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D O B E R P O T E K P R E D V O L I L N I H P R I P R A V 

POGLOBITI VSEBINO POLITIČNEGA D E L A 
Volilna kampanja za bližnje državne volitve se je začela 

januarja s prvimi zbori volivcev, z volitvami delegatov za 
kandidacijske konference in z izbiro poslanskih kandidatov 
ter njihovim potrjevanjem na drugih zborih volivcev v tem 
mesecu. Kandidature so potrjene; prehajamo v drugi del 
volilnih priprav. Volilna kampanja se nadaljuje in bo trajala 
vse do volitev, pravzaprav pa še čez. Saj ne gre le za to, 
da bi se odločili samo za tega ali onega kandidata. Gre za 
veliko več: za seznanjanje z našimi uspehi in dosedanjo so
cialistično graditvijo naše skupne domovine. Gre za načrte 
in naloge ljudske skupščine, ki pa so hkrati naloge in načrti 
nas vseh, saj je njihova uresničitev odvisna predvsem od 
našega skupnega dela. 

Vse to, gledano v luči pred
volilnih priprav, pa narekuje 
hkrati organizacijam Sociali
stične zveze v okraju vrsto na
log, k i niso niti nove ni t i 
majhne. Izredna živahnost 
pred volitvami, k i presega za
nimanje za zadnje občinske 
volitve, se nikakor ne ujema s 
številom članstva S Z D L v no
vomeškem okraju. Še vedno je 
v vrstah Socialistične zveze v 

gčas je nastopil, da začnemo graditi narodno oblast in slovensko držav
nost v okviru federativne Jugoslavije boij načrtno, bolj sistematično in s 
pogledom v daljšo perspektivo, kakor pa so doslej dovoljevale In zahtevale 
okoliščine ter potrebe naše narodne osvobodilne borbe . . .« S temi besedam* 
je začel na današnji dan pred 14. leti tovariš Boris Kidrič svoj referat na 
I. zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Črnomlju, »stano-
vitev prvega slovenskega parlamenta je spominski dan občinskega praznika 
starodavnega Č R N O M L J A , ki praznuje letos že petič. Vsem prebivalcem 
mesta in okolice nase tople čestitke! 

Dosedanji potek predvolilnih 
priprav je b i l v okraju zadovo
ljiv. Zanj je značilna množična 
udeležba na zborih volivcev, 
kjer so ljudje predlagali vse 
polno pametnih nasvetov in 
dali pobude za to in ono, kar 
bo treba v posameznih krajih 
urediti in narediti. Občinski 
ljudski odbori imajo v zborih 
volivcev močno oporo, ki se je 
bo treba poslej pogosteje in 
plodneje posluževati . Načeta je 
bila vrsta zanimivih in potreb
nih vprašan j . Naštejmo le ne
katere: problem katastra in 
njegove urejenosti, popravlja
nje potov in cest. ureditev kra
jevnih obrtnih delavnic, kra
jevni samoprispevek za am

bulanto in pota (Mirna), nada
ljevanje elektrifikacije v od
daljenejših vaseh, sodelovanje 
z zadrugami za dvig kmetij
stva, zanimanje za avtocesto 
Ljubljana—Zagreb in pomoč 
brigadam, vprašanja taks in 
njihove porabe (Trebnje z oko
lico), vprašanja zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, zahteve 
po obravnavanju konkretnih 
gospodarskih vprašanj na zbo
rih volivcev in podobno. Dolga 
je vrsta vprašanj in proble
mov, k i zanimajo volivce. Ze
lja, da naj bi bi l i zbori voliv
cev pogostejši, narekuje obči
nam naloge, k i izvirajo iz za
hteve po poglobitvi stikov med 
organi oblasti in državl jani . 

POTRJENE 
KANDIDATURE 

Okrajno volilna ko
misija je v preteklem 
tednu potrdila vse 
kandidature za oba 
zbora zvezne in repu
bliške ljudske skup
ščine. 

okraju komaj dobrih 40 od
stotkov volivcev. Res je ta od
stotek zdaj večji kot pred le
tom dni, še vedno pa razpolo
ženje med državljani močno 
presega število v S Z D L orga-

Pred volitvami 
delavskih svetov 

Včeraj je bila v Novem me-
•tu razširjena seja predsedstva 
okrajnega sindikalnega sveta s 
predstavniki občinskih sindikal
nih svetov, na kateri so sesta
vili program dela za predvolil
no kampanjo. Od I. marca do 15. 
aprila morajo biti razpisane vo
litve novih delavskih svetov; 
volitve bo treba zaključiti naj. 

kasneje do 30. aprila, za grad
beništvo in gostinska podjetja 
pa d!» 31. maja. V kratkem bo
do občinski razširjeni plenumi 
sindikatov, kjer bodo predstav
niki zborov proizvajalcev, 
predsedniki delavskih svetov in 
upravnih odborov, predsedniki 
sijulikiinih podružnic in člani 
občinskih svetov sestavili po
drobnejše načrte za delo pred 
volitvami. Združil] ga bodo s 
splošnimi pripravami na držav
ne volitve. 

S A M O DESET 

Sredzimska pomlad 
Letošnja več kot čudna zima, 

kmetovalcem ne privošči poči
tka. Ves december in dve tre
tjini januarja je bilo vreme ta
ko, da je bilo možno opravljati 
vsa dela zunaj Potem je nena
doma nasulo snega prav tolika, 
da fo kmetje zvozili gnoj na 
bolj nedostopna polja in vino
grade t « T d r̂va in les iz gozdov. 

Kot je nenadoma prišel, tako 
je sneg naglo izginil. V nekaj 
dneh ga je pobrala odjuga- In 
fteprav smo pravzaprav šeJe 
sredi alme, je nastopilo pravo 
©pomladansko vreme. Razcvete
le so se trobentice in zvončki, 

pred temi pa telohi, in ozele-
nele so njive ozimnice. Čeprav 
koledarski dnevi govore proti, 
je toplo vreme izvabilo kmeto
valce v vinograde in na dru£3 
dela. Trinajstega februarja je 
bito tako toplo, da so kmetje 
c pravi j ali zunanja dela kar v 
srajcah. 

Vsakdo ima raje lepo toplo 
vreme kot sneg in mraz, toda 
bojimo se, da zime še ni konec, 
da lahko spet nenadoma pri-
li.sne mracz, čeprav kratkotra
jen. Zato sprejernamo to sred-
zimsko pomlad z mešanimi ob
čutki. 

Mrzlične priprave za začetek del na avtomobi 
manje med mladino v vseh naših republikah -
deklet, ki bodo prišli na Dolenjsko iz vseh kra 

Cas hiti. Samo še 10 dni je do začetka prvih del na 
avtomobilski cesti Ljubljana—Zagreb, na tej »magistrali 
novega rodu«, ki bo povezala severno mejo naše domo
vine z njenim jugom. Največ je delo mladine jugoslovan
skih narodov se nadaljuje — cesta bratstva bo povezala 
Ljubljano, Zagreb, Beograd, Ni š in Skoplje. In že konec 
prihodnjega tedna pridejo k nam prve mladinske brigade, 
ki bodo pripravile v marcu vse potrebno, da Joo delo 
1. aprila steklo tako, kot zahtevajo to načrti in kratek 
rok za dograditev ceste. Na Dolenjskem bo delala mla
dina iz Crne gore, Makedonije, Bosne in Hercegovine, 
Srbije, Hrvaške in Slovenije; sem bodo prišli tudi mladi 
ljudje iz drugih držav, da spoznajo našo državo, njeno 
mladino in z njo vred zapojo pesem sedanjosti in bo
dočnosti . 

Iski cesti Ljubijona-Zagreb — Ogromno zani-
- Pripravimo se na dostojen sprejem fantov In 
jev Jugoslavije 

Menda nI treba posebej po
udarjati, s kakim veseljem smo 
zlasti prebivalci Dolenjske po
zdravili besede predsednika Ti
ta, da bo del nove avtomobilske 
reste od Ljubljane do Zagreba 
dograjen že letos do dneva re
publike. Dobro se zavedamo, da 

bo nova avtomobilska cesta od
p r l a Dolenjski pot v svet in 
p r i b l i ž a l a naši deželici tu
rizem in nova tržišča. Sociali
stična skupnost ni pozabila In 
nikoli ne bo pozabila na neraz
vita področja, ki zaradi znanih 
vzrokov v preteklosti še vedno 

N o t r a n j e p o l i t i č n i t c d c n n k i p r e g l e d 

Vzjrainodohilevanie 
Prvi zbori volivcev in' kandidacijske 

konference so potekle v zakonitih ro
kih. Te dni bodo zaključeni v vseh kra
jih Jugoslavije tudi drugi zbori volivcev, 
na katerih državljani potrjuje jo poslan-
ake kandidature, predlagane na kandi
dacijskih konferencah. V mnogih krajih 
$o imeli v teh dneh le večja predvolilna 
zborovanja, na katerih so državni in po
litični voditelji pojasnjevali našo zuna
njo in notranjepolitično ter gospodarsko 
dejaxmoSt V preteklih Mirih letih. Nekaj 
misli, izrečenih na teh zborih bomo za
pisali tudi mi. 

Od zadnjih zveznih volitev pa do da
nes, ko se pripravljamo ti a nor, 
$e je industrijska proizvodnja povečala 
za 70 odstotkov. To povečanje bo vsa
kemu državljanu toliko pomembnejše, 
če ga primerjamo z enakimi uspehi v 
drugih državah. Od leta 1953 pa dO / 
1957 se je povečala industrijska proiz
vodnja v Avstriji za 44 odstotkov, v 
Franciji za 40 odstotkov, r Nemčiji za 
46 odstotkov, na Nizozemskem za 26 od-
ttotkov, v Angliji pa se je v tem času 
industrijska proizrodnja povečala ko
maj za 16 odstotkov. V vsej ?a hodni 
Europi se je povečala proizvodnja v in
dustriji povprečno za 30 odstotkov. To 
pomeni, da je proizvodnja pri nas noti 
ičala hitreje kot v drugih Industrijsko 
bolj razvitih deželah in da jih vztrajno 
pa čeprav postopoma dohitevamo. Vse 
•tnenlene dežele so imeli namreč ve
liko bolj rarvitO Induitrijo in za*o tudi 
Uit ji standard. 

Od leta 1953 pa do lani se je povečala 
proizvodnja električne energije od ne
kaj manj kot 3 milijarde kilovatnih ur 
na 6 milijard 250 milijonov proizvede
nih kilovatnih ur. Proizvodnja se je več 
kot podvojila. Premoga smo nakopali 
lani 1H 7nilijonov ton, to je 7 milijonov 
ton več kot leta 1953. Proizvodnja koksa 
se je v istem času povečala od 300 tisoč 
ton na več kot milijon ton. Jekla, kar 
prav tako kaže kako uspešen je razvoj 
države, smo leta 1953 pridobili pol mi
lijona ton, lani pa že več kot 1 milijon 
ton. Pred vojno pa v Jugoslaviji nismo 
pridobili niti četrtino te količine. Alu
minija smo izdelali leta 1953 2.700, lani 
pa več kot 18 tisoč ton. Prav tako pa 
se je povečala tudi proizvodnja blaga 
za Široko potrošnjo. Namesto 160 mili
jonov kvadratnih metrov tekstilnega 
blaga smo ga izdelali lani že 260 mili
jonov kvadratnih metrov. Čevljev smo 
naredili leta 1953 nekaj več kot 5 mili
jonov parov, lani pa že 9 milijonov pa
rov. Tudi proizvodnja prehrambenega 
blaga se je v teh Štirih letih izredno po
večala. Sladkorja so pridobile, naše to
varne 218 tisoč ton. kar je za okoli 50 
tisoč ton več kot v preteklih letih. Kon
zerviranje mesa in zelenjave se je po-
trojilo, itd. Skratka, to so podatki, ki 
potrjujejo prej omenjeno 70-odstotno po
večanje industrijske proizvodnje. To je 
istočas-no prvi in temeljni materialni 
činitelj, kl nam odpira tudi lepo bodoč
nost. 

Tako naglo kot industrija pa se ni 
razvijalo kmetijstvo. To je vplivalo tudi 
na cene blaga. Med tem, ko so cene in
dustrijskih proizvodov dokaj stabilne, 
saj so se od leta 1953 pa do danes po
večale le za 3 odstotke, so cene kmetij
skih proizvodov, tu so mišljene odkupne 
cene, po katerih odkupovalci plačujejo 
pridelke kmetijskim proizvajalcem, po
jačale za 56 odstotkov. Cene na drobno 
pa so narastle od leta 1953 do leta 1957 
za 61 odstotkov. Zadruge so torej pre
cej »akumulirale« kot pravimo, z drugo 
besedo v teh letih so pridobile pri pro
daji precej sredstei\ ki pa jih niso ved
no najbolje uporabile. Zato bo treba 
tako kot v podjetjih tudi v zadrugah 
skrbeti za čimbolj koristno uporablja
nje razpoložljivih skladov. K stabiliza
ciji cen v kmetijstvu pa bo pripomogel 
predvsem hitrejši napredek te gospodar
ske dejavnosti. Kot je znano smo s pet
letnim gospodarskim načrtom določili 
znatna sredstva za razvoj kmetijstva. 
Pri toliko Višjih cenah za kmetijske pro-
i vo&€ I" v primerjavi le teh z doka) 
nizkimi davki pa obstajajo mimo tega 
vse možnosti, da proiz\->ajalel v sodelo
vanju z zadrugami \dagajo velika sred
stva za napredek kmetijstva. Ker smo 
U omenili davke je treba povedati, da 
so denarni dohodki v kmetijstvu na-
rastli v lanskem letu v primerjavi z 
letom 1953 za 229 odstotkov! Hkrati 
pa so znašali davki v primerjavi s ta
kimi nevarnimi dohodki od prodaje 
kmetijskih proizvodov v 1.1952 — 41 od
stotkov, V 1 1956 — 31 odstotkov, lani 
pa le še 26 odstotkov. To pomeni, da so 
skupne davčne obveznosti rastle, toda 
znatno počasneje kot pa dohodki, ki jih 
je prinesla prodaja kmetijskih pridel
kov. S temi številkami torej samo po-
triuiomo misel, da bodo lahko proiz
vajalci tudi sami vlagali več v zemljo 
'n tako povečevali njeno donosnost. 

zaostajajo za naprednejšimi in 
bolj razvitimi kraji in pokraji
nami v naši domovini. Sociali
stična država se lahko razvija 
samo tedaj, če v s e njene pokra
jine napredujejo in odpravljajo 
nerazvitost, krepe svojo gospo
darsko moč in z njo-podlago za 
napredek tudi na vseh ostalih 
področjih družbenega življenja. 
Zato je naše veselje nad pomoč
jo skupnosti letos še posebno ve
liko in iskreno. Zavedamo se, 
kaj pomeni skoraj 5 milijard 
dinarjev za letošnja dela na no
vi avtomobilski cesti, katere 
pretežni del je v našem okraju. 
Tudi ta ogromna investicija zno
va potrjuje, da Dolenjska v na
ši skupnosti n! pozabljena niti 
ne zapostavljena. Hvaležni smo 
za pomoč, ki jo socialistična do
movina in njena vedno trdnejša 
skupna gospodarska moč dajeta 
tudi našim krajem. 

