državna posestva
Gospodarska poslovna zveza v Novem mestu bo izvozila prihodnje leto 2000
K e r se Gospodarska poslovna i n kmetje ter so imeli pri tem
zveza in Okrajna zadružna zve zelo lepe uspehe.
glav goveje živine in preskrbela mesni industriji 5000 mesnatih prašičev
Da bi bilo pitanje živine ln
za v Novem mestu zavedata te
pomembnosti, sta podvzele že prašičev v prihodnjem letu bolj deto oskrbovanje naših potroš napredovala ln da Je trud vsa za takšno živino, dobimo slede
mnogo ukrepov, da še v tem le uspešno, je Gospodarska po nikov mesa, ker se bodo cene kega, ki je pital, dobro popla či rezultat:
tu povečamo številčno stanje slovna zveza organizirala eno za Izvozno kakovost živine in čan. Ce računamo, da smo v le
2.000 glav nedopitane živine
govedi ln prašičev. Temu zelo dnevni tečaj, da bi poučila vse prašičev nanašale samo na vna tu 1957 d opi tal i nad 1.000 glav tehta 800.000 kg; pomnoženo s
važnemu vprašanju se posveča upravnike In ostale uslužbence prej odbrano živino ln prašiče. živine in vzredili nad 4.000 ka ceno 125 din za 1 kg žive teže
vsa skrb in smo v ta namen že zadrug, kakor tudi upravnike
3. Tak način proizvodnje omo kovostnih, prašičev in da smo predstavlja to 100 milijonov
uvozili nekoliko plemenskih b i  posestev, kako lahko v najkraj gočajo proizvodne zmogljivosti, z akcijo pitanja pričeli Šele vrednosti. Ce pa računamo, da
kov, krav, svinj in merjascev. šem času dopitamo živino in ki jih imamo in jih moramo tu meseca maja, potem ne bo te bo živina, k i se bo pitala do L
Ta uvožena živina in prašiči so prašiče.
di izkoristiti. Za to imamo na žav, da bomo dopitali v prihod in v I, a kakovosti, pridobila na
že na kmetijskih posestvih. To
razpolago dovoli velike količine njem letu 2.000 glav živine ln teži povprečno po 100 kg na gla
KRMIL IN IZKUŠENJ
je /najboljši način, da se bodo
osnovne krme, krompirja, moč 5.000 prašičev.
vo ln da bo s tem spremenila
naše kmetijske zadruge, držav
IMAMO DOVOLJ
nih krmil, hlevov, živine l n pra
svojo prejšnjo vrednost od 125
RAČUNICA:
+
55
milijonov
na ln zadružna posestva, kakor
din za 1 kg žive teže na novo
Ce želimo v letu 1958 izvoziti šičev ter izkušnje proizvajal
tudi privatna gospodarstva oskr
dinarjev!
ceno povprečne 155 din za 1 kg
samo iz našega okraja 2.000 glav cev.
bela a takšno vrsto plemenske
Poglejmo si na kratko, kaj žive teže, pa dobimo sledečo
4. Potrebno je, da čimprej
dopitane živine i n priskrbeti
živine in prašičev, k i nam bo
domači mesni industriji 5.000 zmanjšamo klanje telet, kar bo pomeni pn narodnem dohodku vrednosti: 2.000 glav dopitane
dala osnovo, da bomo imali v
kvalitetnih
mesnatih prašičev, zelo pozitivno vplivalo na pove za naš okraj, če bomo dopitali živine po 500 kg 1 komad tehta
prihodnjih letih večji in kvali
čanje številčnega stanja živine 2.000 glav živine v primeri, da I milijon kg, pomnoženo s 155
tetnejši živinski sklad, pred potem je nujno, da bo akcija in nam omogočilo, da bomo hi bi to živino prodali mršavo,
din dobimo znesek 155 milijo
vsem take živine in prašičev za slonela na tehle pogojih:
treje dosegli povečanle živin
Ce vzamemo povptečno težo nov, kar pomeni, da smo pri
1.
Z
organizirano
.pogodbeno
pitanje, kakršne danes zahteva
proizvodnjo kakovostnih praši skega sklada, predvsem mlade 2000 glav nedopitane živine po tem ustvarili 55 milijonov razli
domače in inozemsko tržišče.
400 kg za 1 glavo in po ceni 125 ke v ceni. Vseh 55 milijonov pa
čev In klavne živine I. a ln I. živine.
Izkušnje s pitanjem goveje dinarjev za 1 kg žive teže ter gre v tem primeru v korist t i 
Ne iglede na to, da smo uvozili razreda je pri istem številu kot
nekaj živine In prušičev. lahko v lotu 1957 možno doseči večji živine v letošnjem letu nam k a  primerjamo to z Istim številom stih, ki bodo pitalj živino.
žejo, da je akelia pitanja, ki jo živine s tisto težo. katero bomo
trdimo, da je tudi naša doleni- narodn; dohodek v okraju,
Ker so za leto 1958 zajamče
•ka sivo-rjava oasma živine ze
2. Za organiziranim odkupom vodi Gospodarska poslovna zve dobili, ko bo živina dopitana, ne cene za tisto živino ln praši
lo primerna za pitanje. Pred živine in prašičev ne bo priza- za v Novem mestu, zelo dobro in s tisto ceno, katero dosežemo če, katere borru> pogodbeno p i 
0

S u h i

električni hladilnik, sterlillzator pogodb za pitanje goveje Živine
s kmeti-proizvajailci
kmetijska
in drugo.
P r i kmetijski zadrugi Žužem zadruga Binje in jih je rudi že
berk se je začel
uveljavljati lepo število realizirala. Sledi j i
vzrejrul center nemške požlaht- kmetijska zadrug« Dvor. Čeprav
njene pasme. Rodovniške svinje, ima razmeroma najslabši teren
nabavljene letošnjo pomlad, so za odkup živine. Sadjarski od
dale prva gnezda z zadovoljivim seki zadrug se pripravljajo na
številom in e primerno težo zimsko škropljenje drevja.
mladičev. Ljudje se zanimajo
Kmetijska zadruga Dvor Je
za odkup teh pujskov, k i j i h bila v tej akciji pripravljena
rejci lahko prodajo doma.
pomagati in je nabavila motor
Do sedaj je sklenila
največ no prevozno Škropilnico. K Z

Te dni se bodo sestali člani
živinorejskih odsekov kmettjskih .zadrug tega področja
!n
Izvolili
med zadružni
upravni
odbor umetne osemenjevalne
postaje. Sredstva za to akcijo so
delno preskrbljena s prispevki
proizvajalcev, z dotacijami kme napako.
tijskih zadrug in deležem ob
Ocenjevalna komisija je Ime
čine Žužemberk, ki bo v ta na la nalogo določiti oceno po ka
men namestila veterinarskega kovosti
razstavljenega vina s
tehnika — osemenjevalca. .So točkami od 1 do 10. Rezultat
sednji kmetijski zadrugi A m - ocene je bil zadovoljiv. Najbolj
brus in Zagradec sta prispevali šo oceno je dobila Vinarska za

f

želijo svojim članom mnogo uspehov, še nadalje pa se
priporočajo poslovnim prijateljem in znancem, ieleč j i m
srečno in zadovoljno teto 1958!

Ing. F ado L i namer

Dohodek kravjereje se pa ne
bo povečal le z večjo prodajo
telet, temveč bodo od umetnega
osemenjevanja dobili debno po
tomstvo in tako lahko prešli k
odbiri dobre živine. Imeli bodo
tudi stalen stik t veterinarsko
službo, k i j i m bo dajala ko
ristne nasvete ln nudila hitro
pomoč.

f

STROJI ZA KMETIJSTVO
Za potrebe kmetijstva bomo
povečali uvoz traktorjev-goseničarjev za globoko oranje, i n 
dustrija motorjev v Rakovici bo
proizvajala priključno orodje
za traktorje
»Zadrugar«, tako
da bodo popolnoma opremljeni,
Dosedaj imajo pri nas le trak
torji »Fenguson« vse potrebne
priključke,
Povečana bo tudi
proizvodnja kombajnov i n trak
torjev znamke »Vendera«. Za
hmeljarstvo v Sloveniji predvi
devajo uvoz traktorjev »Stey«r«.
Osnovane so komisije za ugo
tavljanje kakovosti plugov za
globoko oranje. Ena taka komi
sija đ« že odšla v Italliijo.

a

Gospodarska poslovna zveza Novo mesto
Zadružna hranilnica Novo mesto
Gozdarsko-lesiia poslovna zveza
Novo mesto
Kmetijsko proizvajalna zveza Črnomelj

v

druga v Kostanjevici na K r k i za
svc*ia razstavljena vina in vino
gradnik Franc K e r l n iz Podbočja.
Rastava J« HI« na splošno
dobro urejena. Tudi potek raz
stave J* bil zadovoljiv, v k o l i 
kor ndso poteka metila indivi
dualne težnje.
Razumeti moramo, da ima
današnji vinski trg, ne glede na
ostale potrebe našega ekonom
skega reda in socialističnega
razvoja, posebno značilnost, ki
zahteva večje količine cvička
v enotni tipizaciji tn standardi
zaciji. To lastnost ima tudi sve
tovni trg, na katerega smo se
pričeli vezati tudi s cvičkom. Z
uvedbo standardizacije v proiz
vodnji cvička bomo poenotili
proizvodnjo, konzumentu bomo
zagotovili dobro i n vredno bla
go, ustvarjali! bomo novo po-
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ninarstva, od katerega bi imeli
večjo korist predvsem v tem,
da bi dvignili proizvodnjo Jajc.
P r i vsem tem pa. ne smemo
pozabiti, da se nekateri naši
rejci že zanimajo za pitanje p i 
ščancev za zakol. Eden izmed
prvih, k i se je posvetil pitanju
piščancev za zakol, Jo tov, Jože
Pelko Iz Dol. Toplic, k i je Imel
že leto« lep uspeh pri pitanju
piščancev. Prav bi bilo, da bi
se mu pridružilo še večje število
druglih, kar bi z veseljem po
zdravile naše gospodinje in go
stinski obrati.
K e r kaže, da bo v prihodnjem
letu večje zanimanje za eno
dnevne piščance, bi bilo prav,
Č B bi kmetijske zadruge že se
daj zbrale- naročila od svojih
č'anov i n sporočile Gospodarski
poslovni zvezi svoje potrebe.
Jože V neti 6*

tali, in so te cene v primerjavi
z nedopitano živino zelo ugod
ne, bodo proizvajalci pn tem
načinu proizvodnje našli evoj
ekonomski račun.
Za prihodnje leto nekatere
nn.še kmetijske zadruge že skle
pajo pogodbe s proizvajalci o
pitanju živine i n prašičev ln jim
Jamčijo, da bodo plačale za vso
pogodbeno pitano živino:
za Junce ln telice v starosti do
treh let I. a razreda težine nad
500 kg, 100 din za kg. In I. ra
zred težine nad 400 kg 150 dim;
za vole , stare od 3 do 5 let
I. a razreda, težine nad 600 kg
150 din za 1 kg, I. razreda, teži
ne nad 500 kg 140 din za 1 kg;
vse za 1 kg žive teže z 12-urnim postom nred oddajo živine.

LEPE CENE PITANIH
PRAŠIČEV
Kot pri živini, Je potrebno,
da kmetijske zadruge prično t
organiziranim odkupom praši
čev takšne kvalitete, kakršno
zahteva notranji m zunanji trg.
Najbolj iskani so danes beli l n
mesnat; prašiči tožlne 90 do 130
kg. Za te prašiče že danes do
sežemo boljšo ceno kot pa za
mastne In težke.
Zadrugam so njihove prodaj

Žužemberk pa Je letos obnovila
en hektar sadovnjaka i n se p r i 
pravlja na ureditev plantažnega
nasada na površini 6,30 ha. To
bo prvi večji sadovnjak na tem
območju.
• Več o kmetijstvu Suhe kraji
ne bo povedala gospodarska
analiza ln predlog petletnega
perspektivnega plana, k i ga p r i 
pravljajo zadruge in občina.
Milan Senica

P o d b o e j u
trosnjo, dvigali bomo .produk
cijo, producentu-zadružniku bo
mo zagotovili boljšo ceno, d v i 
gali bomo rentabiliteto in omo
gočili uspešno konkurenco.
Dosedanje naztmere na Do
lenjskem na področju cvička pa
so daleč od vsega tega. Na vsem
področju je nemogoče zbrati
večjih količin cvička v enotni
tipizaciji in kakovostni
proiz
vodnji, v kolikor tega ne krije
s svoj m delom i n trudom V i 
narska zadruga v Kostanjevici
na K r k i . Ta neenotnost in za«
družna nezavednost sta največji
hibi v naši dolenjski vinski
proitvodn*). Ta rteftnot; <> ••• »•
pokazala tudi na vinski razsta
vi v Podbočju.
V proizvodnji
cvička bomo
močni le tedaj, ko se bodo vsi
vinogradnikl zavedali, da mo
rajo biti skupno povezani in nerazdružljivo povezani z Vinar
sko zadrugo v Kostanjevici, k i
Je predstavnica celotne vino
gradniške obnove na tem do
lenjskem področju, in v enotni
tipizaciji. Ce bomo zadružno
povezani, bomo našli kupca t u 
di v največji
vinski krizi.
Skupno delo nas vseh bo tudi
najboljša pot, k i nas popelje 1z
gospodarskih težav v boljšo bodočnost,
Jože L i k a r

Tekmovanje
rudi prihodnje leto
Zvezna tekmovalna komisija
za kmebiijstvo pripravlja tudi za
prihodnje leto tekmovanje za
večje hektarske donose. Način
tekmovanje bo nekoliko spre
menjen, prav tako tudi tekmo
valni pogoji. Tekmovali bodo
lahko le kmetovalci, združeni v
pridelovalnih skupnostih ali v
pogodbenem proizvodnem sode
lovanju z zadrugo.