To spoznanje In iskrena hva
ležnost nam hkrati narekujeta 
tudi naše dolžnosti pri tem ve
likem javnem delu. Potrudimo 
se, da bomo sami naredili vse, 
kar je le v naših močeh, da bo 
organizacija dela vzdolž nove 
avtomobilske ceste kar najbolj
ša. Sprejmimo mladino iz vseh 
naših republik toplo in prisrčno, 
saj prihaja k nam s plemenitimi 
nameni In z najboljšo voljo, da 
pomaga temu kraju socialistične 
domovine! Odprlmo jI naše do
move In pomagajmo, kjer bo 
treba! Tudi od prijaznega po
zdrava, dobre, tople besede ln 
še od marsičesa podobnega bo 
veliko odvisno, kako se bo mla
dina v naših krajih vživela. Od
nos do delovnih brigad mora 
biti iskren in tovariški, odkrit ln 
prijazen. Organizacije in društva 
naj seznanijo % vsem tem vse 

svoje člane in prav tako šole. 
Brigade bodo kovačnice novih 
kadrov in šola tovarištva mla
dega rodu. 

niziranih ljudi na Dolenjskem. 
Razširitev organizacije in po* 
globljeno politično delo do vo* 
litev in čez nje sta dve izmed 
glavnih nalog, ki se jih mora 
lotiti SZDL. 

Razen aktivizacije za volitv« 
gre zdaj vzporedno tudi za 
splošno aktivizacijo celokupne
ga dela Socialistične zveze. 2e 
samo to, da je iz vrst državl ja
nov prišla pobuda za pogostej
še zbore volivcev, kaže na pre
majhno aktivnost organizacij 
S Z D L v nekaterih občinah. 
Ljudje želijo zvedeti kaj je do
ma in po svetu novega, katere 
sile in kako oblikujejo podobo 
sveta in kakšna je pri tem na
ša pot v socializem. Seznanjati 
se s tem in skupno reševati 
najrazličnejša vprašanja in 
naloge — to je naša odgovor
na naloga v predvolilni kam
panji in po njej. Dober dose
danji potek predvolilnega dela 
terja prav od organizacij 
S Z D L , da poglobe zlasti vse
bino polit ičnega dela, da po
živijo aktivnost organizacij in 
članstva, tako da se uspeh te
ga dela ne bo pokazal samo v 
dobri udeležbi na volitvah, 
temveč tudi v večji aktivnosti 
državl janov v vseh organih 
družbenega upravljanja. 

P r i tem pa naj celotna poli
t ična akcija zajame problema
tiko v jugoslovanskem okviru 
vseh dosedanjih uspehov in 
nadaljnjega dela. Vse, kar bo
mo razpravljali in delali, glej
mo s stališča enotne jugoslo
vanske socialistične politike; z 
njo povežimo reševanje vseh 
občinskih in krajevnih vpra
šani . Tako bomo nai laže iz lu
ščili dolžnosti organov družbe
nega upravljanja, kakor tudi 
naloge vseh drugih političnih 
in družbenih organizacij. 

Od vseh strani.. 3 

Q Trbovlje — Prvega marca 
bo šlo na gradbišče prvih 100 
brigadirjev iz Zasavja. Čeprav 
je rok zelo kratek, so mladin
ski aktivisti prepr ičani , da bo
do kljub temu častno izpolnili 
nalogo. ~Svobode*i v Trbovljah 
bodo naš tudi ra le poseben spo
red za brigadirje, mladinska 
godba »Svobode II« pa si želi 
celo, da bi bila dalj časa na 
avtocesti. 

0 Ljubljana — Po občinah 
zbirajo prijave za prvi dve br i 
gadi, k i bosta pričeli delati na 
cesti 1. marca. Vodi ln i brigad
ni kader bodo zbra l i 'na dveh 
seminarjih; prvi bo 23. febru
arja za vodje prvih brigad, 
drugi pa v aprilu ali maju za 
člane štabov šolskih brigad. 

£ Makedonija — Mladinske 
organizacije v Makedoniji so 
zelo navdušene za gradnjo av
toceste. Iz C K L R M so sporo
čili, da se bo akcije udeležilo 
okoli 6000 mladincev in mla
dink. 

% Beograd — Na sestanku 
predsedniš tva C K L M J so se
stavili glavni š tab brigad za 
gradnjo avtomobilske ceste 
"Brats tvo-enotnost«. Koman
dant glavnega štaba je Miča 
Novkovič, Član predsedstva C K 
L M Jugoslavije, njegov na
mestnik pa inž. Ratko Vojno-
vič. 

Q Ljubljana — Elektrogo
spodarska skupnost Slovenije 
bo dala posebno brigado, k i bi 
opravljala potrebna elektro
tehnična dela pri gradnji ce
ste. V brigadi bi se izmenjalo 
340 učencev iz elektrogospo
darskih šol. 

Q Novo mesto — Ob trasi 
avtoceste bo v našem okraju 
postavljenih 10 taborišč s pre
ko 110 barakami, k i bodo spre
jele v eni izmeni tudi po 10.000 
mladincev. K o bo vreme to
plejše, bodo postavili tudi šo
tore, k i bodo sprejeli še 7.000 
brigadirjev. 

0 Maribor — Tudi od tukaj 
bo odšla prvega marca mla
dinska brigada na pripravljal
na dela za avtocesto. Jeseni bo 
odšla na delovno akcijo iz ma
riborskega okraja še ena br i 
gada kmečkih fantov in deklet. 

V R E M E 
ZA CAS OD 13. H. DO 2. m. 
Okrog 19. februarja spet sneg. 

Zatem bo prevladovalo jasno in 
sprva mrzlo zimsko vreme, po
zneje pa bo čez dan postopno 
topleje, v začetku marca ponov
na ohladitev z burjo in s pre
hodnimi lahnimi snežnimi pa
davinami. V. M . 

Take prizore bomo 
videli na sedanjem 
odseku avtomobil
ske ceste Ljublja
na — Zagreb šele 
letos oktobra aH 
novembra. Z veli
kim strojem, ki se 
pomika po tračni
cah, cesto betoni-
rajo. Ze ko je mla
dina naših narodov 
gradila avtocesto 
Beograd — Zagreli, 
so moderni stroji 
čedalje bolj » m e 
njavali krampe in 
lopate, lo tos bo na 
avtocesti še veliku 
več modernih stro
jev in drugih na

prav. 
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Z U N A N J E P O L I T I Č N I TEDENSK I PREGLED Najprej vajenski internat 
Zapiski i 3. redna saje občinskega ljudskega odbora Novo mesta — Za pod

predsednika ObLO je bil izvoljen mag. pharm. Boris Andrijanifi 
Oba zbora občinskega ljudskega 

odbora Novo mesto sta se sestala 
na skupni sedi 31. Januarje 1968. 
ObLO Je reševal In reSil v*e važ-
nlh gospodarskih vprašanj, sklepal 
Je o zborih volivcev ln Izvolil 
podpredsednika. Da so bile naloge 
težke, vidimo že po trajanju soje, 
saj so je pričela ob 8.30 in konča
la ob 16. uri. 

Glavni del razprave sta zavzela 
vajensko vprašanje ln vprašanje 
blagovnege prometa. V poročilu o 
problemih vajenskega Šolstva ki 
ga je dal svet za šolstvo, Je bilo 
podrobno obdelano to vprašanje. 
Med vajenci je precej otrok, pad-

Cepljenje Šolskih otrok 
proti paralizi 

Ta teden so začeli zdravniki 
cepiti tudi otroke 1. In 2. raz
redov osnovnih šol v naSem 
okraju proti otroški ohromelosti 
(paralizi). Za vsako občino Je 
dan cepljenja posebej določen, 
o čemer bodo starši obveščeni 
preko šol. Tudi to cepljenje Je 
prostovoljno. Upamo, da ne bo 
staršev, ki ne bi zagotovili otro
ku zdravja s tem, da bodo za 
trikratno cepljenje plačali «00 
dinarjev (lahko v 2 obrokih). — 
Cepljenje socialno ogroženih 
otrok bo poravnala tudi tokrat 
pristojna občina. 

Letos atomski reaktor 
Na področju jedrske (nuklear

ne, ali kakor pravimo atomske) 
energije pri nas že dela danes 
600 univerzitetno izobraženih 
strokovnjakov in prav toliko 
kadrov s srednjo strokovno 
usposobljenostjo. Skupno š tev i lo 
znanstvenikov in strokovnjakov 
na tem področju je okrog 2000. 
2e letos bo začel obratovati naš 
jedrski reaktor, najvažnejš i 
stroj za pridobivanje jedrske 
energije. 

lih borcev (42,4%), od teh pa je 
več kot polovica le delno pre
skrbljenih za šolanje. Več kot 
tretjina jih hodi eno uro ali celo 
dve uri daleč vsak dan na delo 
ali v šolo. razen tega pa morajo 
se doma delati. V vzgojnem po
gledu so doma prepuscem samim 
sebi ali pa so večinoma še pod 
vplivom zaostale, nesodobne vzgo
je. Nekateri vajenci kosiflo seie 
ko pridejo domov, to pa je na
vadno v večernih urah. Malice 
nikakor niso zadostne, da bi mla
demu človeku dale dovolj kalo
rij. 

Odborniki so tako stali.pred iz
biro: ali zgraditi vajensKO šolo 
ali vajenski internat. Sredstva, 
ki so na razpolago, so zelo pičla. 
V razpravi so se odločili za grad
njo vajenskega internata. Sprejet 
je bil tudi sklep, da se najame 
investicijsko posojilo, posamezna 
večja podjetja pa bodo plačeva
la anuitete. Vprašanje vajenske 
šole bo rešeno zasilno z nadzi
davo nadstropja nad telovadnico 
osnovne šole, s čimer bodo prido
bili 3 učilnice. 

Poročilb o blagovnem prometu 
je nadrobno analiziralo blagovni 
promet občine v letu 1957 v pri
merjavi s prometom preteklih let. 
Ugotovljeno je bilo, da so posa
mezne panoge zadovoljivo napre
dovale (industrija), medtem ko 
nekatere ne sledijo splošnemu 
razvoju — predvsem ne obrt in 
trgovina (v tehničnem pogledu). 
V razpravi ln poročilu je bilo 
predvsem obdelano vprašanje tr
govine. Ugotovljeno je bilo, da 
je trgovina, ki po vojni praktično 
ni dobila skoraj nobenih investi
cij za prodajalne in opremo, še 
na predvojni ravni. Prodajalne so 
majhne, brez priročnih skladišč. 
Specializiranih trgovin skoraj ru. 
Izložbe so neprimerne in jih ni 
mogoče lepo aranžirati V celotni 
trgovini vlada mrtvilo, nezainte
resiranost in komercialna negibč-
nost. 

Promet na drobno in debelo Je 
lani občutno porasel ln je nad 
okrajnim povprečjem. Glede cen 
in izbire pa je slika drugačna. 
Najbolj problematična je preskr
ba s kruhom v Novem mestu -za
radi ene same pekarne. Ta pro
blem bo rešen s tem, da bo JLA 
zgradila lastno pekarno v Bršlji-
nu, bivšo Pavčlčevo pekarno pa 

Pred čebelnjakom nad 
Lahinjo je že v$e živo. Če
belice se vračajo s skromne 
zimske paše z rumenimi 
hlačkami, polnimi cvetnega 
prahu. Nekaj naberejo na 
trobenticah in marjeticah, 
največ pa na leski, ki v Be
li krajini že povsod cvete. 

»To nosijo vdaj za zale
go,* nama je pojasnil tova
riš Peter CRNIC iz Črnom
lja, ki smo ga to pot obi
skali. Živa, njegov veseli 
psiček, se zaletava M smrč
kom v čebelico, ki je padla 
na tla. 

»Boš pustila Živa!... Ži
val* Potem se je spet obr
nil k nama: 

»Zdaj niso tako hude kot 
v jeseni. Takrat pa dam 
kapo čez glavo. Ce me ka
tera v roko piči, pa nič za
to, pravijo, da je še dobro 
za revmo.« 

Ne bi bila novinarja, če 
ne bi toliko časa stala pred 
čebelnjakom, da je odprl še 
panj od zadaj. Kar gomaze-
lo je marljivih delavk po* 
satu, ki ga je izvlekel. Než
no jih je božal po krilcih 
in se nama smejal, ko sva 
se čudila, da ga nobena ne 
piči. 

»Zdaj jih imam ie pet 
let, ali šele lani sem doži
vel prvi uspeh s pridelkom. 
Sedaj pa vsak dan poližem 
dve, tri žlice medu. ki je 
najboljši zdravnik za srce 
in živce.. > 

Vinogradnik te povabi k 
majolki, tovariš Črnit pa h 
kozarcu medu. Tudi midva 
sva dobila žlice in priznati 
moram, da se jih nisva nič 
kaj brcnila. Saj veste, kako 
diti tista rjavorumena, do
mača »arcnija«.., 

Mimogrede zbira tovariš 
Crnič tudi naročnike za 
Dolenjski list; skoraj sto 
novih je zbral samo v zad

njih dveh mesecih. Saj se 
tudi razume na ta posel, 
tako da mu je celo nepK 
smen Belokranjec rekel: 

»Se jaz ga bom naročil, 
zato ker je naš list. Bom pa 
vsaj klobaso vanj zavil.. .* 

Naročilnice ima vedno s 
seboj in dnevno naročijo pri 
njem časopis vsaj trije na

ročniki. Večkrat se mu zgo
di, da reče kdo: 

»Glej, glej! Saj tale naš 
list nt nič slabši od drugih! 
Kar od danes naprej naj mi 
ga pošiljajo ...? 

Se letos bo tovariš Crnič 
obiskal prenekatero belo
kranjsko domačijo. 

»Kakih 500 novih naroč
nikov s« bo še dalo zbra
ti...*' nama je dejal. Kako 
mu ne bi vsa vesela verje
la! Da bo le zdravje, pa bo 
šlo. -m 

bo prepustila za preskrbo mesta. 
Izbira itruha se Je po novem letu 
izboljšala. Preskrba s povrtnina-
im in domačim sadjem ni bila za
dovoljiva, vendar je to opravič
ljivo zaradi pomladanske pozebe 
m suše. Preskrba trga z Jajci je 
slaba, čeprav je jajc pri proizva
jalcih dovolj. 

Preskrba z mesom je količinsko 
zadovoljiva, cene pa so previsoke. 
Vzrok za visoke cene so poslovni 
prostori predelovalnice, ki so raz
treseni, kar občutno zvišuje reži
jo. V izdelavi je že investicijski 
program za novo klavnico in pre-
delovalnico, ki jo bodo začeli ver
jetno graditi še letos. Dolžnost 
investitorja Je prevzela Gospodar
ska poslovna zveza. 

Preskrba z mlekom ln mlečni
mi proizvodi je bila primerna, 
preskrba potrošnika z neprehran-
benlmi artikli pa je bila najmanj 
zadovoljiva, čeprav se Je v pri
meru z letom 1956 izboljšala. Opa
ziti je bilo občutno pomanjkanje 
pletenin in trikotaže, vzorčastega 
gradla, dvojnih tiskanin, boljše 
volne, svile za podlogo, slaba je 
bila izbira čevljev, zlasti otroških 
s pol številkami, ki jih na trgu 
sploh ni. Preskrba z drugimi in
dustrijskimi proizvodi je več ali 
manj ustrezala. 

Za takšno stanje v trgovini je 
več vzrokov — objektivnih in sub
jektivnih. Objektivni vzroki so 
predvsem posledica pomanjkanja 
raznih predmetov na trgu. Glavni 
vzrok za takšno stanje pa je v 
tem, ker je bila trgovina preveč 
prepuščena sama sebi in se v svo
jo problematiko ni dovolj poglab
ljala, delno pa je takšno stanje 
posledica nezadostne pomoči, ne-
iazumevanja in nezainteresirano
sti. 

Dvoje imamo na Izbiro: ali naj 
dosledno uresničujemo ukrepe za 
ohranitev in dvig življenjske rav
ni, ali pa pustimo stvar Še naprej 
tako kot je. ko razne nepravil
nosti in pomanjkljivosti »zdravi
mo« na račun družbe in potrošni
ka. 

Občinski ljudski odbor se Je 
odločil za prvo. Trgovska podjetja 
bodo morala poživiti svoj« delo, 
izdelati investicijske programe za 
preureditev in tehnično izboljšavo 
svojih obratov, k delu pa bo tre
ba pritegniti tudi zbornico in 
sindikat trgovinskih delavcev ka
kor tudi zbor proizvajalcev OLO. 
Potrošniški sveti bodo morali po
stati prizadevnejši, stopiti bodo 
morali pred trgovska podjetja z 
izdelanimi predlogi, kako izbolj
šati preskrbo. 

Občinski ljudski odbor Je na 
seji razpravljal tudi o zborih vo
livcev ter rešil več drobnih vpra
šanj. Slišali smo tudi poročilo 
komisije za predpise in organiza
cijska vprašanja, mandatne—imu
nitetne komisije, komisije za 
predpise ter poročilo komisije za 
volitve in imenovanja. 

Bes Je, da danes položaj nikjer ne 
miruje, toda da se bo v Severni Afriki 
sp«t tako vznemiril, kot se je v zad
njih dneh, ni nihče pričakoval. Razen 
seveda generalštaba v Alžiru, ki je v 
prvi vrsti odgovoren za bombardiranje 
tunizijske vasi Saklet Sidi Jusef. 

Bombe so menda zadele res samo ne
vojaške cilje: dva ali trije tovornjaki 
Rdečega križa in polmeseca, dvanajst 
šolarjev ubitih pri pouku, dober del 
vasi razrušene, številni mrtvi in ra
njeni med prebivalstvom (bila je sobo
ta in tržni dan), čeprav je general 
Salan »po natančnem proučevanju fo
tografij ugotovil, da šola stoji, da vas 
nI bila poškodovana« in da je vse v 
redu. Zal, so švicarski in švedski za
stopniki Rdečega križa in tuji diplo
mati in novinarji, ki sicer niso »pro
učevali letalskih posnetkov« kot Sa
lan, pač pa so stopali med trupli in 
ruševinami te nesrečne tunizijske vasi, 
drugače povedali svetu. 

Francoski obrambni minister Chaban 
-Delmas je bil zadovoljen z bombardi
ranjem tunizijske vasi, ker je dejal, 
da je to »dejanje zakonite obrambe«. 
Gotovo je mislil na pravico Francije, 
da sesuje tovor bomb na glave nedolž
nih tunizijskih otrok in vaščanov zato, 
ker se kaka četa upornikov umakne 
Francozom čez mejo v Tunizijo in se 
potem vrne. 

Kakšen obraz je naredil mladostni 
ministrski predsednik francoske vlade 
Gaillard, ko je zvedel za to novico, je 
znano najbrž tistemu, ki mu je to no
vico prinesel. Drži, da je francoska 
vlada 29. januarja letos načelno pri
volila, da sme »vojska izvesti nekakš
ne represalije proti koncentracijam 

uporniških enot«, ki so baje na tuni-
zijskem ozemlju. Toda to dovoljenje 
se očitno nI nanašalo na bombardiranje 
civilnega prebivalstva na tunizljskem 
ozemlju, kar nI samo obsojanja vredno 
surovo dejanje, ampak tudi očitna 
kršitev suverenosti neodvisne države. 
Ko so začela prihajati poročila nev
tralnih in nepristranskih prič, je posta
lo jasno, da tisti, ki laže, ni Burgiba 
in njegova vlada, ampak Satanov štab 
v Alžiru. Francoska vlada sprva ni 

SflKIET SIDI JUSEF 

mogla niti lagati, ker je za zadevo 
zvedela po bombardiranju. Potem pa 
je lahko samo še (zase) govorila z be
sedami starega francoskega diplomat
skega lisjaka Talleyranda: »To je huje 
od zločina, to je napaka.« 

Ameriški in britanski veleposlanik 
sta Gaillardu svetovala, naj si vlada 
lepo opere roke. Izjavi naj, da o tem 
prej ni nič vedela in da.tudi ne pre
vzema odgovornosti za bombardiranje 
Sakiet Sldi Jusefa. Oba veleposlanika 
sta tudi namignila, da bo imela Fran
cija pozneje laže stališče, posebno še, 
ko pride vsa zadeva pred Varnostni 
svet, če izjavi, da ne prevzema odgo
vornosti za ta zločin. 

Premier Gaillard je namesto tega dal 
pred parlamentom boječo ln dvoumno 
izjavo, ki ni zadovoljila nikogar. Vlada 
sicer ni vedela za bombardiranje vna
prej (kar je res), pač pa prevzema od
govornost zanjo. Prišlo je tudi do 
smešnih zanikanj in demantijev. Zuna

nji minister Pineau je takoj po bom
bardiranju baje izjavil ameriškemu no
vinarju Alsopu, da mu je žal, da je do 
bombardiranja prišlo in da je to huda 
reč za Francijo. Ko je Alsop te nje
gove besede vestno objavil, je Pineau 
zavpil, da vse skupaj ni nič res in da 
on tega ni govoril. Alsop da ga je na
pačno razumel. Ta pa je odvrnil, da ga 
je prav dobro razumel. 

Toda to so manj pomembne zadeve. 
Važno je to, da je tunizijska vlada za
htevala sklicanje Varnostnega sveta 
zaradi »francoske agresije na tunizij-
sko ozemlje«. Burgiba je v imenu tuni
zijske vlade zahteval takojšen umik 
vseh francoskih čet iz Tunizije (ki jih 
je zdaj tam še kakih 25.000), po vsej 
deželi je začelo v ljudeh vreti in od
nosa j i med Francijo z ene ter Tunizijo, 
Marokom in drugimi državami z druge 
strani so se poslabšali. Američani se 
sicer na vse kriplje trudijo, da bi spor 
zgladili, ker pri vsej zadevi le niso 
tako neprizadeti. Vsaj nekaj letal, ki 
so napadla tunizijsko vas, je bilo ame
riške izdelave. 

Skratka, z bombardiranjem Sakiet 
Sidi Jusefa si Francozi položaja niso 
zboljšali, pač pa poslabšali. Svojo vo
jaško moč v Alžiriji si zato niso niti 
za- last utrdili. Izgubili so kvečjemu 
še nekaj prijateljev po svetu. In če ne 
bodo pametno ukrepali odslej naprej, 
bodo še preostala zmerna državnika v 
Severni Afriki, Burglbo in maroškega 
sultana, spremenili v skrajneža, kakor 
so spremenili že marsikaterega smer
nega politika in celo prijatelja Fran
cije, ki je naposled spoznal, da se da 
s sedanjo vladajočo Francijo govoriti 
samo skozi cev puške. 

Dosedanji uspebi niso majhni 
Veliko so se pogovorili na 

kandidacijski konferenci v Met
liki 2. februarja. Konferenci je 
predsedovala tovarišica Slava 
Guštin H Metlike, prisostvovali 
pa so ji mimo izvoljenih dele
gatov iz občin Semič in Metli
ka tudi politični aktivisti obeh 
občin ter kandidata za zvezni 
zbor tovariša Jože Borštna.r in 
Niko Belopavlovič. 

Pred volitvami kandidata za 
republiški zbor so razpravljali 
o številnih gospodarskih m dru-

TRGOVSKO PODJETJE »PETRO L« v LJUBLJANI 
sprejme takoj v službo: 

poslovodjo in dva prodajalca 
sa novi bencinski servis v Novem mestu. 

Pogoj: ra poslovodjo Izučen v trgovini z nekaj let prakse; 
ta prodajalce: izučen v trgovini. 
Plača po tarifnem pravilniku. Ponudbe z^avedbo do
sedanjih zaposlitev pošljite na naslov: PETROL, podruž
nica Novo mesto. 

17. februarja na novome
škem živilskem trgu 

•Le balte po Jajčka, jih dam 
po 15«, so vabile ženske na živil
skem trgu. Kar nenavadno se Je 
to slišalo, kajti v preteklih letih 
smo bili navajeni drugačnih be
sed. Milostno so prodale to ali ono 
stvar in pri cenah nikakor niso 
popuščale. Sedaj je to kar dober 
začetek in lahko upamo na naj
boljše. 

Dobiti Je btlo vsega: Jajčka po 
16 ah 15 din, oreh« po 170 din firkl. 
Jabolka po 100 do 120 din kilogram, 
čebulo po 120 din venec, za krož
nik radlča so zahtevale 35 din, za 
krožnik motovtlca 20 din, prav ta
ko za krožnik regrata, za glavo 
zelja 20—30 din, za krožnik kisle 
repe ah zelja 35 din, za skodelico 
smetane 80 din, za skodelico ma
sla 100—150 din, itd. 

Prodajah so tudi razne okraske, 
lončene in volnene izdelke ter su
ho robo. Prijeten videz pa so na
pravile polne košare teloha. vres-
Ja In mačic, ki so Jih prodajali 
v šopkih po 5 ali 10 dinarjev. 

Na »ejmUču Je bilo tokrat Is-
redno živahno. Od »10 pripeljanih 
prašičev so Jih prodali 739. Za 
manjše so zahtevali od 500o do 
7000 din, za večje pa od 7000 do 
23.000 d n. 

Pozdrav domačim 
ALOJZ GLUSlC iz Gor. Je

senic pri Mokronogu, ki služi 
vojaški rok v Karlovcu, lepo 
pozdravlja starše, sestro, brata 
in vse sorodnike ter jim želi 
mnogo uspehov v letu 1958. 
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gih vprašanjih. V uvodu je to
variš Borštnar orisal zunanje 
politični položaj, vlogo Jugo
slavije v svetu, cilje nsš© zu
nanje in notranje politike, te
žave in uspehe v gospodarski 
graditvi naše države, govoril je 
o problemih trgovine, o odku

pih, investicijah in drugih 
vprašanjih. Poudaril je, da j© 
od skupnih naporov vseh odvi
sen n-aiš napredek, za katerega 
imamo dobre pogoje. Dosedanji 
uspehi, ki niso majhni, so plod 
naporov naših delovnih ljudi 
in razvijanja gospodarstva in 
družbenih odnosov na sociali
stični osnovi. 