ne cene za tovrstne prašiče Sa
znane ln na osnovi tega lahko
zajamči jo vsem proizvajalcem*
da bodo plačale:
Za bele mesnate prašiče, te
žina 90 do 110 kg, 215 din;
za bele mesnate prašiče, te
žine 110 do 130, 210 din;
za pasaste mesnate prašiče,
težine 90 do 110 kg, 210 din;
za pasaste mesnate prašiče,
težine 110 do 130 kg, 206 din za
1 kg žive teže, pod pogojem, da
prašiči pred oddajo ne bodo nakrmljera.
Akcija za pitanje goveje Živi
ne in prašičev, katero smo p r i 
čeli v letošnjem letu, pomeni
nedvomno krepak korak naprej
v živinoreji in pra-šičjereji te*
v urejevanju prometa s kmetij
skimi pridelki. Gospodarska po
slovna zveza v Novem mestu
bo v svojem programu za leto
1958 posvetila vso skrb temu
vprašanju, kar bo mnogo prtno-moglo k hitrejšemu narašča
nju tovrstne proizvodnje za po
trebo domačega in inozemskega
trga. V tesnem sodelovanja 9
kmetijskimi zadrugami bo do
kazala, da je kot ekonomski
organizator proizvodnje aposob-i
na uspešno reševati svojo nalcn
geJože Tlnetta h
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Uspela krvodajalska akcija v okraju

K o s t a n j e v i c a
Vode, vodel Tako pravijo vsi
tisti, ki ob dežju zajemajo uma
zano Krko ali Studeno; vode,
vode, tako tožijo tisti, kil mo
rajo nositi v vedrih skozj vso
Kostanjevico tisto vodo, ki jo
rabijo za vsakdanje življenje;
vode, vode, vpijejo oni, ki ča
kajo, da živina, ki se napaja,
odide, da se odteže zbroja, ki
jo narede živali, -ko stoje v reki
do trebuha; vode, vode, klice
že več desetletij vsa Kostanje
vi cal
Zadnjič so bili tu strokovnja
ki. Pravijo, da pridejo vsakih
toliko let. Tudi povrtajo malo,
vedo povedati ljudje, toda vode
ni ln ni. Tudi načrtov ni I
Pa si misli preprosta pamet
dolenjska, kaj ko bi zajeli kar
Obrh, morda Studeno pri Izvi
ru in jo napeljali v hiše! Pravitjo, da je okužena voda v Obr
hu in Studeni, toda ista pamet
dolenjska meni, da mana biti
voda velikjo bolj okužena tam,
kjer jo zajemajo tako, kot sem
agoraj opisal, kot pa pri izvi
ru, ki je kristalno čista vsaj na
pogled.
Prihodnje dni bomo morda
sprejemali proračune za leto
1058. Ta proračun MORA ime
ti planiran vodovod, vodovod
v Kostanjevici, saj ga imajo že
tudi v nekaterih vaseh po oko
lici.

je najprej poročal o mednarod
nem položaju, kakor tudi o na
ši zunanj.i in notranji politiki.
Sledila je razprava, ki se Je
sukala v glavnem Okoli tez, ki
sa bile nakazane v referatu.-Na
to so bile nove volitve v občin
ski komite, kamor «p bili iz
voljeni tovariši Kuplenik, Košakova, Fleko, Kovačičeva, Fura.r. Božič mlajši in Zagoičeva.
Konference se je v imenu
Okrajnega komiteja ZKS ude
ležil tudi tov. Viktor Zupančič.
Odgovarjal je na vprašanja po
sameznih tovarišev in se pri
tem dotaknil nekaterih zelo
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K r k i

važnih gospodarskih
našega kraja.

vprašanj

ZA ZDRAVE ZOBE
MLADINE
Šolski mladini v občini Kostanijavica-Podbočje smo prve
dni decembra začeli deillti fluorkalcijeve tablete protj gnitju
zob. Redni zobni pregledi, ki
jih opravlja zdravnik dr. Niko
Sever dvakrat letno, so poka
zali, da so preventivni ukrepi
na tem področju nujni. Tablete
delimo dvakrat dnevno in to
prvo šolsko uro ter po redni
šolski malici.

„ M o r d a

jo

Prav zadovoljni smo z odzi
vom prostovoljnih krvodajalcev
V vašem okraju,« je povedala
dr. Sivlčeva, voditeljica ekipe
za odvzem krvi lz LJubljane.
»Najbolj se je spet Izkazala Be
la krajina, posebetj pa je treba
omeniti velik odziv na Viniei,
v Semiču, Metliki ln drugih
krajih. Med ostaMml kraji je

b o m

sam

On je ž« večkrat dal kri, jaz
jo bom pa danes prvič.« Avgust
Gruden je imel zelen karton v
roki. Dokaz, da je že oddal kri.
»Se jo bom dal, morda jo bom
sam kdaj potreboval« je rekel,
ko je sedel na stol pred zdravni
co, da-mu izmeri pritisk.
Kovaški pomočnik Ivan Krakar iz Straže — zaposlen je v

p i o n i r j i h

izven iole res nujno potrebna.
Tudi koordinacija dela med ljud
mi, ki se ukvarjajo z mladino, ni
dobra. Koristne nasvete o Izbolj
šanju sedanjega stanja Je dala
navzoča predsednica Zveze prija
teljev mladine Slovenije tov. Ada
Krivičeva, ki je med drugim sve
tovala, da se čimprej utrdi za vo
denje pionirske organizacije po
sebna okrajna pionirska komisi
ja, na sedežih obCln pa naj dose
danji starešinski svet pri pionir
skem odredu prevzame začasno
naloge občinske pionirske komi
sije. Te pa bi <norale Čimprej pri
vseh odredih formirati starešinske
svete odraslih.
Govorili smo tudi o programu
zala, da je sicer na terenu zelo dela s posebnim ozirom na 15.
veliko dobre volje pri delu s pi obletnico pionirske organizacije v
onirji, vendar je razen prosvetnih našem okraju ter o ustanovitvi
delavcev premalo drugih poma- pionirskih skupin odredov po
gačev oz. pravih prijateljev mla večjih stanovanjskih skupnostih v
dine. Ugotovilo se Je tudi, da Je območju tovarn in večjih kolekti
v ostalih organizacijah kot pri vov. Zal se je od povabljenih or
Partizanu, pri tabornikih, ga ganizacij, ki delalo s pionirji,
silcih in drugje vključenih pre udeležil sestanka le tov. Mlrtič, za
malo pionirjev 1n Je zato pozor stopnik Okrajne gasilslie zveze,
nost za pravilno rast otrok tudi ki Je z veseljem ponudil svojo
pomoč.
Po razgovoru o letošnji Novo
letni jelki je plenum sprejel več
sklepov, ki naj dokončno koor
dinirajo delo s pionirji s pomočjo
pionirskih komisij.
—tj—
iskrene želje, da bi bilo kar
najbolj polno novih uspehov,
Stavbno ključavničarstvo
da bi se število njegovih pri
KNAFLIČ ANTON
jateljev-naročnikov
čimbolj
NOVO MESTO
pomnožilo
v korist slehernega
se priporoča cenj. stran
našega bralca. Prijetno čtivo v
kam in jim želi srečno
listu naj bo novim
naročnikom
novo leto 1958.
pravo razvedrilo, kot je nam
starim. Zclim, da bi Ust dobil
dovolj papirja
za
izhajanje
skozi vse leto na 6 straneh.
Srečno novo leto 1958
Srečno in uspehov polno no
želi stojim odjemalcem
vo leto telim prek
domačega
tednika tudi domačim,
znan
BARBIfi FRANC
cem in tovarišem ter vsem pri
mizarstvo
jateljem Dolenjskega lista!*
NOVO
MESTO
Za toplo in prisrčno
besedo
— hvala tn lep pozdrav!

voščilo

Ob koncu starega leta smo
tudi tokrat prejeli iz najrazlič
nejših
jugoslovanskih
krajev
vrsto pisem in dopisnic, pred
vsem od fantov, ki služijo vo
jaški rok. Kolikor smo le mo
gli, jih danes objavljamo, po
sebej pa še pismo, ki nam ga
je poslal naš dopisnik ih zvesti
bralec tovariš major Jože I.užar iz daljnega Bitolja v Ma
kedoniji. Takole pravi:
»Približuje
se novo leto 1958
in'prijatelji
ter znanci si bodo
želeli vse najboljše.
Tudi jaz
pošiljam
s temi
vrsticami
uredništvu
in našemu
priljub
ljenemu
Dolenjskemu
listu
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Zadnjo nedeljo so se zbrali v
novomeSki osnovni šoli zastopniki
društev prijateljev mladine tega
okraja. Najprej so poslušali refe
rat, o razvoju In delu pionirske
organizacije in o nalogah pionir
jev v sedanjem obdobju. Sledila
je živahna razprava, ki je poka

LETNA KONFERENCA ZKS
Občinskj komite ZKS v Ko
stanjevici je- sklical predzadnjo
soboto občinsko konferenco, na
kateri so pretresli delo v pre
teklem letu. Tovariš Kuplenik

Toplo

n

B o ž o

Nič ne dvomimo, da se bo
marsikdo začudil, ko bo prebral
gornje besede., Kdor namreč po
zna našega vedno nasmejanega
kuirieta, ki • prožnim korakom hi
ti zdaj po ljubljanskih ulicah,
zdaj po Dolenjski, Beli krajini,
pa po Kranju, Kamniku, Bohinju
Idriji ln drugod, ta se bo zares
začudil, ko bo zvedel, da v ie
mladostni, vedri, delavno neugnani kume včeraj, z«, decembra,
natovoTU na svoja pleča že osmi
križ.

R a č i č

-

T u k c e s<»

• .*»..ii m i v U . i . vas,

treba pohvaliti tudi občino
Trebnje, kjer je bilo prav tako
zelo lepo število prostovoljcev,
ki so ponudili svojo kri. V ob
čini Žužemberk se je najbolj
odzval Ajdovec, dočim so se v
Hinjah menda skesali zadnji
trenutek. Razmeroma slab od
ziv je Ml v občinah Šentjernej
in Mokronog, precej boljši Je
bil v občini Kostanjevica-Pođbočje,« je še dodal* v razgovo
ra zadnji dan dela ekipe v na
šem okraju, 13. decembra v šo
li v Vavti vasi.

vozovni delavnici J2 — se Ja
kar sam odločil in prišel v šo
lo. »Star sem 23 let in popolno
ma zdrav. Izhajam tudi iz zdra

SOLA — TRANSFUZIJSKA
POSTAJA
Ta dan so šolske prostore
spremenili v transfuzij, posta
jo. Vse dopoldne je imela eki
pa polne roke dela. Prihajali so
prostovoljci, ki so jih imeli na
spisku, prihajali so tudi taki,
ki so se medtem odloČili. Mno
gi med mjimi so oddajafli kri že
drugič *feli tretjič.
»Morda jo bo potreboval moj
mož, ki je šofer«, je odgovo
rila na vprašanje giospodinja
Marija Urbančič. »vsak dan je v
nevarnosti, da se mu kaj zgodi.

Dedek Mraz v Gorjancih

Res Je čudno s ljudmi: eden a
dobr»imii petdesetimi, lestdeisetUmi leti že sede v zapeček, drugi
pa Je s sedemdesetimi še ves
mlad. razborit in delaven, ko da
le niso ln Se dolgo ne bodo v
nJem izpete vse neugnane moči
mladih let. Mlado mu je srce,
misij in roke prožne, pa čeprav
mu že seda sivina v lase in bra
do ln gub« v obraz . . .
Tak Je naš kume, veder ln mla.
dosten, čeprav Jih ima že sedem
deset. Ne poznajo se mu. Ven
dar Je premnogo doživel od ta
krat, Ko mu je leta 1887 stekla
libel v Čatežu ob Savi. Studen,
tovska mladost na učiteljišču,
učiteljska leta na Kalu nad
Šentjanžem na Dolenjskem (1909
— 1911), vojna leta, učiteljevanje
v Adlešlčih v Bell krajini (1919
— 1925), od koder Je odšel v Ljub
ljano, kjer je kot ravnatelj čez
dvajset let vodil Državni osred
nji zavod za žensko obrt (1925 —
1946). In potem »pokoj« v Ljublja
ni.
Preprosta pot, pa vendar tako
pestra ln bogata! Kume RačiE
namreč' m bil samo vzgojitelj za
lolsko mizo, bil Je ljudski učitelj
V najboljšem pomenu besede,
Učitelj mladih in starih, naioa.
Bogospodarski delavec, propa-

FRANCEK: Jojmi, kam sva za
šla. Zakaj sva šla od doma v
tako globokem snegu. Vidiš,
Metka, teta Ajta nama je re
kla, da jagode vidijo samo
dobri otroci. Midva pa vidiva
samo sneg in nič drugega,
Metka.
METKA: (Ga bodri.) Saj sem ti
rekla, da morava še naprej.
Jagode rasto tam, kjer izvira
Gospodična: Kar tiho, Franrrk, takoj bova tam.
FRANCEK: Pa pojdiva. samo
Jaz sem že straišno lačen ln
zaspan. Metka, zaspan sem,
mreženje, pletarstvo in slične
zakaj ne bj tukajle malo sed
strokie bogat vir dohodkov go
spodarsko zaostalih krajev, kakr
la, ko je tako mehko. Saj sneg
šna Je bila po prvi svetovni vojni
ni mrzel in tukajle ga nit«
zlasti Bela krajina. Od tod nje
dosti ni. Poglej pod onole
govo
neumorno
organiziranje
predllnih, tkalskih, nletarsliih ln
smreko. Globoko sklanja svo
gospodinjskih tečajev. Ze leta
je veje. (Skoči naprej.) Dra
1920 je uredil v Ljubljani pri
ga smrečica, noglej, pod tvoje
Umetniški propagandi prvo raz
stavo belokranjskih pisan ic, od
veje bova legla, da si malo
Ifta 1021 pa skoraj vsako leto orodpočije v a. (Med zeha njem.)
g»ni-A"T.ii| na ljubljanskem vele.
Joj, kako sem zaspan.
sejmu razstavo belokranjske do
mače obrt] ln hišne dejavnosti.
Ko je prevzel vodstvo Držav METKA: Ti si oa res zaspan,
ko niti ne veš, da le tole jel
nega osrednjega zavoda za žen
sko obrt. se je njegovo delo raz
ka in ne smreka. Kakšna
mahnilo čez vso Slovenijo. Cei
40 raznih strokovnih tečajev, šie. _ smreka, Jelka Je in še kako
vilne razstave domače žensko
tepa. Aj. saj sem tudi jaz za
obrti doma m v tujini, tako v
spana. Pa počijva malo. (Se
Parizu, Leipzigu, Clevelandu, So
deta.)
lunu, Barceloni, Bariju, Hils nkih, Milanu In Bukarešti so bil* FRANCEK: Jo, kako sem lačen,
sad njegove organIzatorske spo
mamica pa naju gotovo čaka
sobnosti, V Parizu ln Bukarešti Je
za svoje delo prejel tudi osebni
z večerjo. Veš. Metka, nI orav
častni diplomi.
da sva se 1t zlagala, ni prav..
Račič pa Je bil enako neumo
ren tudi v pisanju. Na stotine m VIETKA: Jaz sem mislila, da
stotine njegovih dopisov In član
bova prišla takoj domov, zdaj
kov Je raztresenih po številnih
pa res ni gozdu ne konca ne
časnikih in revijah. 35 let sode
kraja in noč se že dela, 1« že
luje samo pri izseljenskem Glasu
naroda, vsa povojna leta pa piše
tu.

(Nastopijo palčki, ki pridejo
počasi na sceno. Kb se malo
razgledajo, najde eden izmed
njih speča otroka.)
I. PALČEK: Poglejte, bratci, tu
nekdo spi.
II. PALČEK: Otroka sta, goto
vo ju žalost teži.
III. PALČEK: Doma ju tepe
mačeha, pa sta k nam na Gor
jance prišla.
IV. PALČEK: Zbudimo ju in Ju
vprašajmo, čemu sta tu, po
moč jima dajmo.
V. PALČEK: (Zadirčno.) Kar
naj še spita, sneg ju pokrije,
tako pozabita vse hudobije.
VI. PALČEK: (Ga kara.) Ne veš
v čigavem si kraljestvu. Tej
zemlji Cvetnik vlada! Gorje,
če zlo srce ti skriva, Cvetnik
te pahne na dno prepada.
I. PALČEK: (Ljubeznivo.) Po
glejte ju, otroka sta ljubezni
va. Ogrejmo ju.
V. PALČEK: (Zadirčno.) Tfej,
vsa sta ušiva.
II. PALČEK: (Boječi.) Gorje, č«
te sliši Cvetnik, kralji
III. PALČEK: Bratci pojdimo,
snežinke gredo, če nas zagle
dajo spet bo hudo. Bežimo,
bežimo in tjale se skrijmol
(Beže.)
(Nastopijo snežinke, ki zaple
tejo, nato pa se porazgube.)
IV. PALČEK: Ste videli, bratci,
kako v*e molče?

Lepa, topla beseda in odkrit
razgovor z'vsakim krvodajalcem
veliko zaleže in na mah vzpo
stavi zaupanje med krvodajalci
in osebjem ekipe. Vljudnosti,
razumevanja, vestnosti, prijaz
nosti in požrtvovalnosti pri de

Glej no, spomnim se; presneto!
»O, že vem, kdo ste,« mu pravim
in spustim se, z njim v pogovor.
Veste, kdo je bil? Naj javim
to novico vam veselo?
Dedek Mraz In njegov tovor!
Sla sva čez planjavo belo
in ko sem mu koš odnašal,
hm . . . me marsikaj je vprašal.
V p r a š a l . . . No, ste uganili,
kaj posebno ga zanima?
O, seveda ste; vsak kima,
pa čeprav smo si nevidni...
Ce bili ste... no, kaj? Pridni,
ubogljivi, se učili,
ln če lanske ste obljube,
njemu dane, Izpolnili?
Greva; kožuh Ded zapenja,
je mrzlo tam pri potoku

zbiranja in ohranjanja narodopis
nih starin Belokranjsko muzej
sko društvo v Metliki Izbralo za
svojega častnega člana. Za svoja
delo m zasluge je bil izvoljen tu.
di za častnega občana aulešičke
občine.
Kot vidimo. Je Beta krajina na
šemu kumetu posebno pri srcu. V
deželo ob Kolpi prihaja leto za
letom. Prav zares mu je postala
drugi dom. čeprav v svojem ne
utrudnem prizadevanju zja dvig
in razvoj belokranjskih ljudskih
obrtj ni vedno našel dovolj razu
mevanja in podpore. Toda kar Ja
naredil za Belo krajino, Je nare
dil iiz srca, naredil z željo, da bi
se njenim pasivnim krajem z
ljudsko obrtjo odprl vsaj »kro.
men vir dohodkov.
Številni njegovi belokranjski
prijatelji poznamo ln cenimo to
njegovo prizadevanje ln delo. Za
to mu sedaj, ko se mu je življe
nje potegnilo v novo desetletje,
iz srca kličemo:
»Se na mnoga leta. dragi ku
me!«
%

FRANCEK: Nikoli več ne bom
ušel od doma, nikoli več ne
bom šel pozimi po jagode.
(Leže pod jelko.) Joj, kako
aim lačen, laaačeeeen . . .
METKA: (Leže.) Joj, kako sem
utrujenaaa . . . (Zaspita.)

vega rodu. Mislim, da bo moja
kri nekomu, ki jo bo potreben,
gotovo koristila, zato sem se
odločil.«
Sami primeiri visoke zavesti
In pripravljenosti pomagati so
človeku, ko je njegovo življe
nje v nevarnosti, in občutek,
da je sam del soelalikStična
družbe, od katere upravičeno
pričakuje pomoč, če jo bo po
treboval.
Pohvalno Je. da Je med pri
ja vljenci vedno več mladine.
»Učiteljica je predavala, kak
šen pomen ima krvodajalstvo
ln zakaj je to potrebno, pa nem
se odločila, da se prijavim med
krvodajalce.« To je povedala
šestnajstletna Danica Dolimar iz
Vršnih sel, ko je prišla z dru
gimi iz Dolenjsikh Toplic v šo
lo v Vavto vas. »Zelo lepo in v
iironu ekipe se vam prav lepo
zahvaljujem za vašo pripravlje
nost, toda mladi ste še. Kri po
trebujete za svojo rast, bolj kot
starejši, zato Jo še obdržite! Ko
bosta starejši, se bomo pogovo
rili o odvzemu krvi I«

Hej, otroci, koga davi
srečal sem na beli cesti!
Sneg začel je pravkar mesti
ln kot zvezdnate utrinke
trosil je po njem snežinke.
Ga pozdravim, pa ml pravi:
»Bi hoteli malo nesti
koš moj tale; sem že truden!«
Gledam, hm: ta stric je čuden,
debel kožuh, dolga brada,
kučma, palica krlvačka,
jelka kuka mu iz k o š a . . .
Počehljam se, turška mačka:
saj pri nas ni več navada
taka stara, čudna noša!
Zdajci se možak nasmeje,
kot cekini bi odpall
v zlatem gozdu z zlate veje:
»Eh, kaj niste me spoznali;
saj bo vendar novo leto!«

Lado Smrekar:

(Prizorišče je zimski gozd v
Gorjancih. Otroka tavata po
snegu. Noči se,)

p o t r e b o v a l . .
lu pa imajo člani ekipe obilno
mero. To je treba posebej po
udariti. To je med drugim ve
lik razlog, da vsak prostovoljni
krvodajalec pri odhodu obljubi,
da se bo še odzval.
SAM JE ZBRAL
60 KRVODAJALCEV
Voditeljica ekipe je tudi pol
na pohvale za dragoceno po
moč aktivov Rdečega križa. Od
Okrajnega odbora RK navzdol,
ki je organiziral tuai letošnjo
akcijo prostovoljne oddaje krvi,
so se pri tem spet izkazali po
samezni odbori in aktivisti RK.
V občini Žužemberk so letos pr
vič odvzemali kri. Za prvič j«
bil odziv lep in veliko zaslug
za to ima občinski odbor RK,
zlasti tajnica. Odbornik občin
skega odbora RK Straža-Toplice, tovariš Jože BenkovlČ je
hodil od vasi do vas-i od hiše
do hiše in zbiral krvodajalce.
Sam jih je zbral nad 60. Tako
požrtvovalno so delali aktivisti
RK tudi v drugih krajih.
Tudi ta akcija je pokazala, da
ima Rdeč) križ v okraju veliko
zaupanje med ljudmi, zaupanje,
ki raste iz leta v leto. To si je
organizacija RK pridobila s po
žrtvovalnim prizadevanjem, da
nesebično pomaga, kjer je po
moč potrebna.

Novoletna zgodbica

7 0 - l e t n i k

gator in organizator ljudske obr tudi v naS Delenjskl list. v ka
ti. Čebelarstva, sadjarstva, doma terem propagira zlasti domače
če kuhinje, bit Je predavatelj, obrti. S strokovnimi članki in
časnikar, pisec, risar, rezbar . . . razpravami pa Je doslej sodeloval
(.e česa vsega se ni dotaknila v »(lavenskiim etnografu. Tek
stilnem vestniku, Tekstilnem raz
n j K g ova široka delavnost!
Toda ljudska umetnost, bodisi gledu in drugod.
Sad njegovih izkušenj Je tudi
na vezentinah,. pisanicah. starih
skrinjah) preslteah in drugod ma lepa vrsta knjig in knjižic, ln si.
Je bila najbližja. Podrobno sezna cer Sušenje v gospodinjstvu (19-16),
njen s tehniko tkalstva. ljudske, Kuharske bukvice za kmečke že
ga vezenja in z raznimi panoga ne ln dekleta aH sto jedi za
mi ljudske obrti Je spoznat, da *o kmečke ljudi (1924), Nova ku
knjižica
(1934, 1935),
lahko prav tkalstvo,
vezenje, harska
Ljudska kuharica (1953, 1957),
Pletenje (1957). Vrbogojstvo ln
pletarstvo (v tisku). Kot nabira
lec ljudskega blaga je leta 1924
Izdal Belokranjske otroške pesmi
ki so leta 1956 v skrčenem izbo
ru kot Belokranjske pesmice do.
živele svoj ponatis.
Račič se je z uspehom spustil
tudi v belokranjsko etnografijo
In Je pisal o belokranjski otroSkl
ljudski pesmi, o ljudskih oMčaJth. o lanu. konoplji tn volni, o
Ki-sčkih, lončarjih, o belokranj
skem tkalstvu in drugem ter ga
Je prav zaradi njegovega zvestega

kdaj

VI, PALČEK: Govoriti ne zna
jo, a so lepe.
I. PALČEK: Nocoj govori le
Dedek Mraz! Nasmejan j«
ves, žari mu obraz, odpravlja
se tja v zasnežene vasi, kjer
vsako leto otrokom deli.
V. PALČEK:
(Ga oponaša.)
Kjer vsako leto otrokom deli.
Jaz pa vas vprašam: kdo pa
smo mi, da nam nihče dobrot
ne deli?
VI. PALČEK: Ah, Trmoglavček, ne bodi takt
II. PALČEK: (Prestrašeno.) Be
žimo, bežimo, čul sem korak
(Se odzibljejo v stran.)
DEDEK: (Pride počasi na sceno
s košem na. rami.) Ej, star
sem, star. Takle košek si na
ložim na rame pa mi tako)
postane vroče, čeprav le tako
huda zima, da drevje poka.
Zdaj pa res ni, da bi človek
zapustil svoj brlog. Zdaj pa
res samo jaz, ki ml je Mraz
ime, lahko potujem.
FRANCEK: (Se v spanju zga
ne.)
DEDEK; Jojmi, kaj pa Je to? Je
pa res huda zima, če celo žlvalice stokajo od mraza. (Gle
da okoli sebe.) Za boga, poglel no, sa1 to sta oa otroka
in v takem mrazu. Hej, vidva,
kaj pa delata tukaj? Vstanita
ln brž! Sment vendar, saj se
bosta prehladila. Kako pa sta
zablodila v takšen gozd? Hej,
ti! Glej no, saj ne dasta nobe
nega glasu od sebe. Hej. ti,
glej g no!
FRANCEK: (Se, prebuja.) Uh.
zebe me . . .
METKA: (Kakor v spanju.) Joj.
a

v temle staroletnem času,
pa sprašuje, nič ne jenja;
jaz pa tehtam, preudarjam,
naj vas hvalim, zagovarjam?
Hvalim, da ml je kar vroče
(koš težak krivi me v pasu),
Dedek rad verjeti noče . . .
Potlej pravi: v kratkem roku
bo zapregel vranca, belko,
se pri vas doma oglasil,
kajpak: z novoletno jelko!
Kaj na nji bo, mi povedal
koš je, ko sem vanj pogledal.
Lejte, to sva se menila
z Dedkom Mrazom tam na cesti;
kar sem zvedel, sem povedal
vam odkrito in po vesti.
Res je, da sem brez zadrege,
človek včasih je usmiljen,
hvalil vas na vse pretege
j
in je Dedek bil kar ginjen;
joj, to bo darov obilo . . .
No, otroci, za plačilo
veste kaj lepo vas prosim:
vsaj te kratke, zadnje dneve,
preden Dedek pride v goste,
vsi bodite prav res pridni,
bodi v mestu, bodi v vasi;
ln jaz upam, da res boste.
Dajte mi besede vaše,
da ne bom, ker vas sem hvalil.
skuhal si prevroče kase?