V razpravi so delegati načeli 
več vprašanj. Menili so. da bi 
izvoljeni poslanec moral priti 
večkrat med nje, ker se želijo 
z njim 'pogovoriti o številnih 
vprašanjih. Ponovno so načeli 
obvezno zdravstveno zavarova
nje kmečkega prebivalstva- To 
bi bdlo potrebno uvesti čimprej. 
Čeprav nosi velik del stroškov 
zdravljenja družba, na posamec-
nike pridejo večkrat taki stro
ški, da jih težko zmore. Tako 
je tak človek v času bolezni 
dvakrat prizadet. Na zmanjšani 
storilnosti ln Še ima izdatke za 
zdravljenje. 

V zvezi z reorganizacijo šol
stva se bodo pojavili novi šte
vilni problemi. V vsakem kraju 
ne bo mogoče organizirata 
osemletko, ki bo obvezna za 
vse otroke. Tovariš Belopavlo-
vič je menil, da h>i najlaže 
omogočili reden obisk osemlet
ne šole v večjih centrih otro
kom iz oddaljenih vasj s pre
vozi. To bi bilo tudi ceneje kot 
gradnja šol in dijaških domov. 
Sploh bi morali lokalni promet 

V E N D A R L E N E P R I L J U B L J E N 

— K a k o , res n i h č e n i m a v ž i g a l i c ? Ježa) 

Na območju žuiemberike ob
čine so Miri kmetijske zadruge 
in vanje js včlanjenih približ
no 70 odstotkov vseh gospodar
stev. Lani M Je promet zadrug 
povečal za povprečno 25 od-
• toliko v v primeri z letom 1&56, 
kar je zasluga povečanega od
kupa, zlasti živine in zdravilnih 
zelišč, pač pa je občutno padel 
promet z lesom. Tudi umetna 
gnojila, semena in zaščitna 
sredstva so lani močno šla v 
promet. Štirikrat več umetnih 
gnojil in trikrat več zaščitnih 
sredstev kot leta 1966. Zgodilo 
M je, da so v Žužemberku v 
pol dneva prodali vagon umet
nih gnojil, podoibno jt bilo na 
Dvoru. Krompirja so lani pro
dali na celotnem področju 80 
ton (predlanskim le 6 ton). 

Kmetijske zadruge so se lani 
le močneje uveljavili kot 
ookrbovalke kmetijstva, prema
lo pa kot organizator kmetijske 
proizvodnje ln socialističnih 
odnosov na vaal. 

Nekmetijske dejavnosti pri 
kmetijskih zadrugah niso dvig
nile prometa, plačni fond in 
»kladi so se v glavnem zbira
li s kmetijskim odkupom, kar 
urica, da sta kmetijska zadruga 
Žužemberk ln Dvor lahko po-
•lovali brez trgovine s kmetij
skim blagom in brez nekmetij
skih dejavnosti. Prlztdevanje 

vodstva zadrug bo organizacija 
kmetijske proizvodnje in razvi
janje sodelovanja s kmeti-pro-
izvajalci. Cilj in namen tega 
sodelovanja je vlaganje večjih 
sredstev v proizvodnjo, da ae 
poveča proizvodnja, da bo Imel 
kmet večji zaslužek ln bo več
ja akumulacija zadruge. Večji 
dohodki bodo kmeta vzpodbudi
li za povezavo z zadrugo, hkra
ti pa bodo zadrugo utrjevali in 
krepili s povečanjem skladov. 

Izhodišče dela kmetijskih za
drug na območju občine Zu-
žeimbenk naj bo prvič zaosta
lost kmetijstva v tem kraju, 
drugič neizkoriščene motnosti 
kmetijske proizvodnje. 

Glavna panoga kmetijske 
proizvodnjo v Suhi krajini je in 
ostane živinoreja, postranski 
panogi pa st* poljedelstvo ln 
sadjarstvo. Za vinogradništvo 
nI pogojev ln le zavira razvoj 
ostalih kmetijskih dejavnosti. 

Da bo v Živinoreji gospodar
jenje uspešno je trena: 

1. izboljšati krmno osnovo, 
2. preiti od pitanja govedi ns 

pitanj« telet, 
3. razširiti vzrejo bele pasme 

prašičev. 
Stanje krmne osnove terja, 

da je treba pridelati vSč kr
me z manjšim razmerjem med 
beljakovinami in škrobom. Pov
prečni pridelek krme na ne-

DOSLEJ: 26 PRIDELKOV HKRATI... 
0 delovnih programih kmetijskih zadrug Suhe krajine — Kje je pot k 

blagostanju? 
njivskih površinah je 860 kilo
gramov na hektar, povprečno 
razmerje med beljakovino in 
Škrobom pa Je 1:9, namesto 1:8. 
To pomeni, da je seno težko 
prebavljivo ln za krave in mla
do Živino povsem neprimerno. 
Zato so proizvodni stroški za en 
liter mleka m en kilogram pri
reje Žive teže veliki in če.sto 
presežejo prodajno ceno, Se bi 
računali dnevne prodajne cene 
porabljenega sena In prodajne 
cene mleka in živine. Pri seda
njem številu živine (vštevši ko
nj«) nam za zadostno krmlje
nj« manjka 190 vagonov sena in 
detelj«. S primernim gnojenjem 
Je pa mogoče zvilati pridelek 
sena ln detelje za 977 vagonov, 
ksr pomeni pri ceni 8 dinarjev 
is kilogram povečanje vredno
sti proizvodnje sena ln detelj 
za več kot 78 milijonov dinar
jev. 

Letos je v planu pitanje SB0 
govedi. Kmetje pitujo predvsem 
odraslo goved. Ce bi pitali tele
ta, bi zaradi manjših stroškov 
pftanja ln spričo boljše cene 

pridobili nad 12 milijonov več 
dohodka pri pitanju. 

Kmetje odkupijo na novome
škem sejmišču letno okrog pet 
tisoč pujskov. Pri povprečni ce
ni s stroški prevoza ln zamudo 
časa — 4.500 dinarjev i.s puj
ska — pomeni to odtok denar
ja iz občine v znesku nad 22 
milijonov dinarjev, kar je za 
kmetijstvo občine Žužemberk 
lepa vsota. Začetna reja bele 
pasme je pokazala, da ta pasma 
ustreza za naše območje. Ce bt 
razširili rejo teh prašičev na 
250 plemenskih svinj, b| krili 
potrebe pujskov za Suho kraji
no in povečali vrednost svlnje-
rejskp proizvodnje samo z 
vzgojo pujskov doma za več kot 
dvaindvajset milijonov dinarjev 
letno. Povpraševanje po belih 
svinjah bo čedalje večje, zarad! 
višjih prodajnih cen bekonov 
Za vzrejo bekonov Je pa bela 
pasma najprimernejša, PVtiflJ« 

IOV ima pto4 pltonjpt) pr-
sutarjev in slanlnaijev dve 
prednosti: porabi se manj kr
me za kilogram prirastka ln 

njihova cena je višja kot prSu-
tarjem in sjaninarjem, če gre v 
odkup za predelavo. Pri proda
ji dva tisoč bekonov, razlika v 
ceni 15 dinarjev pri kilogramu, 
bi to pomenilo tri milijon« di
narjev več dohodka letno. 

Poljedelstvo v Suhi krajini Je 
tudi treba preusmeriti. Pred
vsem naj se zmanjša število po-
Uedolsk'h kultur na tiste, ki 
imajo glede na proizvodne po
goje svoj gospodarski račun. 
Nadalje Je potrebno več prizna
nih semen ln zaščitnih sred
stev ter umetnih gnojil v kom
binaciji s hlevskim gnojem, na 
osnovi zožitve poljedelskih kul
tur pa vključiti v proizvodnjo 
pridelovanje zdravilnih zelllft. 

Danes so ukvarja suhokranj-
ski kmet s 26 poljedelskimi kul
turami, z vsako nekiij. večje 
površine so le pod žiti, krom
pirjem ln doteljlšči. Zato so l* 
nialhne n|lvske površine Še bolj 
••»zdrobljene, /aščltu rastlin tež
ja in proizvodni stroški pone
kod višji ->d prodajr»* <**n* pri
delkov. 

ojačati z avtobusi. To so pred
lagali tudi volivci na Suhorju 

Belokranjska proga proti Vi
nici je bila prav tako predmet 
razprave v Metliki. Res je, da 
ta proga nima večjega pomena 
za vso državo, za belokranjsko 
gospodarstvo pa bi bila velike
ga pomena- Večji del spodnje
ga ustroja proge je dogotovljen. 
Potrebno bi biQo najti možnosti, 
da bi dokončali pirogo vsaj do 
Kanižarice. Z njo bi povezali 
največja črnomaljska podjetja: 
ZORO, BELT, BELSAD in rud
nik v Kanitžarici, približali pa 
bi železniško progo tudi draga-
tušfki dolina in gozdovom na 
Tanči gori. i 

Govoriilt #o tudi o kmetijstvu 
in gospodarskem načrtu za po
večanje kmetijske proizvodnje. 
Oba navzoča kandidata sta me
nila, da je treba vse probleme 
reševati vzporedno v mejah 
možnosti. Vsekakor Je potreb
no, da bodo i izvoljen i poslanci 
v stalnem stilku z volivci, ker 
so v tem jamstva za najbolj 
pravilno reševanje skupnih 
vprašanj. 

Marljiva kokoS 
Kokoši, ki jo ima že trinajst 

let poljedelec E. Bore iz Srbske 
Crnje v Vojvodini, ne mormio 
očitati, da ni donosna. Do g*»daj 
je znesla okrog 2400 jajc, od 
katerih Vsako 'Ima dva rume-
nijaka; izvalila je tudi 23 gnezd 
« skupno 350 piščanci. 

SPREJMEMO 
VEČJE ŠTEVILO 

DELAVCEV 
ZA ODVOZ 

SMETI 
Pogoj: odslužen vojaški 
rok. Samska stanovanja 
in hrana preskrbljena. — 

Prijavite se osebno do 
5. marca pri 

MESTNEM ZAVODU 

< »SNAGA« 
FovSetovu ulica 12, 

LJUBLJANA 

JČKatke. 
IZ RAZNIH STRANI 

• Ameriški veleposlanik T 
Moskvi Thompson je izročil 
sovjetskemu zunanjemu mini
stru Gromiku odgovor pred
sednika F.isenhowerja na zad
njo poslanico predsednika Bul-
ganina. V londonskih krogih 
računajo, da se bodo v krat
kem začele diplomatske pri
prave za sestanek najvišjih dr
žavnikov Vzhoda ln Zahoda. 
Trdijo, da bi lahko bil tak se
stanek avgusta ali septembra 
letos. 

• Odpadniški oficirji na oto
ku Sumatri so ustanovili »ne
odvisno« vlado, ki ne priznava 
osrednje indonezijske vlade v 
Djakarti na otoku javi. Voja
ško poveljstvo na Javi Je iz
dalo nalog za aretacijo upor
niških oficirjev. Medtem pa 
poročajo tuje časopisne agen
cije, da se je uporniška vlada 
na Sumatri že začela pogajati 
s tujimi družbami, da bi te 
izkoriščala nafto in rudnine na 
Sumatri. 

• Ameriški pilot Donald 
Farrel Je preživel sedem dni v 
neprodušno zaprti kabini, v 
pogojih, v katerih bi verjetno 
potoval prvi človek na Me
sec. Ostal Je v kabini tako dol
go, kolikor bi po mnenju znan
stvenikov potreboval za pot na 
Mesec ln nazaj. Na tiskovni 
konferenci Je pilot Farrel, kt 
je preizkušnjo Izredno dobro 
prestal, izjavil, da M želel pr
vi odpotovati na Mesec. 

• A m e r i š k o letalstvo Je • 
neko družbo sklenilo pogodbo 
o izgradnji rakete na atomski 
pogon. Ta raketa bi lahko pre
cej povečala doseg vsemirskih 
ladij daleč izven atmosferske
ga p l a š č a Zemlje. Jedrska ra
keta bo potrebovala le neznat
no količino goriva, medtem ko 
bo ves preostali prostor, ki bo 
dobro zavarovan pred radio
aktivnim sevanjem, na razpo
lago potnikom ali tovoru. 

• Sevrrnovzhodne predele 
ZDA so zajeli veliki snežni vi
harji. Po prvih poročilih Je Iz
gubilo življenje 36 oseb. Na ti
soče prebivalcev v odročnih 
krajih Je odrezanih od glavnih 
središč. Marsikje Je popolno
ma ustavljen avtomobilski in 
železniški promet, na »totlsoč« 
ljudi pa č is t i sneg po cestah. 
Na nekaterih krajih so zamuti 
visoki do p«t metrov. Guver
nerji v zveznih državah New 
York, Pennsvlvanija In N«w 
England so razglasili Izredno 
stanje. 

Naše jeklo 
Lani je znašala naša produk

cija Jekla nad 1 milijon ton je
kla; okrog 200.000 ton več kot 
leta 1957. Pred vojno je dala vso 
jugoslovanska Industrija jekla 1« 
G35.000 ton na leto. 

Pšenica i e prideluj« na 330 ha, 
povprečje donosa zadnjih dveh 
let je 1040 kilogramov po hekt
aru. Delni pogoji za pridelova
nje pšenice so le na približno 
200 hektarih, kjer Je možno s 
sortnim semenom ln kombini
ranim gnojenjem doseči pride
lek 2500 kilogramov po hekt
aru. S setvijo pšenice na 200 
hektarih s pridelkom 2500 kilo
gramov po hektaru b| dosegli 
povečanje vrednosti poljedelske 
proizvodnje za približno 6 mi
lijonov 700 tisoč dinarjev (miš
ljena setev samo na 200 hekt
arov). Na preostalih površinah, 
ki bi jih pridobili z zmanjša
njem povriln pod pšenico to je 
na 130 hektarih, bi t gojitvijo, 
zdravilnih zelilč dvignili doho
dek poljedelstva za približno 36 
milijonov dinarjev. Za gojitev 
zdravilnih z«USč so v Suhi kra
jini odlični pogoji. Lep dohodek 
bi lahko prinašala destllarna, ki 
bi Jo bilo motno zgraditi na 
tem področju takoj, ko bi sa 
gojitev zdravilnih zelišč uvelja
vila. 