OBA: (Zagledata Dedka pa so
prestrašita.)
DEDEK: Hej, jaz sem. nič se
me ne bojta. Dedek Mraz me
kličejo in sem prijatelj otrok.
Ampak vaju nimam čisto nič
rad, ko hodita v tem mrazu
tako globoko v gozd. In sredi
noči ti spita pod drevjem.
Kaj vaju je pa prignalo sem
kaj?
METKA: Zašila sva, Dedek, za
šla. Teta Ajta nama Je rekla,
da • rasto v Gorjancih lepe
rdeče jagode, pa sva šla ponje.
DEDEK: (Zamornija.) Ej, da, ra
sto že, kaj bt tisto, ampak po
zimi ne.
FRANCEK: Prav pozimi Dedek,
prav poztmi,
DEDEK: Tud- pozimi, toda te
ima
naš kralj Gorjancev.
. Cvetnik je naš kralj. Dober
Je, a gorje vama, Če ga orosita za take nemogoče reči.
METKA: Sa1 sva se že premi
slila. Dedek. Domov greva,
domov, a kaj ko sva tako
trudna.
(V ozadju se zaslišijo kraguljčki. Na sceno oride Cvet
nik s kraljico snežink <n sne
žinkami.)
CVETNIK: O, Dedek, kaj pa to,
kaj nisi šel v dolino?
DEDEK: Poslušaj kralj! Ko
sem krenil na pot, sem našel
tule pod drevesom otroka, ki
ju vidiš pri meni. Pomisli, ja
gode sta šla Iskat, da, jagode,
in v taki trdi zimi!
KRALJICA: Uboga otroka, ka
ko sta vsa premražena. S se
boj ju vzamemo na dvor.
DEDEK: Ne, ne, kraljica, nI
mogoče. Pomisli kakšno skrb
imajo starši, ko v taki trdi
noči Še ni otrok domov.
CVETNIK: Tako le, Dedekt
- Zdaj vidim, da al dober. A
kaj naj zdaj napravimo t

otrokoma? TI si že star in
moder svetovalec, povej kako
ju spravimo domov?
KRALJICA: V kraljestvu na
šem naj počakata vsaj zore.
CVETNIK: Jaz mislim, da Je
bolje, če iu nekdo spremi do
mov.
DEDEK: Nocol je moj večer,
saj se vsako leto ob tem času
odpravim iz kraljestva Gor
jancev in io mahnem v doli
no. Darila so mi že odpeljali
palčki. Jaz imam še v temle
košu nekaj malega, zato lah
ko pospremim otroka.
CVETNIK: Tudi jaz mislim, da
je tako najbolj prav. Le vze
mi ju ln pojdi tja v dolino.
In hitro pojdi, saj se te vese
li staro in mlado. A vama
otročdčka poklanjam za spo
min tole zlato jelko, ki vaju
je varovala pred burjo in
pred mrazom. Nesita jo otro
kom za spomin, saj vam bo
vsako'leto ob tem času zažarela in takrat se soomnite S*
nas, ki čuvamo dobroto v
Gorjancih.
(Ko reče Cvetnik » . . . tole
zlato jelko . . .« jelka zažari v
lučkah. Vsa je lepo okrašena.)
DEDEK: Cakajta no, tu v košu
imam nekaj za vaju, nata.
(Da vsakemu po eno suknji
co.) Zdaj pa pojdimo In jelke
ne smemo pozabiti. (Stopijo
malo naprej. Francek si za
senči oči ln nngleda v dvora
no. Presenečeno.)
FRANCEK: Al. Dedek, sai smo
že doma.
METKA: Saj res, vidiš, tamle v
kotu je naša mamica. Poglejte
no, kar vse otroke je s seboj
pripeljala.
DEDEK: O, glej no, glejl Po
zdravljeni otroci . . .
(.Tim naredi kratek nagovor \9t
začne z obdarovanjem.)
1
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DOLENJSKA LESNA INDUSTRIJA

ALKOHOLNIH
PIJAČ

Božidar Jakac: BELA KRAJINA (1944)

MIRNA

N

na Dol.

O

V

O

L

E

S

T a p e t n i š t v o i n d e k o r a t e r s t v o NOVO M E S T O
Va« svoje člane toplo pozdravlja ob N O V E M L E T U

;

TRGOVINSKA ZBORNICA
z a okraj N O V O M E S T O {

Vsem članom želi v letu 1958 obilo delovnih uspehov

GOSTINSKA

T

ZBORNICA
za
N O V O

okraj

1

M E S T O

t

Oglejte si
naše zaloge
na Partizan
ski cesti 13
v Kandiji
Nabavljajte
pri nas,
če hočete
Imeti udobno
ln kvalitet
no pohištvdi
nudi po konkurenčnih cenah priznano kvalitetne Izdelke:
ZIMNICE vseh vrst od 4350 ddn dalje — VZMETNICE od
7200 din dalj« — OTOMANE, navadne ali z naslonom od
13.000 din. dalja — FOTELJE z blagom ali usnjem od 12.500
din dalje — STOLICA STE KAVČE od 28.000 din dalj« —
POLKAVCE od 19.000 dalje — KAVČE, raztegljive ali t
zimnico, od 40.000 din dalje — SPREJEMAMO MNOŽIČ
NA NAROČILA,

NOVO M E S T O
Cenjenim gostom

nudi vse vrste rezanega ln bukovega lesa, parkete ter

•e toplo priporoča

Izdeluje za domači in tuji trg razno lesno galanterijo.

*

ZDRAVILIŠČE

Vsem odjemalcem, delov
nemu ljudstvu in bralcem
»Dolenjskega lista«
«« priporoča

KMETIJSKA
ZADRUGA

ŠMARJEŠKE

TRGOVSKO PODJETJE

TOPLICE

MIRNA

» I Z B I R A «
NOVO MESTO

Občinski
KMETIJSKA

ljudski
ZADRUGA
M I R N A

odbor

P E Č
Posebej Čestitamo vsem
prebivalcem mirenske občine in jim želimo obilo
sreče v letu 1958
,

*
;
;
i

•

N o v o m e š k a

opekarna

Z A L O G

K M

j

|J[^
G R M

PRIPOROČA SVOJE PRIZNANO DOBRE IZDELKE, KI ZAGOTAVLJAJO

O b č i n s k i
o d b o r

l f u d s k i
M

I

R

N

Občinski komite ZKS
Občinski odbor
Občinski odbor ZB
Občinski odbor
Občinski komite LMS
Občinski odbor
i n V0D0P1VEC STANKO, parna pekarna —

z vsemi množičnimi
organizacijami

NOVO M E S T O

HITREJŠO GRADNJO IN ZDRAVA STANOVANJA I

A

SZDL
UR0J
ZVV1
MIRNA

V9
trgovsko

~

|[

K A

K m e t i j s k o

g o z d a r s k o

p o s e s t v o

podjetje

TRGOVSKO PODJETJE

EN

NOVO

GR0S

MESTO

t
s svojimi gozdarskimi in kmetijskimi

N O V O

TOBAGC

M E S T O
obrati

se priporoča vsem poslovnim prijateljem ln znancem

NOVO

MESTO
i...

Čestitkam ostalih

se priporoča vsem kadilcem priznano
dobrih cigaret in cigar, katere vam

»VODOVOD«

nudi v svojih poslovalnicah.

NOVO

MESTO

?
?
•
t
i

Odjemalcem In dobaviteIjem priporoča svoje
usluge
MLIN

K0VAČIČ
Novo mesto

K O L E K T I V

kolektivov
se pridružuje

I n d u s t r i j e

KMETIJSKO
GOSPODARSTVO
ŠENTJERNEJ

o

GRADITELJI! Prvovrstno opeko v a m nudi
O P E K A R N A

b

u

N O V O

P R E Č N A
K m e t i j s k a

j

t

v

e

M E S T O

POZDRAVLJA VSE CENJENE ODJEMALCE
IN SE JIM SE NADALJE PRIPOROČA

Ob NOVEM LETD 1958

O K R A J N A

U P R A V A

G O Z D A R S T V O
N O V O

!

vse zavarovance,
upokojence

Z A

š o l a

pozdravlja

In njihove svojce

MALA

LOKA

M E S T O
s

svojimi

OBČINSKIMI

Projektivno

REFERATI

ČESTITA
ZLASTI VSEM
LOGARJEM
IN LJUBITELJEM
NAŠIH
GOZDOV

OKRAJNI
ZAVOD
ZA
SOCIALNO
ZAVAROVANJE
NOVO MESTO

podjetje
Novo

mesto

DOLENJSKA
GASILSKA ZVEZA
NOVO MESTO

„ R E M O N T "

Ž U Ž E M B E R K
priporoča

PoaMiravljamo vse Belokranjce
Sirom naše domovine ln jtm že
limo v letu 1958 obilo delovnih
uspehov in osebnega zadovolj
stva.

m.

Posebej pozdravljamo ln čestitamo za novo leto vsem
prebivalcem nage občine:

Občinski ljudski
§C
Občinski komite ZKS
Občinski komite LMS
Občinski odbor UROJ

Občinski odbor SZDL
Občinski odbor ZB
Občinski odbor ZVVI

svoje usluge
Ob novem letu
pozdravljamo
vse cenj. odjemalce
in dobavitelje
z željo,
da bi nam še
nadalje Izkazovali
svojo naklonjenost

ter krajevna podjetja:
» T E L E K O M U N I K A C I J E « — obrat SEMIČ

Občinski ljudski odbor Črnomel
OBČINSKI KOMITE ZKS
OBČINSKI KOMITE LMS
OBČINSKI ODBOR UROJ

OBČINSKI ODBOR SZDL
OBČINSKI ODBOR ZB
OBČINSKI ODBOR Z W I

ter industrijska i n obrtna podjetja:
RUDNIK RJAVEGA PREMOGA
KMETIJSKA ZADRUGA
KANIŽARICA
Vinica
Belokranjska železolivarna
KMETIJSKA ZADRUGA
»B E L T«
Adlešiči
SPLOŠNO TRGOV. PODJETJE
KMETIJSKO POSESTVO
Čevljarstvo »PLANINA«
Okljuk-Maverlen
Lesna industrija »ZORA«
OPEKARNA KANIŽARICA
»BELSAD«, Črnomelj
Podjejte »MIZAR«
KMETIJSKA ZADRUGA
»BELOKRAJINKA«, Črnomelj
Črnomelj
»KOVINAR« - Črnomelj
KMETIJSKA ZADRUGA
BELOKRANJSKO GRADBENO
Dragatuš
PODJETJE ČRNOMELJ

>.*..*• •-,»..#.

KMETIJSKA
ZADRUGA
M E T L I K A

.•.-«—•- •

B E T
BELOKRANJSKA
TRIKOTAŽNA
INDUSTRIJA

etlika
nudi prvovrstno perilo in
volnene jopice v modnih
barvah.

Vsem potrošnikom
električne energije
pošiljamo tople pozdrave
z najboljšimi željami

Želimo, da bi v prihodnjem letu *osegll Se več
gospodarskih zmag in si tako Izboljšali Življenje!

Vsem ljubiteljem planin in naše Mirne gore, zlasti pa dijakom
smučarjem, ki bodo obiskovali smučarski tečaj, želimo srečno
in uspehov polno leto 19581

Planinsko

MIZARSKA DELAVNICA
SPLOŠNO TRGOVSKO PODJETJE
KMETIJSKI IN GOZDNI OBRAT CRMOSNJICE
KMETIJSKA ZADRUGA S E M I C
KMETIJSKA ZADRUGA S T R E K L J E V E C
KMETIJSKA ZADRUGA CREeNJEVEC

Občinski

društvo
Č R N O M E L J

Elehtro
NOVO MESTO

ljudski

odbor
Se nadalje
se priporoča

UPRAVA

Z A CESTE

—

N O V O

TEHNIČNA
M E S T O

Kmetijska
zadruga
DVOR pri

GOSTILNA
»SR0B0TN1K«

Šentjernej

SEKCIJA

VSTCM NOVOMESCANOM 2ELI SREČNO NOVO LETO
IN MNOGO DELOVNIH USPEHOV

STRAŽA

pri Novem mestu
JUGOSLOVANSKE LJUDSKE A R M A D E
Sodelavcem, aktivistom
in vsem članom pošilja
mo pozdrave terase pri
družujemo čestitkam
delovnih kolektivov:

N o v o

m e s t o

z vsemi množičnimi organizacijami ter občinska podjetja:
KMETIJSKA ZADRUGA Š E N T J E R N E J z odseki
KMETIJSKA ZADRUGA Š K O C J A N
Trgovsko podjetje » G O R J A N C I « , Š E N T J E R N E J
» T E L E K O M U N I K A C I J E « , obrat Š E N T J E R N E J
Mizarsko podjetje » P O D G O R J E «
MESARIJA Š E N T J E R N E J s poslovalnico v Š K O C J A N U
PEKARNA Š E N T J E R N E J s poslovalnico v Š K O C J A N U

Žužemberku

MESTNA
HRANILNICA
Komunalna
banka
NOVO MESTO

OKRAJNI ODBOR
RDEČEGA KRIŽA
NOVO MESTO

Svojim strankam želi
srečno in veselo novo leto
Pozdravljamo vse sorod
ne delovne kolektive ter
svoje delavce in usluž
bence, želeč jim še na
daljnjih delovnih uspehov.

SPLOŠNO MIZARSTVO

Poslovnim prijateljem
ln znancem se še vnaprej
priporoča
TRGOVINA Z MEŠANIM
BLAGOM

pri Žužemberku

ADAM IVAN
Ob Novem letu posebej čestita vsem Investitorjem
In poslovnim prijateljem

GOSTIŠČU » N A TRGU«

v Žužemberku

frizer
NOVO MESTO
Svoje usluge nudi po smernih cenah

»SLAP«

delovni kolektiv

ŽUŽEMBERK

S P L O Š N E G A GRADBENEGA PODJETJA

DVOR

Jedila ln pijače dobite po zmernih cenah v

PIONIR

E L E K T R O T E H N I Č N O PODJETJE NOVO MESTO

KMETIJSKA
ZADRUGA
SENTLOVRENC

KMETIJSKA
ZADRUGA
VELIKA LOKA

Vsem odj emalcem želj mnogo uspehov

Trgovsfso podjetje »PETROL« — Ljubljana
POSLOVALNICA NOVO M E S T O

Vlagajmo vse sile za gospodarski dvig naše občine!
Vsem občanom želimo srečno in uspehov poino. novo leto

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR
ŽUŽEMBERK
x vsemi množičnimi organizacijami

NOVO

MESTO

TRGOVSKO PODJETJE

»ŽELEZNIMA«
NOVO MESTO
s poslovalnicami:
ŽELEZNIMA
AVTODELI
KRUPON
nudi vse vrste v stroko spadajoćega blaga
po zmernih cenah!

Vsem cenjenim
odjemalcem se še nadalje
priporoča

STEKLAR
Doljak
Novo

Roman
mesto

Stev. S3 (406)

»DOLENJSKI

Stran 15

LIST«

Trebanjske

T r g o v i n e

v č r n o m a l j s k i

Svet za gospodarstvo pri ob
činskem ljudskem odboru v
Črnomlju je na svoji zadnji
seji reševal vprašanja ureditve
trgovskih lokalov v Črnomlju
samem in v nekaterih naseljih
na območju občine. To razpra
vo je narekovala odločitev, naj
te črnomaljska kmetijska za
druga neha ukvarjati s trgovi
no, njene poslovalnice pa naj
prevzamejo
dru«a tozadevna
podjetij a. Na podlagi daljše raz
prave je bilo sklenjeno:
Kmetijska zadruga naj bi še
v bodoče obdržala sedanji lo
kal ter prodajala Izključno kme
tijske

stroje,

orodje,

umetna

gnojila
Jn drugo kmetijsko
opremo ter kmetijske proizvo
de.
Trgovsko podjetje »Potrošnik«
prevzame od Splošnega trgov
skega podjetja trgovino z železnino skupno * lokalom ter te
kom enega meseca uredi trgo
vino, da bo v celoti zadostila
potrebam mestnega in okoliške
ga prebivalstva.
Splošno
trgovsko
podjetje
prevzame trgovino na Suhem
mostu ter zato tudi uredi v
Sprajoerjevi hiši specializirano
trgovino z zelenjavo, katere do
dane«, kljub številnim zahte
vam ln razpravam na občin
skem

Rok za uredn^v je 1 mesec.

Pionirji iz Prečne ne zaostajajo
dosti za delom starejših proavetarjev, saj B O pripravili bogat pro
gram ob Dnevu republike, 20. de
cembra dopoldne pa so obiskaU
našo vojsko ln JI Izvedli program,
kl Je trajal poldrugo uro. Zapeli
•o nad 15 pesmi, recitirali nekaj
pesmi ter ponovili enodejanko
Manka Golarja »Pionir Marko«.
Posebno se je odrezal pionir Bo
jan kl Je na slavju spremljal
zbor s harmoniko. Ko Je odrednl
načelnik Bogdan 5e čestital naši
armadi za 22. december, je po
hvalil nastopajoče šef kluba tn v
zahvalo podaril pionirjem v e č le
pih knjig.
—Jt

Dve m i l i j a r d i k i l o v a r n i h ur
T sredo, 18. decembra, so jav
ne elektrarne v Sloveniji dopMr> rekordno letno proizvod
njo električne energije — dve
milijardi kitnvatnih ur. Do kon
ca leta bo ta proizvodnja še
višja. Da je to velik uspeh,
lahko sklepamo z ozirom na po
datke iz leta 1945, ko so vse
Javne in industrijske elektrarna
skupaj dale letno proizvodnjo
400 milijonov kilovatnih ur.
s

SMID KARLO

t

;
;

frizerski salon
Novo mesto. Muzejska 8 •

j

Želi srečno novo leto 1958.
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NAROČAJTE
IN ŠIRITE
#
DOLENJSKI

LIST!

Drobne

X

Naknadno se je zvedelo, da
nekateri posamezniki sploh, ne
upoštevajo predlogov i n skle
pov sveta ter s popolno samo

V

X

Okrajno
gradbeno
podjetje
»Pionir« iz Novega mesta je dr
žalo, svojo besedo in je v treh
in pol mesecih spravilo metliški

ZAHVALA
Ker nam ni mogoče, da b i
se zahvalili vsakomur posebej,
se skupaj zahvaljujemo
vsem
predstavnikom
oblasti,
druž
benim in gospodarskim
orga
nizacijam, podjetjem in usta
novam, šolam in posamezni
kom, ki so nam čestitali
ob
dnevu JLA 22. decembra 1957.
Komanda garnizije Novo
mesto i n U p r a v a doma J L A
Novo mesto

voljo urejujejo odprta vpraša
nja povsem enostransko.
Dalje j« svet sklenil nuditi
Elektro-obratu
Črnomelj vso
podporo pri ureditvi in odprtju
novega lokala za prodajo elek
tričnega materiala l radijskih
rezervnih delov kakor tudi popravljalnico za omenjene na
prave.
Svet (je Imenoval tudi posebno
komisijo, katere naloga je, da
pregleda možnosti ter skrbi za
ureditev trgovskih iokalov in
čimprej odpre trgovino v F r e lok', kjer imajo prebivalci se
daj najbližjo trgovino v Adlešičih ali na Vinici in na S i 
njem vrhu, k; Je tudi precej
oddaljen od Vinice. Trgovino v
Preloki naj bi dali v zakup,
ono na S i n ^ m vrhu pa naj bi
prevzela kmetijska zadruga na
Vinici.
n

P. D.

M o k r o n o g u

Na svoji 2. seji je ObLO M o 
kronog izvolil razen odbonniških
komisij v obeh zborih tudi «vete. Prt Obravnavi statuta Je
ljudski odibor soglasno izjavil,
da naj bi Imeli le 6 svetov
Majhna
občina
bo
zmogla
uspešno opravljati svoje naloge,
tudi č« združi nekatere svete,
k l so v večjih Občinah ločeni.
P r i izbiranju državljanov Z A
svete, so se predvsem ozirali na
pripravljenost i n voljo do dela
v svetih. Tako so Izvoljeni v
posamezne svet« sledeči tova
riši:
1. Svet za (»prošno upravo l n
notranje zadeve:'
1, Uhan Marjan, kmet, M o 
kronog, predsednik; člani: 2.
Miklavčič Jože, km. sin, Tre
belno; 3. Milavec Franc, upoko
jenec, Puščava; 4. Markelc
Alojz, logar, <;p. Lakenc; 5.
Marlln Polde, kmet, Celevec.
2. Svet za družbeni plan ln
finance:
1. Videčnik Vilko, profesor,
Mokronog, predsednik; člani: 2.
Dolenšek Ivan, kmet, Mokro*
nog; 3. Žagar Anton, kmet, Cešnjice; 4. Uhan Milan,
frizer,
Mokronog; 5. Zore Franc, kmet,
Cužnja vas.

iz

Od 810 otrok, k i naj bi bili
cepljeni proti otroški paraliz.!
je bilo v Metliki cepljenih 755,
od ostalih 55 otrok pa je bilo
28 opravičeno odsotnih.
Prihodnje cepljenje bo od 26.
do 80.* decembra.
X

oribnru kskoT

tudi na zborih volivcev, Se n i .

Prečenski pionirji so
Čestitali ljudski armadi

J

liuri^k^m

o b č i n i

Metlike

zdravstveni dom v surovem pod
streho. Seveda je k uspehu p r i 
pomoglo tudi lepo vreme. ,V so
boto, 28. decembra bodo delavci
imel,j »liikof«, k i j i m ga bosta
pripravila podjetje i n mestna
občina.
X X X
Pogrebno društvo mojstrov v
Metliki bo imelo 27. decembra
svoj letni občni zbor, na kate
rega vabimo vse člane,
X

X

X

Tudi letos bo Dedek Mraz obtiskai metliško ln- okoliško deco.
Predšolske otroke bo pozdravil
in obdaroval 29. decembra po
poldne, šolske otroke pa 30. i n
3t. decembra.
X

X

X

Ce se hočete prijetno poslovit)
od starega leta. pridite na sil
vestrovanje, ki ga bo v domu na
Pungertu priredilo metliško te
lovadno društvo Partizan. S
prijetnimi šalamj in godbo vas
bodo prireditelji pri pogrnjenih
mizah pospremili v novo leto.
Pridite 1

l e

3, Svet za gospodarstvo in de
lovna razmerja:
1. Sinur Jože, kmet, Drečji
vrh, predsednik; člani: 2. KržiS
Andrej, kmet, Hrasitovica; 8
Borštnar Jane<z, km. sin, Bruna
vas; 4. Dolatišek Marjan, km. sin.
SP. Laikenc; 5. Majcen Frans,
kmet, Mokronog; 6. Cas Andrej,
km. del., Grič p r i Klevevžu;
7. Glmpelj Dominik, uprav
nik Gozdne uprave, Mokronog;
8. Ržen Miha, kmet, V e l . Strm
ca; 9. StariČ Anton, kmet, Ornušika vas.
4. Svet za komunalne in sta
novanjske zadeve:
1. Strel Franc, Mokronog,
predsednik; člani: 2. Klemenčic
Alojz, km. sin, Trebelno; 3. R i 
bič Karel, logar, Trebelno; 4.
Pepeljnatk Franc, trg. pom., M o 
kronog; 5, Bulca Henrik, usl.
K Z , Mokronog; 6. Povše Janez,
kmet, Klenovik; 7. Florjančič
Franc, usl. K Z , Mokronog.

Stroga

kazen

1

Pokali za letošnje prvake

Strelsko tekmovanje
V Novem mestu sta se preteklo
nedeljo pomeriilii v prijateljskem
srečanju strelski ekbpi iz Nove
Gorice ln Novega mesta.
Tek
movali so v streljanju z zračno
puško in vojaško pištolo.

Zdaj

pa

V streljanju z zračno puško Je
zmagala ekipa SO Nova Gorica,
s pištolo pa ekipa SO Novo me
sto.
Rezultati: zračna puška: Nova
Gorica 1209 krogov. Novo mesto
1134 krogov od 1500 možnih. Bolj.
ši posamezniki pa so dosegli na
slednje rezultate: Glemente • Ma
rio (Nova Gorica) 265, Roškar
(Nova Gorica) 246. Klančič (Nova
Gorica) 240, Vidmar (Novo mesto)
237, Obidič (Nova Gorica) 235 kro
gov od 300 možnih.
Vojaška pištola; Novo mesto
308 • Nova Gorica 302 od 500 m o ž 
nih krogov. Najboljši posamezni
ki pa so dosegli- Kos (Novo me
sto) 74. ObicMie (Nova Gorica) 69,
Skube (Novo mesto) 68, elemente
(Nova Gorica) 55 ln Roškar (Nova
Gorica) 64 krogov od 100 možnih'
T. S.

samostojen

V nedeljo 15. decembra so se
zbrali taborniki Družine zelenega
Roga na svoj drugi redni letni
občni zbor v Zadružnem domu v
Straži. Dvorano so taborniki le
po okrasili s svojimi simboli ln
slikami 1z življenja družine. Obč
nemu zboru so prisostvovali pred
sednik ObLO" tovariš Erno Sali,
tajnik ObLO tovariš Ivan Franko,
ravnateljica nižje gimnazije iz
Dolenjskih Toplic tovarišica Fant
ka Cerne, zastopnica topliške š o ' le tovarišica Pavasovie, zastopnik
Partizana iz straže tovariš Faleskini, zastopnika Rodu gorjanskih
tabornikov lz Novega mesta in
Družine belih brez iz Črnomlja
ter starši.
Glavar družine, tovariš Franc
Segedln, Je v Izčrpnem poročilu
opisal probleme, kl ovirajo delo
organizacije na terenu Straža—
Toplice. Najhujše Je pomanjka
nje prostorov, ker se taborniki
nimajo kje sestajati. Težave so
tudi v tem. ker nimajo dovolj
vodnikov in Jih tare nerešeno fi
nančno vprašanje. Premalo Je bi
lo sodelovanja z ostalimi organi
zacijami in društvi, za kar se bo
do v bodoče bolj potrudili.

Tudi mladina občin* Trebnje
se pripravlja na letno konferen
co, k i bo 29. decembra. Obrav
navali bodo vprašanje poživitve
dela med mladino in njenega
aktivnega poseganja v družbeni
raavoj.
K.