No 200 hektarih bi lahko seja
li hibridno koruzo ln dosegli 
pridelek pet tisoč kilogramov 
po hektaru. Proti sedanjemu 
dveletnemu povprečju 1400 ki
logramov po hektaru bi pome
nila setev hibridne koruze na 
<on hektarih povečanje vredno

sti proizvodnje za 21 milijonov 
600 tisoč dinarjev. 

Končna rekapitulacija kaže, 
do je mod.no povečati vrednost 
proizvodnje v kmetijstvu so 
178 milijonov 300 tisoč dinarjev 
in bi ao s tem povečala vred
nost kmetijske proLzvodnJ« na 
gospodarstvo za približno 127 
tisoč dinarjev in o« bi kot čisti 
dohodek ostalo za gospodarstvo 
30 odstotkov tega, ko *° že od
biti večji izdatki, bi odpadlo či
stega na gospodarstvo okoli 38 
tlaoč dinarjev, kar bi ogromno 
pomenilo za dvig žlvljenjsk« 
ravnj suhokranJOkega kmeta. 

Nujnih ukrepov terja tudi 
tretja panoga auhokrnnjskega 
kmetijstva, kateri Je treba po
svetiti vso skrb, to Je aadjar-
atvo. Čiščenje ln škropljenj« 
sadnega drevja, gnojenj« sa
dovnjakov ln prehod od ohlšn«-
ga sadjarstva na kompleksno — 
to troj« Je potrebno za obno
vo ln razvoj sadjarstva na tem 
področju. Na slabših zemlji
ščih Je treba Se naprej saditi 
višnje. 

Za vinogrudnUtvo aedaj n« bi 
predvidevali pospeševalnih del, 
ker bo sčasoma Ireba rešiti 
vprašanje hlibtidne trte, ki da
nes močno obremenjuje gospo
darstvo. 

MIlan Sen los 

http://mod.no


Stav. 7 (413) » D O L E N J S K I L I S T « Stran t ' 

{ a o i č n v s h i 

Vi\ U \ I K 

K \ I M 1 L J A 

OB IS. FEBRUARJU — OBČINSKEM PRAZNIKU ČRNOMLJA, KJER JE BILO PRED 14 LETI I. ZASEDANJE SLOVENSKE-

| P o š t i r i n a j s t i h l e t i h 
t . SI »14 1 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ČRNOMELJ, Ob
činski komite ZKS Črnomelj, Občinski od
bor SZDL Črnomelj, Občinski komite LMS 
Črnomelj, Občinski sindikalni svet Črno
melj, Občinski odbor ZB NOV Črnomelj, Ob
činski odbor ZVVI Črnomelj, Občinski cf-

bor rezervnih oficirjev Črnomelj 
T V D P A R T I Z A N ČRNOMELJ, DRUŠTVO P R I J A T E L J E V 
M L A D I N E ČRNOMELJ, TURISTIČNO DRUŠTVO ČRNO
M E L J , ŠAHOVSKI K L U B ČRNOMELJ, TABORNIŠKA 
DRUŽINA B E L I H BREZ ČRNOMELJ, PROSVETNO D R U 
ŠTVO M I R A N J A R C ČRNOMELJ, DRUŠTVO ZA N A P R E 
DEK GOSPODINJSTVA CRNOMEfcJ. OBČINSKI ODBOR 

L J U D S K E T E H r " E . 

D e l o v n i k o l e k t i v i : 
RUDNIK KANIŽARICA, BELSAD ČRNOMELJ, BELT 
ČRNOMELJ, BEGRAD ČRNOMELJ, Belokrajinkc Črno
melj, »ZORA«, žaga in mlin, Črnomelj, Kovinar Čr
nomelj, Podjetje Mizar Črnomelj, Mesarija Črno
melj, Mizarska zadruga Črnomelj, Pekarija, črno* 
melj. Gostinsko podjetje Črnomelj, Frizersko pod
jetje Črnomelj, Opekarna Kanižarica, čevljarsko 
podjetje Planina, Šiviljsko podjetje Črnomelj, Vo
dovod Črnomelj, Kmetijska zadruga tilešiči, Kme
tijska zadruga DragatuŠ, Kmetijska zadruga Vi
nica, Kmetijska zadruga Stari trg, SPLOŠNO TR
GOVSKO PODJETJE ČRNOMELJ, TRGOVSKO PODJET
JE POTROŠNIK ČRNOMELJ, KMETIJSKA ZADRUGA 
ČRNOMELJ, LEKARNA ČRNOMELJ, ZDRAVSTVENI 

DOM ČRNOMELJ. 

Dan je sončen, kar pretopel 
za sredino februarja. Vse me
sto se koplje v mi l i svetlobi; 
s postaje se vsipajo kot roji 
čebel ljudje, k i so prišli po 
opravkih na občino, v trgovine 
in k obrtnikom. Po tlakovani 
cesti zavijajo mimo spomenika 
letalcev v mesto, kjer je danes 
živahno kot že dolgo ne. On
stran Dobličanke se svetijo po
slopja železolivarne, še bolj 
zadaj stavbe Belsada in tam 
čisto za smrekami odhajajo 
belokranjski rudarji po kruh 
v črno zemljo. Iz delavnic br
nijo mizarski stroji, čevljarji 
pridno nabijajo, pletilje nove 
B E L O K R A J I N K E pa nič ne 
zaostajajo za ritmom dela v 
mestu, kjer začutiš živahen 
utrip na v*ak*rn if^iku. 

razvito podeželsko mestece. Vsa 
Bela krajina je imela takrat 
86 stalnih delavcev in še t i so 
bil i vsi v črnomaljski občini. 
Izseljevanje v tujino, odhaja
nje z doma za skromnim za
služkom, borno življenje —to 
je bila pesem tistih dni. 

Črnomelj 1941. Množičen od
ziv v Osvobodilno fronto. P rv i 
organizatorji in udeleženci 
oboroženega odpora proti oku
patorju so iz Črnomlja. Boj se 
razrašča, narod dviga glavo. 
OF ni samo politično vodstvo; 
je hkrati tudi že organ obla
sti. Postavlja temelje, da ljud
stvo med revolucijo prevzame 
oblast v svoje roke. Sredi naj
hujših borb za osvoboditev 
rastejo prvi organi nove obla-

novitev Slovenskega narodno 
osvobodilnega sveta je mejnik 
in temelj v najtežjih borbah 
pribor j ene ljudske oblasti. 
Osvobodilni boj je pravzaprav 
že izbojevan; zdaj so pred na
mi priprave za uresničitev no
vih, nič manj težkih nalog, saj 
bo skorajšnjemu uničenju nem
škega fašizma in osvoboditvi 
celotne slovenske domovine 
sledil še težji boj za obnovo in 
nadaljnjo, novo graditev. 

Prvič v naši zgodovini ima
mo lastno državnost v federa
tivni Jugoslaviji in prvič svoj 
lastni parlament. 

Črnomelj 1957 
Sredi mesta se beli zgodo

vinski Prosvetni dom. Iz dim
nikov tovarn si l i dim, ropot 

se v zadnjem desetletju spo
padli s kopico težav, nalog in 
dolžnosti, da bi bilo nam. 
predvsem pa našim otrokom, 
lepše in boljše na svetu. 

Dan je sončen, kar pretope) 
za sredo februarja. Mesto se 
koplje v mi l i svetlobi. Na vsa
kem kpraku čutiš živahen 
utrip delavnih ljudi Črnom
lja, k i dobro vtflo, da je bila 
doslej prehojena pot dostojna 
vseh žrtev, k i smo j ih dali za 
življenje in srečo v svobodni 
in neodvisni domovini. Srce pa 
kar ne more verjeti, da je od 
tistih pomembnih dni preteklo 
14 let. 

In vendar že prihaja štiri
najsta pomlad, odkar so odpo
slanci iz vseh slovenskih po
krajin sprejeli na I. zasedanju 
našega prvega parlamenta v 
Črnomlju za nas in naš obstoj 
vrsto tako pomembnih sklepov 
in odlokov. 

Čas beži, spomini ostajajo. 
Spomini, prepleteni z novim 
ustvarjanjem in novim življe
njem . . . 

Kaj zato, če bo na plaščku ali 
v podplatih luknja! Mi se pa le 
vozimo! Saj mama res ne more 
biti huda nanje, ko vidi svoje 
vesele »martinčke« na stopnišču 
pri novem črnomaljskem mostu, 
kamor sonce dopoldne kot na
lašč pošilja svoje tople žarke. 

Črnomel j . 
Nekoč, pred Še ne tako dol

gimi desetletji, je imel skrom
no livarno železa ln majhen 
rudnik, pa nekaj obrtnikov, 
gostilničarjev in trgovcev. Ne-

Pvkaži kaj znaš... 
V četrtek popoldne se je v 

gimnaziji ustavila tudi ekipa 
Radia Ljubljane, da bi izbrala 
najboljše Črnomaljce za odda
jo »Pokaži kaj znaš*. Prijavilo 
se je 16 skupin in posamezni
kov. 

»Kozarček si nalijmo .. .* je 
ubrano zadonelo po prostoru 
in kazalo, da je bila tudi ko
misija zadovoljna, ker je kvar
tet posnela na trak. Jože Pr-
hne, Alojz Kočevar, Jože Ste-
fanič in Pero Malic imajo kar 
precej upanja, da bodo eno od 
prihodnjih nedelj nastopili 
pred komisijo v Ljubljani. 
Skupaj so peli nazadnje pred 
štirimi leti, toda ta akcija jih 
je prebudila, da so spet »kero 
rekli*. 

Prva 
antena 

Tujec je v Črnomlju prav go
tovo presenečen, ko zagleda ob 
glavni cesti nekaj manj kot 20 
metrov visoko televizijsko ante
no, od katere vodi kabel v ma
lo delavnico radiotehnika Gvi-
da I)rnovška. Pri njem na mizi 
stoji prvi televizijski! sprejem
nik na Dolenjskem. 

Aparat je pri tovarišu Drnov
šku že od 10- januarja in na njem 
preizlkusa možnosti sprejema v 
Crnomljiu. Najlaže ulove Zagreb. 
Tudii sprejem Ljubljane je m>-
goč. Iz Graza (Avstrija) je ton 
odličen, slika Pa neuporabna. 

Ce bodo poiskusi uspeli, bodu 
montirali televizor v restavra
ciji v Gradu, anteno pa posta
v i l i na Griček, ki do seda] 
edini zaslanja dober sprejem Iz 
zagrebške strani-

V načrtu Je postavitev tele
vizijskega reflektorja na MLrni 
gori. Z* televizijo se zanimajo 
predvsem občina, večjd kolekti
v i : rudnik, Belt in drugi. 

Jože Judnič, ki dela v Bel-
tu, je zapel dve znani popev
ki. Na žalost ju je premalo na-
študiral, čeprav ima zelo lep 
glas. 

»Teh pesmi sem se naučil 
pri vojakih,* je povedal komi
siji. »Radio pa sem kupil Šele 
pred dilema dnevoma. * 

Čeprav je bila avdicija v šo
li, se je nabrala cela množica 
radovednežev, ki so s smehom 
in občudovanjem spremljali 
svoje talente. 

Član komisije in glasbeni 
urednik pri Radiu tovariš Vo-
dopivec je povedal tole o avdi
ciji: 

»S prijavljenci sem srednje 
zadovoljen. Pričakovali smo 
več, sicer pa je tudi to že 
uspeh, če od 16 prijavljenih 
pridejo štirje do Ljubljane.. .* 

Kočevje, oktobra 1943. Izvo
ljeni odposlanci slovenskega 
naroda ustvarijo — hkrati s 
podobnimi zbori drugih jugo
slovanskih narodih — pogoje 
za drugo zasedanje A V N O J . 
Delegati se vrnejo iz Jajca. Čr
nomelj j ih radosten sprejema 
in pozdravlja; mesto slovi kot 
partizanska prestolnica, diha, 
gori in živi za osvoboditev in 
novo življenje. 

Črnomelj , februarja 1944. Iz 
vseh strani prihajajo od ljud
stva izvoljeni odposlanci. P r 
vič v naši zgodovini zaseda pr
vi slovenski parlament. Usta-

» A . . . bejžte ženske!. I.« 
>Da ni kakšno staro seme, pol' 

ga rajši ne vzamem!« je neza-
upno duhala v vrečico nakupo-
valka. Saj veste, da smo morali 
pokukati tudi na živilski trg, 
kjer se zbirajo kuharic« in go
spodinje vesoljnega mesta. 

MI VEDNO USTRE2EM0.. . 
Tudi trgovina z mešanim bla

gom ni ušla našemu notesu. Po
lice so napol prazne, ljudri pa 
poln lokal. 