6

s v e t o v

5. Svet za
ln kulturo:

šolstvo, presveto

1. Strel Tomo, kmet, Mokro
nog, predsednik; čl;ani: 2. Ogrin
Rojnan, učitelj, Mokronog; 3.
Verovšek
Helena,
učiteljica,
Trebelno; 4. Laipuh Ivan, mon
ter, Mokronog; 5. Novsak Jože,
kmet, Zbure; 6. Starlč Zofka,
gospodinja, Trebelno; 7. Koščak
Anica, gospodinja, Mokronog.
I. Svet za zdravstvo, soc. var
stvo in varstvo družine:
1. Hočevar Mirni, gospodinj*,
Beli grič, predsednik; člani: 2.
Juvanclč Jože, kmet, Sp. L a 
kenc; 3. Krese M i l k a , gospodi
nja, Trebelno; 4. Kralj Slavka,
babica, Mokronog; 5. Kneisel
Zora, učiteljica, Mokronog; 6.
Brzin C i r i l , cestar, Bruna vas;
7. Giodani Jože, kmet, Zagrad;
8. Pungerčar Janez, kmet, C i l pah; 9. Lovše Franc, mehanik,
Slepšek.

za

zankarje

tabor

Družina ima 55 aktivnih članov,
med katerimi Je precej medved
kov to čebelic. Mimo ortalega de
la so imeli 2 propagandna tabo
ra in letni tabor, ki ga je na
morju v Rabcu organiziral Do
lenjski taborniški svet. Priredili
•o nekaj lutkovnih predstav,
V novo upravo družine so iz
volili predvsem mlajše tabornike,
kl so aktivni in so pokazali naj
več zanimanja. Glavar je ponovno
Franc Segedin, načelnik Uroš Du
lar, gospodar Jože Kulovec, bla
ga: ničarka pa Štefka Gruden. V
nadzorni odbor so izvolili Alojza
Dularja, Faniko Cerne in Mirki
Lileka.
Sprejeli so obširen načrt dela,
kl ga upajo s skupnimi močmi
čimbolje izpolniti. Predsednik ob
čine je obljubil vso pomoč in
podporo pri gradnji provizorija v
Straži, pomagala pa bodo tudi
podjetja. Družina pripravlja v e č
samostojnih prireditev in tabor ob
Kolpi, najmlajši pa bodo šli na
morje.
Delavni družini želimo pri delu
veliko uspeha.

sporedu najprej zunanjepolitič
ni pregled, k l ga je podal to
variš predsednik §ZDL Jože
Gregel. Nato je tovarišica Ljuba
H valov a poročala o delu v pre
teklem letu. Med največje uspe
he spada Dan mladosti, k i je
bil dizredno dobro pripravljen.
Sploh je konferenca ugotovila,
da se organlzaoija lepo razvija
in da je zelo delavna. Računatti
namreč moramo s tem. da je
mladina vključena v domala vse
organiizacije, društva in uprav
ne odbore, kjer prispeva močan
delež k Skupnim naporom.
Med organtziacltfskiml proble
mu se je pokazal &a najbolj pe
rečega ta, da organizacija na
Gradcu sploh ne dela. Seveda
so tega kriive predvsem razme
re. Mladina je nezaposlena pa
tudi kake posebne dejavnosti
tam doslej nI bilo mogoče raz
viti. Sklep konference je b i l ,
da je tetj mladini treba na vsalk
na&in pomagati. Poman jikan je
/Jiposliitve se kaže tudi v orga
nizaciji L M S . V Podbočju n. pr.
je včlanjenih samo sedem mla
dincev. Treba bo v to organi
zacijo pritegniti okolico, ker se
Je mladina v Podbočju samem
razšla na razliena kraj« za de
lom.

Tudi to noj bi organiziralo
zadruga
Zadružniki 'v metliški okolioi
trdijo, da manjka strokovnjakov
za skopljenje mladih živali. Po
navadi to opravljajo priučeni
domačini, vendar je tako delo
nestrokovno im zato nevarno.za
žival. Pa tudi sicer je teh sa
moukov vedno manij ali Pa no
čejo opravljati tega d e l dru
gim, ker Je združeno
odgo
vornostjo.
a

z

Ne bilo t i i napakice bi kme
tijska zadruga organizirala tudi
to službo v okviru svoje dejav
nosti
Pogodbenega «odei*> _
nja z zadružniki.
i n

va

upravni odbor zadruge v osmih
dneh po objavi razpisa.

* •m

Petek 27. decembra — Janez
Sobota, 28. decembra — 21vko
Odbor PLANINSKEGA
DRU
Nedelja. 29, decembra — Tomaž
ŠTVA PD Novo mesto poziva vse
Ponedeljek, 30. decembra - Evgen člane, da do konca meseca zame
Torek, 3 1 , decembra — Silvester njajo stare lzkazntcp in plačajo
Sreda. 1 . Januarja — Novo leto
članarino za leto 1957, V letu 1958
Četrtek, 2. januarja — Makar
starih izkaznic ne bo m o č v e č
Petek, 3 . januarja — Gena
zamenjati, pač pa bodo zamud
Sobota, 4. Januarja — Angela
niki morali prijaviti nov vpis v
Nedelja. 5; januarja — Simon
društvo. Stare izkaznice lahko za
Ponedeljek, 8. januarja — Mojmtr menjate vsak torek
Petek do
Torek, 7. Januarja — Zdravko
poldne od 8. do iz,, ure v poslo
valnici
PUTNIKA na Glavnem
* • * •
trgu.
Luna: 29. decembra ob 5.32 prvi
* * *krajec.
Cenjene stranke obveščam, da
bo brlvsko-frizerski salon Ciril
Pucelj v Novem mestu v ponede
ljek in torek, » . in 31. decembra
neprekinjeno odprt.
»KRKA« — Novo mesto: od 24. do Ciril Pucelj, frizer, Novo mesto.
26. dec. češki film »Krakatit«.
Od 27. do 30. dec. japonsiki bar
Kmetijska zadruga Mirna peč
vasti fJ.lm »Vrata pekla«. Od 30. sprejme v službo trgovskega po
12. do 3. Jan. slovenski film »Ne močnika (moškega) za prodajo
čakaj na maj« (Vesna II). Od 4. reprodukcijikega materiala ln za
do 6. Jan. Italijanski film »Smo odkupe. Pismene ponudb« pošljite
ljudje ali kaplarji« in slovenski na upravni odbor Kmetijske za
film »Kekec«,
druge Mirna peč.
DOM J L A — Novo mesto: od 25.
* • *
do 30. dec. sovjetski cinemascopski film »Prolog«.
odbor Kmetijske zadru
»JADRAN« — Kočevje: od 27. do geUpravni
Mirna peč razpisuje delovno
29. dec. italijanski film »Plaža«. mesto
Od 30. dec. do 2. Jan. angleški
upravnika.
barvasti film .»Zvezda Indije«.
ČRNOMELJ: 24. in 23. dec, ame
srednješolska Izobrazba
riški barvasti Mlm »Nocoj bomo izPogoji:
kmetijske stroke ln najmanj
peli«. 27. in 29. dec. ameriški triletna
praksa
v upravnem po
barvasti film »Trobente opol slovanju kmetijskih
zadrug ali
dne«. 31. dec. ln l. Jan. ameriški ustresna šolska izobrazba
trgov
barvasti film »Fant iz Oklaho- ske »troke a poznavanjem kmetij
me«. 3. ln 5. Jan ameriški film ske službe in najmanj S let pra
»Ne bodo mi verjeli«.
ks«. Pismene ponudbe pošljite na
METLIKA: 25. in 2fl. dec. ameriška
barvasti film »Foslednjič sem
videl Pariz«. 3d. dec. Italijanski
film »Tereza Racquln«. 28. in
29. dec. ameriški barvasto film
»Boj za lastnino«.
KOSTANJEVICA: 29. dec, ameri
NOVO MESTO
ški film »Tajna Indijanke«. 31.
dec. In 1. Jan. ameriški film
V času od 14. do 21 dec Je
»Marija Walewska«.
biLo rojenih 8 dedkov in'i8 deklic.
DOL. TOPLICE;
2s. ln 29. dec.
Poročila sta se: Janez Zupančič,
ameriški barvasti film »Melba«. tekstilni tehnik iz Gotne vasi. in
STRA2A; 28. In 29. dec. ameri Marta Mervar,
uslužbenka
lz
ški barvasti film »O. K. Neron« Prečne.
1. In 2. Jan. italijanski barvasti
Umrla Je Aleksandra Petje, go
film »Plaža«
spodinja iz Prečne, stara 55 let.
TREBNJE; 2«. in 29. dec. franco
GOTNA V A S
ski barvasti film »Ali baba m
sta: Ana Ovniček, gospo
40 razbojnikov«. Predstava v ne d iUmrli
n
a
z
Vel.
Slatnika, 80 let, in
deljo ob 14. in 16. url, 1. Jan. Marija Zupančič,
gospodinja >
ameriški film »Usoda neke lju
Krke,
67
let.
bezni«. Predstava ob 16. in 19.
PREČNA
url. 4. in s. Jan. indijski film
Umrla sta: Jožefa Pavlin, užit»Mangala«. Predstava v soboto
in
ob 19. url, v nedeljo ob 19. uri. karica s Ceače vasi, 81 let,
Ludvik
Vidic, kmetovalec z BorŽUŽEMBERK: 29. dec. madžarski
film »Se živijo«, 1, Jan. ameriški Šta, Sil let.
film »Slavolok zmage«.

Obveščam stranke, da bo fri
zerski salon Adam v Novem me
stu na Glavnem trgu 30. in 31. de
cembra ves dan odprt.
Ivan Adam, frizer, Novo mesto.

ČESTITKE
Na oddelku za kemijo Tehnične
fakultete v LJubljani je diplomi
ral za inženirja kemije Ivan Limpel. Iskreno čestitamo prijatelji
in znanci I

mm

l n

Metlika

Zaključek tekmovanj za prehodni pokal okrajno kegljaške zveze
naslov prvaka. Tudi krožki dru
štva Enotnosti so pokazali izred
no borbenost, vendar niso dosegli
vidnih mest, ker niso nastopili v
spomladanskem tekmovanju.
Obenem s tekmovanjem med
društvi po krožkih Je bilo tudi
tekmovanje med upravnimi odbo
ri vseh društev O K Z . Izvršni in"
upravni odbor OKZ Je nastopil pri
društvih na njihovih keEljiSčih. V
teh srečanjih je bil najboljši K D
Enotnost. Zmagali so s precejšnjo
razliko pred drugimi društvi, Po
drli so 410 lesov ter si tako osvo
jili pokal OKZ,
M. B.

V nedeljo, 22. decembra, Je
bila oibčLnska konferenca Zveze
komunistov
Trebnje. Poročilo
o poteku konferenc« bomo objevlill v prihodnji številki.

zglase v upravi mizarska delav
nice.

Pred kratkim smo poročali o paseno. Ta naCIn krlvolova nI sa
•kupini mlajših moških lz Ivanje mo lovska tatvina, pač pa tudt
vasi pri Mirni peci, ki so bili uničevanje plemenite divjadi na
osumljeni nezakonitega lova ln krut način, zato je treba segati
ribolova ter uničevanja divjadi a po ostrejših kaznih, da se ta raz
zankami in električnim tokom.
vada zatre.
Krivci so bili pred okrajnim so
diščem v Novem mestu že obso
SPREJMEM STAREJŠO ŽENSKO
jeni. Oproščen Je bil 19-letnt Leo
za pomoč v gospoda nj siku. Na
pold Pate, ki je bil obtožen so«
šlo v upravi lista (673-57).
delovanja prj uničevanju rib z
PRODAM PSA VOLCJAKA čuva
električnim tokom, kar pa ni bi
Vsem strankam »« I« '
ja. Naslov v upravi lista pod
lo dokazano, Jože Jaklič Je bil
šifro »3000«. (672-57)
nadalje priporoča i n i
obsojen na 5 mesecev in IS dni
PRODAM NJIVO nad novomeško
zapora, Franc Kovačič na l me
jim želi srečno m za- •
Kolonijo v izmeri i ha. Naslov
sec in 15 dni zapora, Florjan Jak
v upravi Usta. Ponudbe pod »Ko
lič za sodelovanje pri ribolovu pa
dovoljna novo leto
t
lonija, (671-57)
na 25 dni zapora. Jože Jaklič mo
PRODAMO TRAVNIŠKO PARCE
ra mimo tega še plačati lovski
LO na hribu nad novomeškim
družini Mirna peč 50.00« d i n « z a
pokopališčem. Pojasnila dobijo
uplenjeno divjad, Franc Kovačič
Splošno
interesenti v Novem mestu, Uli
pa istemu oškodovancu 10.000 din.
ca k sodišču i .
Vsi trije obsojeni morajo plačati
tudi stroške postopka.
MIZARSKA DELAVNICA VINICA
t
r
g
o
v
s
k
o
pri Črnomlju sprejme
takoj
Razprava je pokazala, da sta se
strojnega mizarja in mizarja,
zlasti Jože Jaklič ln Franc Ko
veščega furnirnega dela. Reflekvačič delj časa pečala z divjim
tanti naj se pismeno ali osebno
lovom, največ z nastavljanjem
podjetje
zank srnjad;!. Jaklič je • ujel v
zanke najmanj 6 srn, Kovačič pa
enega srnjaka. Na razpravi sta
zatrjevala, Ua sta povsem slučaj
Klub mladih t e h n i k o v
no našla v zanki srnad. iTiče pa
so povedale, da sta obtožena na
v Podbočju
črtno nastavljala zanke, člani lov
ske družine pa so njima postav
Na odrednem pionirskem se
ljali past, dokler se nista ujela.
Ribe so lovih tako, da so v vodo
stanku so po uspehih bivšega
napeljali bakreno žico in spustili
modelarskega krožka v Podboč
tok.
ju ustanovili letos klub mladih
Jože Jaklič m Franc Kovačič
tehnikov. Ko so se obrnili na
sta že stara znanca sodišča, saj
Mladina
sta že odsedela več kazni, veči
razne organizacije za finančno
noma zaradi tatvine in telesnih
pomoč, so bili veselo presene
pod
Gorjanci
poškodb. Njuno pokvarjenost In
družbeno nevarnost kaže to, (Ja
čeni ob pismu, k i so ga prejeli
sta jz pripora hotela z grožnjo
Preteklo nedeljo so s« zbrali od predsednika zveznega odbo
vplivati na priče, da b| pričale mladinci in mladinke kostanje
ra Ljudske tehnike tovariša
v njun prid.
Zankarstvo Je v nekaterih po vi ške občine na občinsko kon Franca Leskoška. V pismu jim
dročjih našega okraja močno raz- ferenco. Konferenca je imela na sporoča, da jim odbor posili a

o v a l c i so z n a n i
V nadaljevanju kegljaškega tek
movanja za prehodne pokale OKZ
jT v Jesenskem delu trtemovan a
nastopilo 20 moških ln 5 ženskih
ekap društev Gorjanci, Enotnost,
Partizan, Toplice, Metlika. Cinomelj Šentjernej ln ^ O P " Tekmovanje je bilo zelo lepo
ter je potekalo brez napak- Prvo
mesto je dosegel KK.Vselit devet
društva Gorjanci. Pri i«n«k!h
ekipah je prvo mesto dosagio
Novoteks — Enotnost.
Vrstni red: 1. K K Vseh devet
2156 lesov; 2. Luknja 1934, 3. Bo
rac Partizan 1363, 4. Dama 1796,
5. Novoteks 18®5 Itd.
Ženske ekipe; l. Novoteks 1620
lesov, 2. Vseh devet, 3. Dolenjka
1303 Itd.
K K Vseh devet Je v tem tekmo
vanju postavil rekord kegljišča,
podrli so kar 428 lesov v eni igri.
Za Jesenski del tekmovanja je
med kegljačl vladalo izredno za^
nimanje. zlasti med prvimi tremi
krožki. Moštvo Luknje, kl je v
spomladanskem tekmovanju zma
galo Je moralo v jesenskem delu
igre prepustiti zmago Izredno do
brim devetkarjem. Moštvo Dame
6e razvija v kolektiv bodočnosti.
Ne bo presenečenja, če prihodnje
leto v enakefn tekmovanju dobi

DOLENJSKI OBVEŠČEVALEC

novice
Z« novoletni praznik mladin«
bo letos v Trebnjem lepo p r i 
spevalo tudi gledališče K P D
»Josip Jurčič«, k i bo 29. deoenvbra dvakrat (Ob 9. i n 12. url)
dallo predstavi iigre Saše Steufca
»TRNULJČICA«. Uprizoritev J*
namenjena predvsem otrokom
in mladini, v januarju pa si Jo
bodo lahko ogledali tudi odrasli.

nekaj strokovnih knjig in orod
ja, kot skromno darilo za za
četek dela mladih tehnikov. Za
Podbočane pa je bila to drago
cena pomoč: dobili so nekaj
rezbarskih garnitur, več drobnfga orodja za obdelavo lesa
in kompleta »Mladi kemik« i n
»Mladi fizik«.