»Malo brie bi se pa mogle za
sukat,« je menil prileton moži-
ček z značilnim belokranjskim 
naglasom. Dekle, s katerim sva 
stala skupaj pred prodajalno 
mizo, sem vprašal, če vso spe-
cerijo tukaj kupuje. Debelo me 
je pogledala: 

»Al' site smešni! Nekaj tukaj, 
nekaj tam. V Desiineu nimamo 
trgovine in moramo eno uro 
daleč v Črnomelj. . . Dolenjski 
Uit pa redno jemljemo!« 

Iz pekarne je zadišalo po 
svežem kruhu. Kdo bi si ne 

Za cigarete in dva d e d . . . 
Franc Koklič iz Birčne vasi 

j * cestni pometač, V Črnomlju 
mu je všeč, le plačo ima pre
majhno: 

'»Desetega mi že za cigarete 
zmanjkuje, d« na dva deoi ne 
pomislim! Saj vest«, menza je 
pet Jurjev... Ceste pa trije po
metamo, zraven pa š* čistimo 
kanale in vse drugo. . .« 

• NAROČAJTE 

• IN ŠIRITE 
i DOLENJSKI LIST! 

zaželel hrustajoče žemljice? Ni 
bilo opaziti, da bi prodajalec 
zavil kruh v papir ali pa ponu
dil žemlje z lesenimi kleščami 
Gospodinja je od petih porinila 
dve nazaj po pultu: 

»Dajte md mehke, saj vidite, 
da nimam nobene škrbine veči« 

»Kakor želite, mi vedno radi 
ustrežemo!« 

VODA PA SMRDI! 
Včasih Je treba malo pokritizi

rati. Gospodinje so najbolj na te
kočem, pa smo vprašali UThovo 
l.ojzko, kaj meni o preskrbi v 
Črnomlju. Takole Je povedala: 

»Zelenjave je malo, na trgu sko
raj ni nič. Včasih Jo Je sicer do
biti v trgovini, toda tudi tem Je 
draga. Jabolk sploh nimamo. Cez 
zimo so nas reševale pomaranče 
ln limone, ki Jih Je bilo dovolj. 
Jajčka so po 12 in 13 dinarjev. 
Preskrba z mesom ie dobra.« 

»Prav gotovo Imate tudi poseb
ne p r o b l e m e . . . « 

»To pa. Mleka Je poleti dovolj, 
mlekarne pa nobene; pozimi ga 
nI niti za smrt reilt. Nujno po
trebujemo mlekarno,« In, kot da 
so Jo Sele sedaj spomnila: ». . . fte 
bolj pa zdravo vodo. Ta, ki Jo 
Imamo, tako smrdi, da se sploh 
ne d« porabiti.« No, novi vodo
vod bo rešil njo in vse Črno
maljce. 

Potfbala j« otroka, k! Je s svo-
1lm kričanjem na vsak način ho
tel priti v tale Intervju ln nada
ljevala: 

»Ne morem razumeti zakaj Je 
kruh dva dinar| s dražji kot v 
LJubfcant ln za štiri dinarje dražji 
kot v Kočevju. Tudi aemlje so za 
Isti denar manjše kot drugjs . . .« 

»Kaj pa fižol?« 
»Po sedemdeset!« 
»A. . . bejžte ženske, raje me

sa kupim. •.« 
Antonijo Urbas, kar prvo od 

gospodinj, ki smo jo srečali pri 
stojnicah, smo vprašali kako je-
kaj zadovoljne s trgom: 

»Ja nimam kaj prigovarjat... 
le precej drago j« in putra 
večkrat nemamo.« 

Predstavljamo vam 
zmagovito skupino 
črnomaljske gimna
zije, ki bo na veli
kem tekmovanju 
mladine v Ljublja
ni zastopala Do
lenjsko: Peter Pp-
povič, Ivan KobČar 
ln Julij Nemanič. 

strojev odmeva na vse strani, 
živahen promet spremlja mla
do in staro, k i hit i po najraz
ličnejših opravkih. 1200 indu
strijskih delavcev živi danes v 
občini, k i je imela pred 17 leti 
kruha komaj za 86 garačev . . . 
Skoraj 2500 pa je že vseh de
lavcev in nameščencev v obr
ti , industriji, trgovini, prome
tu in drugih vejah gospodar
stva. Kdor je poznal Črnomelj 
pred vojno in ga vidi danes, 
ta mora priznati velik napre
dek mesta in njegovega zaled
ja. 

Vel iko je bilo zgrajenega, 
urejenega in napeljanega v po
vojnih letih. Seveda še ni vse 
tako kot bi si vsi želeli; že
lja po najrazličnejših dobrinah 
je še vedno večja od možno
sti, k i j ih imamo za njihovo 
uresničitev. Pa vendar, ko go
voriš s Črnomaljcem, napred
ka mesta nihče ne zanika. 
Skoraj 2 mili jardi na leto že 
znaša zdaj vrednost v občini 
ustvarjene proizvodnje! Komaj 
pred 14 leti pa so odposlanci 
slovenskega naroda prav tu. v 
Črnomlju, postavljali temelje 
naše d r ž a v n o s t i . . . 

Št ir inajst let. Marsikje v 
svetu v tem času še niso za
brisali niti najhujših ran, k i 
jih je pustila vojna. M i pa smo 

Za naš praznik 
Delovno ljudstvo občine Črnomelj letos že petič 

praznuje svoj občinski praznik, tokrat v nedeljo, 23. febru
arja, spomin na zgodovinski datum I. zasedanja SNOS 
(19. do 20. februarja 1944). 

Družbene organizacije so in še bodo v počastitev tega 
praznika pripravile sledeči program: 

15. februarja je priredila Koncertna direkcija iz Ljub
ljane v Črnomlju »Koncert opernih arij in recitacij«. 

16. februarja je priredil Partizan v Črnomlju pokalni 
turnir ob sodelovanju klubov športnikov Črnomelj, Me
tlika, Semič, Gradac in garnizon Otavec. Turnir bo trajal 
od 16. do 23. februarja 1958. 

IT. februarja je priredila strelska družina Črnomelj 
tekmovanje v streljanju z zračno puško v prostorih 
Komende. 

19. februarja: ob 10. uri priredi Partizan Črnomelj šta-
fetno patrolno tekmovanje z obiskom spominskih plošč na 
področju občine Črnomelj. — Ob 19.30. uri: v Domu ljud
ske prosvete nastopajo »Veseli planšarji« z zabavnim 
programom. 

21. februarja: od 9. ure dalje jubilejni šahovski turnir 
najboljših šahistov Dolenjske in Bele krajine v šahovskem 
klubu Črnomelj, ki bo trajal do 1. marca. Ob 19.30. uri 
priredi Svoboda iz Kanižsrice v gasilski dvorani na Vinici 
»Veseli zabavni večer«. 

22. februarja: ob 18.30. uri priredi PD »Dušan Jereb« iz 
Novega mesta »Novomeški nagradni veseli večer št. 1«. 

23. februarja: ob 6.30. uri budnica mestne godbe. Ob 
9. uri slavnostno zborovanje v Domu ljudske prosvete v 
Črnomlju ob sodelovanju zabavnega orkestra Radia Ljub
ljane pod vodstvom Bojana Adamiča. Ob 15. uri bo v kino 
dvorani na Vinici igral zabavni orkester Radia Ljubljane. 
Ob 19. uri nastopi v kino dvorani v Dragatušu s svojim 
zabavnim orkestrom Radio Ljubljana. Ob 15. uri uprizori 
KUD Miran Jarc iz Črnomlja v osnovni šoli v Adlešičih 
koncert narodnih in umetnih pesmi. 

Na te prireditve vabi vse prebivalstvo 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR 
ČRNOMELJ, 

40 BRIGADIRJEV 

V sredo Dolenjski list, v soboto 
Tovariša, jutri brzojavko o smrti 
strica v Ameriki in v torek spet 
pismo od dragega, ki je pri vo
jakih v Kragujevcu — vse Ima 
tale črnomaljski znanec v svoji 
torbi. Najraje ps ga srečujejo 
upokojenci zadnjega v mesecu. 

O delu mladinske organizacije 
na gimnaziji nam je povedal 
predsednik Ivan KlobČar tole: 

»Preteklo leto smo bili tretji 
najboljši aktiv v Sloveniji. Nasa 
folklorna skupina nastopa na 
proslavah, mladinski orkester 
pa nam igra na plesnih vajah. 
Tudi športno se udejstvujemo. 
saj so naše rokome^a^ice druge 
v Sloveniji- Imamo še strelski, 
namiznoteniški in debatni kro
žek.« 

Na občinskem vložišču 
Zanimalo nas je tudi, kako 

delajo tovarišice na vložišču 
občinsMega ljudskega odbora.* 

»Prd nas je vedno kaj novega. 
Prejšnja leta so nas zasipali z 
davčnimi pritožbam!, sedaj pa 
imamo dokaj dela s pritožbami 
zoper takse. Tudi prenos pri
stojnosti z okraja na občine ne 
pozna. Letos Imamo v delovod 

. niku dokaj več številk kot smo 
jih imeli lani ob tem času in 
fnisi M kopičijo z dneva v dan 
Prizadevamo si, da bi vlog1? 
čimprej rešili, vendar nam to 
večkrait ne uspe, ker mor«Jo 
(•-akMi na odobritev pristojnih 
komisij«, je povedala prijazna 
uslužbenka Zofka Ferleževa, ki 
že več let opravlja to delo. 

»Kaj pa avtocesta?« 
»Zanimanje Je veliko, 1« ne

kateri lanski brigadirja so ne
zaupljivi, ker so jih v Ljublja
ni potegnili z obljubami. Vse-

^ . g s* 

I i * 1 

eno pa nas bo več kot štiri ds-
eet!« 

»Pravijo, da imate stike z 
ljubljansko VII. državno!?« 

»Seveda. Ljubljančanom smo 
napovedali tekmovanje v učnem 
uspehu, tekmujemo pa tudi na 
športnem področju. Skupaj amo 
bili v zimskih počitnicah na 
Mirni gori ln poleti bomo 
tam počistili terene za smu
čanje. Tudi taborili bi radi, 
njihovi in naši taborniki; naj
brž bodo skupaj v taborniški 
brigadi kje ob Krki.« 

Napredek Starega trga 
Mimo javne rtaW*«^*V<», kti 

so Jo napravili v jeseni, ima 
Stari trg sedaj tudi javno 
tehtnico; ta je bila v dolini res 
zelo potrebna. Po vasi namera
vajo zasaditj okrasno drevje in 
so J*ms že izkopali. V načrtu 
maje tudi zgraditev pločnika, 
s ko da bo glavni del vasi ure

jen kar lepo in sodobno. 

Ce ni drugače, se stisne novo 
podjetje ksr v navadno hllo, 
kot je to storila nova črnomalj
ska BELOKRANJKA, znano ple-

tiljsko podjetje. 

Sto t i p k — sto g l a s o v 

Čebule po 100 dinarjev venec in .mntovllcs po dva kovača za krožnik Je bilo v četrtek ns črno-
SMl>kem trgu dovolj. Na sliki: denar Je treba dobro prešteti, d* ne bo potem sam**«... 

»Nal internat Je ka
kor harmonika. Vsak 
gojenec Je zase tipka In 
vsak po svoje reagira 
ns življenje okoli sfche. 
Prav zato, ker so otro
ci tako različni, menim, 
da se na vzgojni kader 
7.a ril l a š k e domove po
laga premalo pozorno
sti,« Je povedala tovarl-
flca ANICA 1 A K s i 
upravnica Dljalkega 
doma v Crnotnju. 

Marsikateri gojenec 
tlvl v domu bolje k o t 
loma, KO pa tudi taki, 
ki Jim Je tukaj edini 
dom, ker nimajo vet 
vtarltv. Od 133 otrok Je 
31 s i n o v ln hčera padlih 
borcev. 

Malce smo pokukali v 
— 1111 • i •• 

• Kaj pa ti?« 
»Matematiko Studi

ram. Enačbe s dvema 
neznankama... .« 

V vsaki učilnici Imajo 
tudi vzgojiteljico, le 
psmololcl Imajo več 
ivobode z otlrom na to, 
d.i bodo kmalu na uni
verzi, kjer jih ne bo 
nihče več priganjal k 
učenju. 

Hodniki so čisti, po
stelje bele, Jedilnica ve
lika ln svetla, dnevna 
s o h a . . . seveda, spet 
nas Je radovednost pre
mamila, da smo poku
kali v eno Izmed oma
ric, ki so lin vsi hod
niki polni: Marica I.a-
s l č , n. b — tak red. da 
smo osupnili: zvezki, 
pletenje, < barvice , , , vse 
na svojem mestu kot 
mora biti. 

m ta ljubi no« Je ho
tel odpreti <e naslednjo 
omarico. Kaj pa lo!7 
Zmečkan papir, pova
ljan zvezek ln skorja 
kruaa, ki je bila nskoč 

namazana z marmelado. 
Sploh cel muzej! Po
gledali smo ie na listek, 
ki je prilepljen na no
tranji strani vrat: 
Branko V. II, b. Hm, 
fantje so pa taki? 

Kar mimogrede so se 
odprla le tretja vratca. 
Jan Emil II. b. Spet 
fant, red pa vseeno tak 
kot mora biti. Kar od
dahniti smo si; Branko 
Je torej le izjema! 

Sprehodili smo se po 
domu in se le in Se po
govarjali s tovarlsico 
upravnico o Mvljenju 
mladine v nJem. 

»Danes bodo Imeli go
jenci slastno večerjo — 
miSkel Ali Jim zavida
te? Pa tudi drugače 
Imajo dobro hrano, naj
več po zaslugi organi
zacije C A R E , ka
tere pomot snajo prire

diti v tako okusne stva
ri, da si sploh misliti 
ne morete . . . « 

Učni uspeh gojencev 
v loll se Je izboijlal od
kar pomagajo boljši di
jaki slabšim in vlljeloi-
*! " '^o lcem. Imajo 
Studijske krožke in v 
pedagoškem svetu In
ternata sta dva zastop
nika lole. 

Za zdravstveno stanje 
dijakov skrbi požrtvo
valni doktor Dereanl, ki 
s poklicnim veseljem 
vedno pribiti, kadar 
Je treba pomagati otro
ku. Gripa le Ha preko 
vseh. v Štirinajstih dneh 
so Imeli po trideset 
primerov.,, 

Tako minevajo belo
kranjski mladini dnevi 
v snem najlepših Inter
natov v Sloveniji 

NAŠE MESI0 
Rodil sem se v Črnomlju. 