PretekU teden so v novomeški
porodnišnici rodile: Marija Trontelj lz Gor. Ponikev — deklico,
Tončka Tomažin tz Zameskega
— dečka, Marija Dermaša z Iglenika — deklico. Alojzija Antončič z Vinjega vrha — deklico,
Marija Rollh z Rateža — dečka,
Rozika Slajkovec lz Zihovega sela
— deklico. Marija Fabjan a Pleša
— dečka, Rozalija Vire z Vrhovega — deklico, Marija Zupančič iz
Svetinj — dečka, Marija Dovjak
z Breztj — deklico, Martina Ban
s Sel pri Otovcu - deklico, Marija
Lipoglavšek s Krmelja — deklico,
Marija Zupan lz Podbršta — de
klico, Vida Dragoš lz Cerkvlšč« —
dečka, Katarina Kobe iz Radencev — deklico, Frančiška Kulovec iz Vavte vasi — deklico, Ma
rija Malenšek iz Novega mesta —
deklico, Huč Alojzija z Rakovni

L e

0

v

Patrolni tek v p o č a 
stitev Dneva JLA
TV »Partizan« ln strelska druži
na v Trebnjem sta organizirala
v počastitev Dneva J L A patrolni
tek s streljanjem. Soollovale so
patrole Partizana, strelske druži
ne, nižje gimnazije, M U Trebnje
ln LMS • Velika Loka. Nerazum
ljivo je da ni organiziral svoj«
patrole tudi odred predvojaške
vzgoje.
Zmagala Je patrola rartizana
pred patrolo nižje gimnazije, kl
ie hila druga. Tretja je Ml« fu
trola Strelske družine. To je bilo
letos že četrto podobno tekmova
n j ' *J x ? u i ,
leto več
»odelujočih In gledalcev*
6
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N. B.

KRON I K A O N E S R E Č
Pretekli teden so se ponesre
čili in Iskali pomoči v novomeški
bolnišnici: Anton Pezdirc, sin po
sestnika s Krasinca, si je pri se
kanju drv s sekiro poškodoval
desno nogo. Ana Jerman, gospo
dinja z Rožanca, je padla in si po
škodovala desni gleženj. Leopold
Možma, posestnik iz Zabrdja, j«
v gozdu padel in si poškodoval
levo roko. Franca Kobe, posestni
ka z Jugorja, Je doma v prepiru
sosed udaril s kamnom po glavi.
Anton Jakofčič, sin posestnika z
Grlbelj, Je že pred meseci padel
ln si poškodoval nogo v gležnju.
Srečko Pleško, sin uslužbenca iz
Žabje vasi,, al j s kuhalnikom
opekel levo roko. Alojz Gotllb,
delavec z Otočca, al je pri žaga
nju drv a cirkularko poškodoval
prst leve roke. Anton Brudar, mi
zarski vajenec lz Gotne vsi, si je
s krožno žago poškodoval prst
leve roke. Anton Arko, sin posest
nika z 2virč, Je padel s klopi in
si poškodoval levo roko. Slavica
Tratnik, hči posestnika z Luterškega sela, Je vtaknila prst desne
roke v stroj za mletje mesa in si
ga poškodovala. Janezu StrajnarJu, mizarskemu vajencu iz Gor.
Podšumberka, je odletelo poleno
v trebuh in ga poškodovalo.
e

Za nove n a r o č n i k e
T U K A J ODRE2ITE!

D O P I S N I C A
Znamka

za
10 din

Upravi
» D o l e n j s k e g a

l ? s f a "

NOVO MESTO
poStni predal 33

p o g u m n o

v

ka — deklico, Grarac Elizabeta
iz Praprotnice — deklico, Dragica
StJlpanovlč lz Pllatovcev — dekli
co, Alojzija Pucelj z Gruče —
deklico, Bosilka Gričar z Otočca
— dečka. Danica Pungartnik ia
Trebnjega — deklico, Malči SuStaršlč iz Straže — dečka, Vera
Golob iz Mirne — deklico.

Kadar nam pišete, omenite poštni predali Torej: DO
LENJSKI LIST, Novo mesto, poštni predal 33. To zado
stuje, vašo poŠto pa dobimo prej kot sicer I

Orodje že pridno uporabljajo,
kmalu pa mislijo izpopolniti
opremo s stvarmi, k i jim le
manjkajo. Upajo, da j i m bo tudi
okrajni odbor L T priskočil na
pomoč. Uspehe mladih tehnikov
bodo pokazali na razstavi ob za
ključku šolskega leta.

Mladinski aktiv v Dolenji va
si? Menda ne! Pa vendar je to
čista resnica.
Dolenja vas je dobre trlčetrt
ure oddaljena od Mirne peči.
Vaščani imajo svoje gospodar
sko i n kulturne središče
Mir
ni peči.
K e r v vas'1 d nedavna n i bu
lo mladinske organizacije, se je
nekaj mladine vključilo v mla
dinsko organizacijo v M i r n i pe
či- Toda hoja na mladinske se
stanke v tako oddaljen kraj js
posebno
zimskem času zelo

ZAHVALA
Za uspešno zdravljenje in za
vso skrb se toplo zahvaljujem
primariju ginekološkega oddelka
novomeške bolnišnice dr. Slavku
Perku in vsemu strežnemu osebju.
Ana Suklje,
Crešnjevec prt S e m i č u .
ZAHVALA
Vsem, ki ste spremili k po
čitku mojega dobrega, v 27. letu
starosti umrlega moža, očeta ln
brata
VIKTORJA HOČEVARJA
iz Gor, Gradišča,
se lepo zahvaljujemo. Prav tako
smo
dolžni
zahvalo
podjetju
GORJANCI v Straži in PREVOZU
v Brežicah, kl sta darovali vence
ln ga spremili n« njegovi zadnji
poti. Posebno zahvalo smo dolžni
pevskemu zboru iz Straže ln godbi
iz Novega mesta,
2ena Anica, hčerka Marjetkabrata Franci in Ciril, sestri
Mlcl in Rezi z družinami ter
ostalo sorodstvo.

naporna. In prav lz tega razlo
ga so sklenili, da bodo ustano
vili svoj mladinski aktiv, kjajitt
mladine je tu dos.ti. Rečeno —
storjeno!
6. decembra zvečer se je zbra
la v Dolenji vasi mladina iz
vasi Poljane, H/rastja, Dolenje
vasi, Cemša i n Šentjurja. Eno
glasen sklep tega sestanka je
Wil, da se ustanovi mladinski
aktiv v "Dolenjii vasi, kot sre
diščem vseh t«h vasdIzvolili so vodstvo in obljubi
l i , da bodo vestno izpolnjevali
naloge, k i j i m j i h nalaga mla
dinska organizacija. In njihov
plan dela za prihodnje? Glavna
želja je, uveljaviti s« na k u l tunnoumetniskeni področju: naštudiratii hočejo čez zimo igro,
da bo tudi ta konec mirnopeške
občine imel kdaj kakšno svojo
prireditev, Daije s« mladina
zanima za šah i n za plesne va
je, kajitfl večina mlajše mladine
n« zna plesati. Spomladi pa
bodo priredili tudi kak izlet.
Najbolj pereč problem pni
vsem tem pa je prostor. K e r
tu nd sole nitii kake dvorane,
imajo sestanek v izbft kmečke
hfiie, ki jo ja lastnica arade vo
lj}« ofetoplla za zbiranje mla

n a p r e j
dine na koristne sestanke
dolgih zimskih večerih.

ob

Pred vodstvom pa stoji ie ve
liko nalog i n vprašanj, kako
uspešno voditi ta mladi aktiv,
da bo zaživel' in s« uircdll 4n
tako v tem kraju pripomogel
do hitrejšega napredka naše
vasi za skupen blagor sociali
stične domovin«.
Sava

Uprava za ceste OLO
Novo mesto in sindikalna
znanjata žalostno vest, da
podružnica cestarjev nanas je po kratki in mučni
bolezni 15. dec. zapustil
marljivi član kolektiva

SRBCIC FRANC
okrajni cestar
Pokopali smo ga 18. de
cembra 1957 na domačem
pokopališču v Kostanje
viciNaj mu bo lahka doma
ča 2«mljal
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NOVOLETNA NAGRADNA KRIŽANKA
Za ljubitelje križank objavljamo danes veliko nagradno kri
žanko, za katero je treba poslati rešitve na uredništvo Dolenj
skega lista vsaj do 10. januarja 1958. V spodnji levi kot ku
verte napišite: KRIŽANKA, kuverto Pa na vsak način dovolj
frank i raji i% ker je sicer na pošti ne bomo prevzeli. Križanko
lahko iz lista izrežete in nam jo pošljete, ali pa prepišete od
govore na list papirja. Svoj točen naslov napišite na rob rešitve.
DESET SREČNIH IZŽREBANCEV BO DOBILO NASLED
NJE NAGRADE:
1. nagrada — 3000 din, 2. nagrada — 2000 din, 3. nagrada —
1000 din, 4.—10. nagrada: lepa knjižna darila.
Vsem reševalcem: mnogo zabave in sreče pri postavljanju
odgovorov!
Vodoravno; 1. naslanjam e>e\
6. kraj na Dolenjskem; 12. ve
selje; 17. zemljišče, področje;
18. prikazovati v smešni obliki;
20. dvojica; 21. drugo ime za
Vietnam; 22. opraviti popis;
23. deli čevljev; 24. poudarjeni
prislov, veznik; 25. moško ime;
26. osebna zaimek; 27. ime
igralnih kart; 28. ujed; 30. sta
sit, zakonit; 37. starogrško ba
jeslovno bitje (isti koren kot
15. navp.); 38. partizan alpinist,
po katerem se imenuje Mihov
dom; 39. blagajne; 40. teniški
lopar; 42. optične priprave; 43.
besedica s kiatero tvorimo ž e lelniik; 44. priimek in ime sloPREDNOVOLETNA

venskega pesnika; 46. d«l ži
valskega telesa; 47. začetnici
priimka in imena slovenskega
skladatelja (Naprej); 48. statue;
49. kovanec; 51. nikainica; 52.
posmeh, zaničljivo zbadanje;
53. opozorilo; 55. igrati s kro
glami; 53, sprava; 61. junaki;
62. poln igravosti; 64. oziralni
zaimek in prislov (tujka); 66.
polna učenosti;
67. navaden
vojak, neolikianec; 68. naiij!
Navpično; 1. apartma, pro
stor za prebivanje; 2. mesto v
Sovjetski zvezi; 3. vrsta sklad
be; 4. mut as ti; 5. vezn-k; 6- kra
tica
velikega
avitoprevozniškega podjetja; 7. glavni š t e v niik; 8- divja žival; 9. če; 10.
živahen, neugrnan; 11. delno
plačilo vnaprej;
12. ^krajni
konci suhega; 13. začetnici ime
na in priimka slovenskega pi
satelja (Soseska); 14. kirurg,
uslužbenec kinematografa; 15.
zbadljiv; 16. ptič, ki miga z
repom; 18. kadar; 19. znak za
prvino astat; 23. športna tro-

feja; 29. okrajšava za ihtiolo- dek; 52. deli dinarja; 54. na
ški (ribosloven); 30. klepetava sprotno od bruto (pri teži); 55.
ptica; 31. žuželka; 32. sanje; srbohrv. izraz za Dunaj; 5(5.
33. ploskovne mere; 34. pri proga; 57. ime ppsm'ka Grudna;
slov mere; 35. gospodiar; 36. 58. šahovski iznaz; 59. srbohrv.
edini sesalec, ki leta; 39. od- kazailmi zaimek; 60. ena izmed
61. dve
rezki; 41. zmožen nositi aH ljubljanskih obči«;
vleči tovor; 44. razsodišče, oce črki i besede suh; 63. kratica
njevalna komisija; 45. nepri za Republiški svet; 85. osebni
jazna, nemilostma; 48. dedni zaimek, dve črki iz besede
(R, G.)
najemnik posestva; 50. na/ve- vino.
z

D o l e n j s k i fantje p o z d r a v l j a j o
Fantje, ki služimo
vofnški
rek na MALEM LOŠINJU, se
spominjamo svojih
domačih,
prijateljev in znancev in jim
želimo srečno in veselo Novo
leto: Tone Meserko, Rajko
Mandelj, Jože Lavstej in Ja
nez Pahulja.