Zato ga bom tudi opisal. Pred 
davnimi časi so nam vladali 
tujci. Naši kmetje so jim mo
rali tlačanlti. Začeli so se upi
rati. Ko so bili graščaki pre
magani, so nam zavladali Av
strijci. Po prvi svetovni vojni 
so nam vladali kralji. V drugi 
svetovni vojni je bila Bela 
krajina najprej osvobojena. Po 
vojni se je Črnomelj izpreme-
nil. Prej sokolski dom se je 
spremenil v prosvetni dom; 
obložen je z marmorjem. Na 
plošči so slike, ki nas spomi
njajo na osvobodilno borbo. 
Zidajo bloke in hiše, da bodo 
delavci imeli lepa stanovanja. 

Črnomelj je vedno lepši. 
Vedno več je tovarn in delav
nic. Tovarne in delavnice gra
dimo zato, da bodo naši starši 
in mi, ko bomo dorasli, zaslu
žili, da bomo lepo živeli. 

Črnomelj, 14. 2. 1958 

F R A N C I Z A J C 
X k razred 
-snovne i al« 
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0 polletnih učnih uspehih na gimnaziji v Črno mlju 
Pred občinskim praznikom Črnomlja smo naprosili tu

di ravnatelja črnomaljske gimnazije prof. Andreja Petka, 
da nam je povedal nekaj o uspehih dijakov pri letošnji 
polletni konferenci. Takole pravi med drugim: 

Letos je vpisanih na gimnaziji 
«18 dijakov — 193 fantov in 220 
deklet. Dijaki nižjih razredov 
so predvsem iz črnomaljske ob
čine, višješolci pa so iz vseh 
predelov Bele krajine. 

Na učni uspeh so ob prvem 
polletju vplivale različne okol
nosti, med katerimi bi omenil 
predvsem epidemijo gripe, k i je 
močno ovirala redno šolsko de
lo. Pouka sicer nismo prekinili, 
ni pa bilo moč jemati nove sno
v i , ker je veliko dijakov manj
kalo in smo bil i ob polletju v 
zaostanku. Vendar je uspeh v 
primerjavi z lanskim boljši v 
nižjih razredih za približno tri 
odstotke, v višjih pa za 5 od
stotkov. Opažamo iz leta v leto 
boljše uspehe, ki potrjujejo, da 
se gimnazija kot šola stabilizira, 
da ima pri starših in dijakih 
vedno večjo veljavo in da se za 
njeno delo javnost zanima. 

Poglejmo uspehe v številkah: 

v nižjih razredih je od 325 di
jakov pozitivno ocenjenih 173 
ali 53,23 odst., v višjih razredih 
pa od 88 dijakov 55 ali 62.5 od
stotkov. Skupna pozitivna oce
na na zavodu: 55,2 odstotkov. — 
Najboljši je bil 8. razred s 83,4 
odst., najslabši pa I. c s 34.34 od
stotkov. Profesorski zbor je te
meljito pretresel vse vzroke za 
tako veliko razliko in ugotovil, 
da je najslabši razred dopoldan
ski, v katerem so kmečki otroci, 
ki hodijo od daleč v šolo in mo
rajo popoldne opravljati doma 
različna dela. Ti dijaki nimajo 
dovolj časa za učenje, prihajajo 
v šolo manj spočiti, prehod iz 
osnovne šole v gimnazijo jim pa 
pravtako dela različne težave. 
Starši navadno prvošolcem tudi 
ne puščajo dovolj prostega časa 
za igro in oddih. 

Na učenje v drugih razredih 
je letos ugodno vplivala odredba 
o potrebni izobrazbi za učenje v 

obrti, ki zahteva, da mora imeti 
učenec kakršnekoli obrti vsaj 6 
razredov osnovne šole ali 2 raz
reda gimnazije, za kovinarje je 
potrebnih 7 razredov oziroma 3 
razredi gimnazije, medtem ko 
morajo imeti avtomehaniki, pre
cizni mehaniki in podobni po
klici celo 8 razredov osnovne 
šole ali pa vsaj 4 razrede gim
nazije. 

Velika ovira za doseganje 
boljših uspehov je tudi pomanj
kanje kabinetov in učil, k i so 
med vojno v šoli zgorela. Zdaj 
j ih gimnazija s težavo nabavlja, 
dijaki pa imajo pri pouku real
nih predmetov precej več težav 
kot njihovi vrstniki na drugih 
zavodih. 

Pregled ne bi bil popoln, če 
ne bi omenili dobrih pogojev, k i 
j ih imajo črnomaljski dijaki v 
novem dijaškem domu, k i je 
med najlepšimi in najudobnej-
šimi v Sloveniji. Omeniti mora
mo tudi živahno udejstvovanje 
dijakov na kulturnoprosvetnem 
področju in v športu. ^ 

Učni uspehi, doseženi v prvem 
polletju pa seveda niso merilo 

3$%aia je tli 

za celoletni uspeh ln delo dija
kov, saj je znano, da se uspehi 
konec leta, zlasti pa še po po
pravnih izpitih, znatno dvignejo. 
Zato smem upravičeno reči, da 
je gimnazija kot najvišja kul 
turna ustanova v Beli krajini 
opravičila svoj obstoj. Odprla je 
mladini pot tudi do najzahtev
nejših poklicev. Zato jo prebi
valci občine cenijo in upošte
vajo. 

Belokronjci na Bledu 
Letos bo 13. julija velika re

vija narodnih noš na Bledu. 
Lani je bila pokazana le go
renjska ohcet, na katero so bi l i 
povabljeni tudi Adlešičani. Zal 
j im je deč pokvaril nastop. 

Letos se bosta revije narodnih 
noš na Bledu udeležili dve sku
pini. Nastopili bodo Adleši-
čani s skupino tamburasev in 
plesalcev z dvema točkama ter 
Metlicam z dvema točkama, kar 
bo posebno zanimivo za tuje 
turiste. 

Adlešičani se prav resno pr i 
pravljajo in bodo nastopili v 
novih narodnih nošah; upamo, 
da bodo poželi lep uspeh. 

R. 

Se mlada je, polna tistega 
igralskega entuziazma za oder 
in za življenje na deskah, k i 
pr ičara svet, poln veselja, strasti, 
obupa, hrepenenja, ljubezni, svet 
v Talijinem h ramu . . . To je 
Mira Lutmanova, ki je odigrala 
že precej-zahtevnih vlog z uspe
hom v novomeškem gledališču. 
V garderobi pred vajo sem ji 
zastavil nekaj vprašanj. 

Kdaj ste začeli igrati na 
odru? 

»Moj prvi nastop je bil leta 
194$ na novomeškem odru.« 

Katere vloge so Vam 
najbolj ugajale? In tri za
htevne Ane (Mladost pred 
sodiščem, Anna Christie, 
Dežurna služba)? 

»Katera vloga mi je najbolj 
ugajala, je težko reči. Izmed 
treh navedenih dram sem se 
najbolj vživela v vlogo Ane v 
»Mladosti pred sodiščem«. Tudi 
z vlogo Anne Christie sem bila 
zadovoljna, Dežurno službo pa 
studiramo sedaj, kjer igram 
spet — Ano.« 

Same zahtevne vloge je po
dala Mira sproščeno, doživeto 
in prepričljivo. Zagrabilo nas je 
ob pretresljivi izpovedi Ane 
Daalders pred sodnikom, solze 
so privrele ljudem ob čustveno 
razgibani igri nesrečne Anne 

Dobro obiskana 
predavanja 

V občini Straža-Toplice so pod 
vodstvom krajevnega zdravnika 
dr. Lampreta zdravstvena pre
davanja. Proti pričakovanju se 
je zbralo v dvorani Zadružnega 
doma v Dol. Toplicah veliko 
poslušalcev in reči moramo, da 
predavanja že dolgo niso bila 
tako obiskana. Dokaz, da se lju
dje zanimajo za zdravstvena 
vprašanja. Prav tako lep obisk 
Je bil v Podturnu, Soteski, na 
Vršnih selih in v Straži. Pre
davanja so bila povsod zaklju
čena s predvajanjem filmov o 
raku in osebni higieni. c. 

Christie, s katero občutij in do
živetij poln svet 0'Neillove 
drame je podala tudi ljubljan
skemu občinstvu ob gostovanju 

.Mu a Lutman-Stella v Maugha-
movi drami Sveti plamen 

novomeškega gledališča na De
lavskem odru. In zaigrala bo 

suvereno tudi Ano v »Dežurni 
službi«, k i jo študira z njej 
lastno doslednostjo, vztrajnostjo 
in mladostnim elanom. Z od
lično igro je pred leti prijetno 
presenetila v vlogi Stelle v 
•Svetem plamenu«, kjer je s 
široko lestvico duševnih fines 
prepričljivo zaigrala eno naj
zahtevnejših vlog. 

Kako se počutite na 
odru pred publiko, kako 
se vživljate v vlogo? 

»Ko stopim na oder pred pu
bliko, kmalu čutim, ali imam 
stik z njo ali ne. Zelo nepri
jetno je igrati, če gledalci dra
me ne razumejo, kar se po naših 
podeželskih odrih dostikrat do
gaja.« 

V kratkem času nekaj let je 
Mira od Sneguljčice do težke 
vloge Anne Christie vidno rasla 
v svetu velikih notranjih doži
vetij Talijinega hrama. Vedno 
točna pri vajah, čestokrat redno 
trikrat tedensko v vsej sezoni 
žrtvuje prosti čas, igra. živi na 
odru, zamišljena ln vesela, ka
kršno je pač življenje na odru 
in v resn ic i . . . Mira nam bo 
še marsikaj povedala na odru. 
To je šele njena igralska po
mlad T. T. 

Dolenjski fantje 
pozdravljajo 

Fantje, ki služimo vojaški 
rok v Puli, prav lepo pozdrav-
ljamo vse Dolenjce, starše in 
vse domače, zlasti pa dekleta 
izpod Gorjancev: 

Alojz Robek, Alojz Nučič, 
Rudolf Bratkovič, Jože Mušič, 
Franc Gregorič*, Feliks Rogelj, 
Anton Martinčič, Silvester 
Mirtič*. Franc Šinkovec, L j u 
devit Uhan. Mart in Može, M a 
tija Mihelčič, Ivan Zoran, 
Darko Miklavčič. 

Veseli se svidenja 
DOMINE BLATNIK, ki slu

ži vojaški rok v Rumi, po
zdravlja vse domače, prijate
lje in znance ter se veseli sko
rajšnjega svidenja. 

»Dolgi sta bili dve leti voja
ščine, kratkočasil sem se pa 
dostikrat z branjem Dolenj
skega lista, katerega sem vsak 
teden težko pričakoval. Pripo
ročam vsem, ki imate koga pri 
vojakih; fanta, sina ali moža, 
da jim v najkrajšem času na
ročite domači Ust, ker ga vsi 
tako radi berejo*. Tako nam 
piše toimriš Blatnik, ob koncu 
pisma pa še p**šilja tople po
zdrave vsem naš im bralcem. 

Prosvetno druš tvo Janez T r 
dina iz Šmihela p r i Novem 
mestu je gostovalo v soboto 8. 
februarja v Novem mestu z 
Gobčevo opereto »Planinska 
roža«. Istega dne je opereto 
dvakrat uprizofilo in obakrat 
so b i l i vsi sedeži razprodani. 

Naglasiti moramo, da so do
segli Smihelčani pod vodstvom 
dirigenta Ludv ika Ahačiča lep 
uspeh. V igralskem in glasbe
nem oziru je bilo delo dobro 
naš tud i rano . Pevci- igralci so 
ne le kot posamezniki t emveč 
tudi kot celota navduši l i gle
dalce, k i so nastopajoče nagra
d i l i z dolgotrajnim aplavzom. 

Jelka Zajčeva, Mar i j a G r o -
sova, Mar t in Rozman, Dane 
Zupančič in M i l a n Zupančič, 
Mar i ja Rozman. Metod Pod-
bevšek in Franc Zrnec so se 
zlasti odlikovali . Jelko Zajče-
vo poznamo, saj je že večkra t 
nastopila in priznati j i moramo 
lep napredek. Zelo ljubko je 
pela v sceni na oknu. Zbor je 
b i l dobro uvežban in moramo 
reči, da so se tovar i šu Ahač i -
ču posrečile izvedbe nekaterih 
mest v opereti naravnost pre
senetljivo dobro. 

Orkester J L A je spremljal 
pevske točke zelo diskretno in 
precizno. Obe baletni sceni, 

zlasti vložek »Metuljček in 
cvetka« moramo še posebej 
pohvaliti . Metuljčka in cvetko 
sta izvajali hčerki tov. A h a 
čiča, njuna s tarejša sestrica 
pa je igrala v orkestru k lav i r 
in pokazala že precejšnjo r u 
tino. 

Ne glede na manjše napake, 
k i so neizogibne, so Smihe lča 
ni lahko z uspehom zadovoljni 
i n naj nadaljujejo s kul turno-

prosvetno dejavnostjo. Z ope
reto naj gostujejo tudi v dru
gih krajih v bližini Novega 
mesta; dobro bi bilo, če b i 
predstavo ponovili še v Novem 
mestu, pr i čemer naj ne opuste 
predstave za šolsko mladino. 

Vsem-, zboru, solistom in 
igralcem, posebno pa dirigentu 
Ahačiču naj bo doseženi uspeh 
vzpodbuda za nadaljnje delo! 

J. M. 

Prevole 
so d o b i l e knjižnico 

V nedeljo, 9. februarja je Svet 
Svobod in prosvetnih društev 
okraja Novo mesto izvršil prvo 
nalogo v letu 1958, izmed šte
vilnih, ki j ih ima v programu: 
Prevole v Suhi krajini so do-
bile svojo ljudsko knjižnico. 