Šmarješkim
fantom in de
kletom in vsem domačim po
šiljajo tople pozdrave za Novo
leto: Martin Kalin, Franc Sa
šah, Slavko Vovk, Stane Boršnar, Franc Erlah, Janez Kambič, Viktor Hudoklin, Franc
Bojane, Jože
Golobic, Jože

OKROGLE

N a j h u j š i mraz
Huda zima je bila na Dolenj
skem 1- 1928, ko je živo srebro
v Novem mestu padlo na minus
30 stopinj. Ampak to je manj
kot polovico doslej znanega naj
hujšega mraza. Imeli so ga leta
»Zelo mi je težko, še zdaj ne 1933 v aimekonu v Slib&rijl —
vem, kaj bi podaril ženi za no minus 68. Leta 1930 je v istem
mestu temperatura baje padla
vo leto!«
»Meni je še huje — jaz nam na minus 78 stopinj, vendar to
nt uradno potrjeno.
reč že vem!«

Za n o v e n a r o č n i k e
TUKAJ ODREŽITE!

_

NAROČILNICA
Naročam 1 izvod »Dolenjskega lista« na naslov
Ime in priimek:
Poklic _ ,„„.,.

^
s

~~
Izidor Mole: PUGLJEVA ULICA V NOVEM MESTU (lesorez)

„.

Kraj

Najgloblji mdnik na svetu

Pošta
^
_
Časopis pošljite na gornji naslov od dne
naprej. Naročnino bom redno plačeval po položnricl — osebno
— celoletno — polletno — četrtletno — vnaprej (neustrezno
prečrtajte). Naročilo velja do moje pismene odpovedi lista.
dne

„
lasta o ročni podpis

i —

Včeraj zjutraj sem namreč nesel v mlin vrečo koruze.
Ko sem se vračal, so me na mostu pri bunkerju ustavili
laški vojaki. Nenadoma so se zgrnili okoli mene kot kure,
če jim nasuješ zrnja. Ustrašil sem se, ker nisem vedel,
kaj pravzaprav hočejo. Vsevprek so vpili name in me
suvali, nazadnje pa me je največji med njimi zgrabil za
roko in mi jo pričel prav neusmiljeno zvijati nad glavo.
Pri tem je kričal name, da so mu sline kar letele iz ust.
Zvijal sem se kot piškur in stokal, dokler nisem nazadnje
le razumel, da so divji zato, ker jih nisem po njihovo
pozdravil.
Ko se ml je od bolečin zameglilo pred očmi, mi je
tisti Črni, lasati hudič le izpustil roko. Vso pot me je po
tlej skelelo, ko da so mi žerjavice nasuli na rame in pod
pazduho.
Ne, ne bom jih pozdravljal in tudi v mlin ne bom Sel.
Zeno bom poslal po moko ali pa hčer.
25. marca
Dopoldne se je ustavil Cvirnov Filip pred mojim
čebelnjakom. (Letos imam samo pet panjev, ker so mi lani
trije pomrli.) Gledal je čebele, ki so se prav pridno vsipale iz panjev. Tiste, ki so se vračale, so bile polne cvet
nega prahu.
»Stric,« je rekel, ko je nekaj časa kot mutec buljil v
W<4 panje, »zadnjič je pa le nekdo tekel čez vinograde. Nisem
se motil. Toda zdaj je tisti že v pravih rokah.«
»Kaj?« sem zazijal. »Ujeli so ga? . . . Našega človeka?«
Ameriškim sex-bombam že dalj
»Oh, našega? . . . Ne, ne!« je dejal Filip potuhnjeno
časa uspešno konkurira na An
in mežikal z zlobnimi očmi. »Kdor dela proti veri, vendar
gleškem svetlolasa lepotica Beni naš.«
Unda Lee (videli jo boste v fil
»O ti gobec nesramni!« sem mu zabrusil.
mu »Moj vohunček«). Zadnji čas
» S t r i c , . . . oh, striček!« se je Filip veselo zasmejal. »Ne
je nastopila v filmu »Nevarno
razburjajte se! Na varnem je. Drugič morate tudi vi bolje
izgnanstvo«, v katerem je no
gledati.« '
sila na plesni obleki tudi 1500
Tako me je osupnilo, da mu nisem vedel kaj odgo
biserov. Medtem ko kroj obleke
voriti. Obrnil sem se in odšel v hišo.
odgovarja stilu IS. stoletja, je
Zdaj mi je jasno, čemu se tega človeka boji Golobov
pristnost biserov bolj dvomljiva.
Rude. In še marsikaj drugega razumem.
28. marca
Davi, takoj po policijski uri, me je prišel klicat m e ž nar Matija, naj grem zakopat dva partizana. Včeraj, da
so ju za barakami ustrelili Italijani.
Ne, kaj takega nisem pričakoval. Res sem sinoči ne
kako o pol desetih, slišal strele. Toda Lahi streljajo sko
Mušič, Jože Kutnar, Stane Karaj vsako noč in si s tem odganjajo strah. Drugega si
fol, Ivan Mežan,
vojaki iz
pač ne morem misliti, kajti kakih žrtev, kot vem, pri nas
Obrenovca.
že dolgo ni bilo.
Včeraj pa so si Lahi spet umazali s krvjo svoje zve
rinske roke. Ubili so nekega študenta, ki so ga prej več
V prihodnjem letu želijo mno
dni mučili v barakah. Pravijo, da je grozno kričal in
go uspehov vsem prijateljem
klical svojo mater. — »Prej bi klical mater, preden si šel
in bralcem Dolenjskega lista
med bandite. Zdaj je prepozno,« so mu baje rekli, ko so
dolenjski fantje, ki služijo vo
ga vlekli na morišče.
jaški rok v Nišu: Anton BrezZ njim so ustrelili še nekega drugega fanta. Neko
nikar, Adolf Šuštar,
Janez
čudno srbsko ime je imel. Lahko tudi, da ni bilo pravo,
Bezjak, Juraj Hočevar in Ivan
ker Lahom verjetno ni hotel povedati svojega imena. Niti
Jeršin.
dvajset let ni spolnil.
•
Nekateri so prišli ubita partizana gledat in tudi moja
stara je bila med njimi. Meni pa se to upira. Ne gledam
Dolenjski fantje, ki služijo
rad krvi. Ta dva pa sta bila zdelana, da Bog pomagaj!
vojaški rok v Karlovcu, toplo
Včeraj smo hoteli kopati v vinogradu, pa so nas usta
pozdravljajo vse domače, fan
vili laški vojaki in nas nagnali nazaj. Pravijo, da so v
te in dekleta in jim
želijo
rebri pod Srobotnikom partizani.
srečno in veselo leto 19.58: Jo
Ko sem voz že obrnil, so pričeli soldati s tistimi ko
že Stimec, Martim
Vukšinič,
ničastimi bajoneti na svojih puškah suvati v naročaj sena,
Srečko
Kajsetberger, Alojz
ki sem ga imel stlačenega na vozu pod sedežem. Nekomu
štritov,
Alojz Bencina.
se je posrečilo, da je zasadil železo v kos svinjskega
mesa, ki ga je bila žena pripravila za južino. Vojak je
nekaj časa mahal z mesom po zraku, potlej pa ga je iztaknil in naglo spravil v torbo.
Moja stara je vpila, naj ga vrne, pa so se ji vsi
smejali.
»Pusti ga, saj vidiž, da je vojni plen!« sem ji raket,
ko je postajala že kar smešna s svojim vreščanjem. Ko
TEŽAK ZAGOVOR
I g bi se le, vragu laškemu, svinina v grlu zataknila!
13. aprila
»Dobro, pripravljen sem vas
Ne samo pri Cvirnovih, tudi marsikje drugje se de
zagovarjati,«
pravi advokat BH
svojemu
novemu
Jcllentu,
m kleta rada usmilijo laških vojakov.
Vsa vas se danes smeje Skubčebi Dani in njenemu
»vendar dovolite, da vas od- =§
ferito vprašam:
ali imate de- §§§ Lahu. Ko je zjutraj vojak zapuščal njeno kamro in se
nar, da boste plačali moje de- §H zadensko podrsal skozi okno na vrt, se je s hlačnim jer
menom nataknil na kljuko, ki je bila zabita v zid. Tako
lo?«
je Lahonček obvisel na kljuki dober meter od tal in ni
»Denarja sicer nimam, pač
g mogel ne naprej ne nazaj. Brcal je in opletal in niti Dana
pa imam zlato uro in avto.*
mu ni mogla pomagati. Šele Potočarjev Lojz, ki je že ob
»Dobro, dali mi boste zlato | | | zori šel polagat živini, ga je rešil. Ljudje pravijo, da ie
uro. Torej zaradi česa ste obm škoda, ker je to storil. Pustil bi ga. Za reklamo laškim
toženi?*
soldatom naj bi visel tam gori. Vsaj kake dva ali tri dni.
7. maja 1942
»Ker sem ukradel avto in H i
zlato
uro..,«
»Trtje smo že drugič okopali,« mi je sinoči rekel
Kramarič.
»Tudi mi smo ga drugič, samo prvič ga nismo,« sem
mu odvrnil.
Res, prvič ga nismo, ker nam Lahi niso pustili. Kljub
temu trte prav lepo kažejo. Zlasti samorodnice so. lepo
odgnale. Tudi trave in žita niso slaba. Skratka, letina še
kar bo. A kaj, ko je vse drugo narobe.
Zadnje čase vojaki prav pogosto pretikajo po vasi.
Odkar so zasledili orožje pri Jermanovih, se spravijo zdaj
v to, zdaj v ono hišo. Pri takih preiskavah, zmanjka temu
ura, drugemu prstan, tretjemu denar, obleka, rjuha ali
kaj drugega. Bog ne daj, da bi kdo očital vojakom krajo.
To bi bilo obrekovanje cesarske in fašistične vojske! Bil
bi zločin!
To laSko vojaško pravico je zlasti težko okusil Červanov Jože. Ko je segel v vojakov žep, kamor je bil ta
vtaknil njegovo uro, so Lahi .planili nanj, ga pretepli in
uklenili. Zdaj je že v Ljubljani, kjer ga bodo sodili kot
»Nehaj godrnjati! Lepo boš
upornika in komunista.
•tal tukaj in pazil, da se kaj ne
Zena je prosila zanj; pisala je dvoje pisem na vojaško
vžge, zakaj si pa končno sploh
komando, pa vse ni nič pomagalo.
pri gasilcih!« —
Žalostno je to, žalostno, da se Bog usmili!

V Indiji, blizu mestn KV.a:, ki vsako minuto »vržejo« v rud
j« rudni'k z'ata. k. ima rek "ral nik kakih 20.000 kubikov zraka,
da je najgloblji na svetu. Rovi pa vendar je stalna temperatu
tega rud:n.;<Kia &o v*, skupaj
ra v rudniku še vedno 50 sto
gi nad 1000 kilometrov, aJtjgiobJ pinj. Rudarje vozijo v rudnik
ji rov je pa 3064 metrov globi in iz rudnika dvigala, kil se
ne. V tem rudniku je tempera ustaviijo na 2000 natrtinov globi
tura okrog 7o stopinj, zato bi ne dn potrebujejo za to pot 3
biflo vsako delo
onemogočeno trti rute. V te »dinitku koplje
brez posebnih čistilnih naprav, jo zlato rudo.

9, Stekel sem v hlev in zagledal slona kako žre
banane. Kar otrpnil sem od presenečenja. Kart je
ravne sitegoval trobec ln skušal pob.-ati oddaljeni
sadež. Njegov trobec je bil podoben črni kači in
vedel sem, da ni tat nihče drug, kakor Kari. Sto
pil sem k njemu, ga prijel za uho, odgnal k star
šem in jim ve« vesel povedal, da nisem jemal ba
nan jaz, ampak Kari. Potem sem ga oštel: »Ce te
še enkrat dobim, da boš kradel banane, boš tepen
z bičem!« Vedel je, da smo hudi nan.i, kar ga Je
tako prizadelo v njegovem ponosu, da ni nikoli
več ničesar ukradel iz jedilnice.

!
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10. Nekoč sem gnal Karlja k reki kopati; ker so
bile počitnice, je šlo z menoj Se več dečkov, da
bi ml pomagali. Ko je Kari prišel do reke, je stal
na obrežju eden izmed dečkov, po imenu Sudu. l a
je slona trikrat ali Štirikrat bre/, vzroka udaril 1
Mčem, Kari je zatulil in zbežal. Naslednje Poletje
je na obrežju reke, kamor sem prignal slona ko
pat, stal ravno Sudu. Poskiikali smo v vodo ln pU"
stili slona in Suduja na bregu. Tedaj je Kari ne
nadoma napadel Suduja, mu okoli vraHit ovil tro
bec in ga potopil v reko. Ko ga je potegnil »Pet Iz
nje in ga položil na tla, Je bil Sudu nezavesten.

11. Sudu me je vprašal, če ne bom Karlja kazno
val, ko mu je vpričo vseh prizadejal tako sramo
to. Odgovoril sem mu: »AH se še spomniš, kako si
ga lani brez vzroka tepel, in to skoraj na istem
kraju, kjer t je ravnokar kaznoval?« Suduja Je
bilo tako sram, da se nj hotel več meniti za nas m
je odšel sam domov. No, naslednji dan smo se po
botali i« slon mu je odpustil. Sli smo na izlet v
džunglo in Kari je Suduja nesel na hrbtu, v do
kaz, da sta spet prijatelja. Poslej ni bilo več ži
vega bitja, ki bi mu Sudu storil kaj hudega.
e

12. Slona Je treba učiti, kdaj mora leči, kdaj mo
ra rti dalje, kdaj mora teči hitro in kdaj počasi
Ce mu rečete »Dat!« in ga vlečete za uho k tlom,
se počasi nauči, da mora leči. Prav tako ga počast
naučite, da mora iti dalje, če mu rečete »Mali!« in
Ka Vlečete za trobec naprej. Kari s« jc tega, kaj
pomeni »Mali!«, naučil že po treh »učnih urah«,
medtem ko je za »Dat!« potrehoval tri tedne. In
vesite, zakaj Je treba naučiti slona, daznalečl?« Zate
ker svoje gospodarje počasi (ako prerase, da m«
potem, ko je s4ar dve aH tri leta, sploh ne more
zlesti na hrbet drugače kakor po lestvi.