V šoli na Prevolah so se zbrali 
ob 10. uri šolarji in učiteljice. 
Upra\Titeljica je pozdravila na
čelnika in tajnika SSPD Slavka 
Kastelica, predsednika občine 
2u*emberk Jožeta Gosenco in 
upravnika Študijske knjižnice 
Boga Komelja. Nato se je od
vi l lep in prisrčen program v 

počastitev kulturnega praznika 
— Prešernovega dne. V lepem 
nagovoru je upraviteljica ob
razložila otrokom pomen Pre
šerna, šolarji pa so peli in re
citirali Prešernove ln druge 

Za sknpnl 
občinski praznik 
V nedeljo, 9. februarja, so se 

zbrali delegati na občni zbor ob
činskega odbora ZB Straža-To
plice. Udeležba je bila dokaj 
velika, o delu organizacije v mi
nulem letu pa je obširno poročal 
predsednik občinskega odbora 
ZB Anton Vlašič. 

Mnogi bivši borci-partizani, je 
dejal tov. Vlašič, se še niso zna
šli v današnjem stanju, je pa 
tudi premalo storjenega zanje. 
Treba je več sodelovanja in 'več 
pogovorov z borci. Veliko skrb 
pa smo posvetili mladini; nji 
organizacija tolmači pomen bor
be, zlasti pri ogledih Baze 20 in 
drugih točkah iz zgodovine NOB. 
Tudi lani so borci lepo prosla
vi l i 4. in 22. julij. Sodelovali so 
pri proslavi krajevnega prazni
ka v Dol. Toplicah, ki je lepo 
uspel, medtem ko je bil v Straži 
slabši. Treba je oba združiti v 
en sam, skupen občinski praz
nik. 

Velika skrb je bila posvečena 
otrokom-vojnim sirotam. V ob
čini Imamo 63 enostranskih m 
dvostranskih sirot. 30 teh otrok 

Posvet na razpotju 
Novomeška poklicna svetovalnica med metliško mladino 

Novomeška poklicna posveto
valnica Je storila letos pomem
ben korak naprej v svojem raz
voju. Ni se zaprla le v svoje pro
store v Novem mestu, ampak Je 
prišla tndi na teren med starše in 
mladino, ki želi na pomembnem 
Življenjskem razpotju slišati pa
meten nasvet. 

V Metliki Je bilo zantmanje 
staršev in mladine za delo posve
tovalnice ogromno. To dokazuje 
veliko število dijakov 2.. 3. ln 4. 
razreda metllSke gimnazije in ne
kaj učencev boiakovske Sole 
(skupaj nad «0!), ki so prišli prej
šnji teden na preizkušnjo svojih 

Prijetno presenečenje 
Novomeški veseli večer štev. 1. Dvakrat do zadnjega 

kotička polna dvorana, polna ugibanj, pričakovanj, pa 
tudi dvomov. Bo uspelo? 

Zastor se dvigne. Pred nami igralski in pevski kolek
tiv z zabavnim orkestrom Doma JLA; prijetna scena, do
miselna uvodna slika, pozdravna beseda napovedovalca. 
Stik je ustvarjen, prvi aplavz zagrmi z dlani v razsvet
ljeno dvorano in na oder. Volitev ocenjevalne komisije, 
prva nagrada. Nato program: Polonca s punčko, Dolenjski 
fantje pojejo, Reza in Nacek, ženski duet, v kraljestvu 
čarovnij ln Dolenjska Sneguljčica. V dvorani stikanje 
glav, kimanje, živahno ploskanje ob hitro vrstečih pri
zorih na odprti sceni. Morda včasih malo manj, včasih 
malo več ploskanja. A to nič ne de. Vse ne bo nikdar 
vsem všeč. Pa razvajeni smo! Radio nam prinaša vsak dan 
prvovrstne (pa tudi manj prvovrstne) programe, videli 
smo razne skupine in gostovanja (nekatera prav nič kva
litetna in veliko slabša kot je nocojšnji večer!) in sploh 
— radi smo kritični. Tam, kjer sami nič ne prispevamo, 
morda še celo najbolj . . . 

DrugI del večera. Nackova Ironija življenja je spre
jemljiva; Ježkovo betrovsnje (po obliki in vsebini) JI ne 
škoduje. Pa Žurnal Novega mesta, Jurčkova šolska naloga 
(če bi odpadla, program ne bi prav ni* osirotel), vmes 
nastopi Dolenjskih fantov (peli so odlično), zelo kvali
tetni vložki orkestra in Še Ribniški lirban z vsemi kuhal-
nicaml, reieti, škafi in ilicsml. Potem nagradno tekmo
vanje za dobitke z veliko porcijo smeha, presenečenj In 
i malo manjšo merico popra v odgovorih vprašancev . , . 
Pa nič zato, zabave Je bilo na ta račun še več. 

Nagrade so razdeljene, točke ocenjene; še zaključna 
scena in nato gneča na vseh Izhodih. In mnenja: »Odlično! 
Krasno! Zabavno! Boljši kot Veseli Kranjci! Za prvič 
nismo pričakovali toliko. Lahko bi tudi kaj spustili! Se bi 
morali nastopiti, da pridejo vsi obiskovalci na vrsto, ki 
so ostali zdaj brez kart« 

Za prvič je bilo res dobro (premiera verjetno boljša 
od ponovitve). Dolgo smo čakali na ta večer in reči je 
treba, da nas kolektiv PD Dušan Jereb z gostujočimi 
godbeniki Doma JLA nI razočaral. Mnogo truda je bilo 
vloženega v nastop in zanj smo prizadevnim igralcem, 
pevcem, pomožnemu osebju In vsem drugim, ki so pri
reditev omogočili, lahko hvaležni. Kar Je bilo v programu 
fcbkega, bo redakcija Veselega večera lahko popravila. 
Talentiranih kadrov v vrstah društva ne manjka; sami 
so verjetno tudi občutili, kje program drsi k nevarni 
meji med smešnim in banalnim. Za to, kar so nam dal), 
pa Jim hodimo vsaj toplo hvaležni! Amatersko delo ce
nimo bolj kot smo to zadnje čase zlasti v Novem mestu 
navajeni. 

sposobnosti ln po nasvet pred od
ločitvijo o svojem bodočem po
klicu. Vsi so se zavedali, da je 
Izbira poklica med najpomemb
nejšimi koraki v človekovem živ
ljenju, saj mu slabo izbran po
klic lahko vse življenje zagreni. 
Ljudje imamo namreč različna 
nagnjenja ln različne sposobnosti, 
ki Jih Cesto niti sami ne motorno 
spoznati. Te sposobnosti pa se ne 
ujeniajo vedno z našimi željami, 
Se manj pa mnogokrat sposobno
sti otrok z željami staršev. Prav 
tu pa Je naloga poklicne posve
tovalnice, da pomaga mlademu 
človeku ugotoviti njegove spo
sobnosti in v skladu z njimi 
usmeriti njegove želje. 

Anketa o željah otrok In star
šev, ki Jo Je ob pomoči Sole iz
vedla novomeška posvetovalnica 
na metllSki Soli, Je pokazala, d* 
otroci in tudi starSi poznajo zelo 
malo poklicev, ki bi si Jih želeli 
ali Jih ne bi marali izbrati. Naj-

Cestitke rojaku v Ameriki 
Našemu rojaku in naročniku 

Dolenjskega lista BOWHANU 
FRANU iz Sheboygana poši
ljamo preko luže v daljno 
Ameriko prisrčne čestitke za 
rojstni dan. 

Dragi Frank, ob Tvoji 74-
letnici trdega in bornega živ
ljenja v tujini se Te spomi
njamo vedno hvaležni sorod
niki in prijatelji. Neizbrisni so 
spomini nate, ko si se pred 50 
leti poslovil od domačih in 
rojstne hiše ter si v tujini po
iskal boljšega kruha, katerega 
ti številna Rovhanova družina 
na M a l i h Poljanah ni mogla 
dati. V jeseni Tvojega življe
nja ti TVOJI SORODNIKI in 
GORENCEV JO?.E IZ ZBVR 
želijo še mnogo zdravih let v 
krogu svoje dru*inel 

Maikarada za velike 
in male 

V soboto, it. februarja svečer 
Je TVD Partizan v Novem mestu 
priredil tradicionalno maikarado. 
Nabito polni prostori Doma JLA 
so pričali, da se novometko ob
činstvo rado zabava. Prijetno ras
položenje so napravile več aH 
manj dobre maske ln odlično vi
no. Priznati pa Je treba, da pra
vega pustnega razpoloženja ni bi
lo, verjetno zaradi prevelikega 
drenja. 

Kot vsako leto Jo tudi DruStvo 
prijateljev mladin« priredilo otro
ško maikarado. V nedeljo, IS. fe
bruarja popoldne so v Domu JI.A 
rajali Šolski otroci, opazili smo, 
da Je med otrorl vsako leto ne
kaj odličnih mask, pri starejših 
pa se tega ne da reči. Zal tudi 
letos starši in gledalci niso bili 
uvidevni in niso sedali na zanje 
pripravljene sede*«-, temveč so se 
itrenjall pri vhodu, tako da pre
hod i» male maškare nI bil nn> 
goč. Dvorano .11.A Je ** VSe piiitne 
prireditve premajhna. Slasti otro
ci to te posebno občutijo. 

bolj znani poklici so obrtniški (Ši
vilja, čevljar), kmečki, učiteljski, 
medicinski, trgovski in deloma Se 
sploSni uradniški (knjigovodstvo, 
administracija, poŠta itd.), torej 
tisti s katerimi Imajo -otroci aH 
starši v življenju največ opravka 
v gospodarsko zaostalih predelih. 
Skoraj nič pa ne poznajo raznih in
dustrijskih in nekaterih obrtniških 
poklicev, ker Jih Se niso videli ln 
T. njimi Se niso Imeli opravka. 

Milena Verbančlč. dijakinja 5. 
letnika novomeškega učiteljišča, 
si je sama napravila karakterno 
masko za oder. Cez dobrega pol 
leta bo morda na tečaju za re
žiranje pridobljeno znanje že s 
pridom uporabljala v eni Izmed 

naših dolenjskih šol. 

Tov. prof. Avsecova, ki v po
svetovalnici dela ln je organizi
rala v Metliki vrsto skupinskih 
testov (preizkusov sposobnosti ln 
znanja), In tov. Fujs, ki ji je prl-
<el za dva dni na pomoč, sta ime
la v Metliki ves teden polne roke 
dela, da sta vsaj približno sveto
vala su mladim ljudem, kam naj 
usmerijo svojo življenjsko pot. 

Ugotovitve posvetovalnice pa 
niso bile zanimive samo za sveto
valce in mladino, ampak tudi za 
Šolske delavce. Pokazalo se je 
namreč, da bi mnogi otroci lahko 
v Soli mnogo bolje Izdelovali po 
svojih sposobnostih, če bi imeli 
le več časa za učenje oz. če bi 
Jih znali pripraviti do učenja (Jim 
pomagali premagati lenobo); mar
sikdo tudi svojega znanja ne mo
re pokarati lz najrazličnejših 
vzrokov (skromnost, trema, neza
upanje vase, nervoza Itd.). 

Delo poklicne posvetovalnice Je 
nedvomno selo koristno, zato ga 
Je treba vsestransko podpreti. 
Vsekakor ho telo prav, če bo svo
je delo prenesla na teren, kot Je 
to le začela delati, kajti mnogo 
laže gre ekipa posvetovalnice med 
starše in mladino, kot pa Je tem 
premagati najrazličnejše predsod
ke, pomisleke In pot v Novo me
sto. Mladina In starSi bodo po
zneje lase znali poiskati posveto
valnico tudi v Novem mestu, če 
Jo bodo poznali Se l i srečanja na 
terenu. 

m te nekaj: razen poklicnega 
svetovanja, bi morale zlasti ob
činske posredovalnice mladtnt 
mnogo več pomagati pri nji
hovem Iskanju poti v poklic s 
tem, da Jim pravočasno zagoto
vijo učna mesta. Dolenjska In Be
la krajina sta le vedno pasivni 
deželi In učnih mest v njih Se 
vedno zelo primanjkuj*« Stiki 
med posredovalnicami na pode
želju ln v večjih krajih bi morali 
biti tesnejši, referent za delo oz. 
vodja posredovalnice bi moral 
Imeti vedno na razpolago oz. vs« 
deti za nekaj učnih mest. Človek 
Iz Drašlč aH Preloke si brez znan
cev aH sorodnikov ne bo mogel 
sam najti učnega mesta v LJub
ljani aH kje drugod. Tudi tu mo
ramo nsSl mladini ugladlti pot v 
llvljenje.1 

prejema štipendije od ZB, 16 iz 
občinskega proračuna in 14 iz 
zveznega proračuna. Skupna 
vsota teh štipendij je 1 milijon 
din na leto. Občinski odbor je 
prejel lani 27 prošenj od borcev, 
k i so želeli uveljaviti svoje T a 
vice. Rešenih jih je bilo 17, dru
ge pa so bile pomanjkljive ali 
neupravičene. Zdravstveno sta
nje ,borcev je slabo, zlasti so 
med njimi živčna in revmatična 
obolenja. 

Organizacija šteje 778 članov: 
76 odstotkov je moških. ni od
stotkov žensk. Po socialnem se
stavu je 41 odstotkov delavcev, 
30 odstotkov kmetov, 5 odstot
kov uslužbencev in 24 odstotkov 
ostalih. V družbenih in gospo
darskih organi/.arijah je vklju
čenih 24 odstotkov članstva. 
Najmanj je članov na vodilnih 
ali strokovnih mestih, ker nima
jo ustrezne izobrazbe. 

Organizacija je veliko delala 
v z g o d o v i n s k o J s p o m e n i š k l sme
ri, zlasti v zbiranju zgodovin
skega gradiva za krajevni mu
zej, ki je bil odprt lani. Slabo 
pa je z vzdrževanjem grobišč 
padlih borcev. V občini je ko
maj 8 spomenikov, 1 spominski 
kamen in 4 plošče, kar je skraj
no premalo. V Dol. Toplicah 
kljub velikim pripravam še da
nes ni spomenika. 

Organizacija je reševala tudi 
socialna vprašanja članov ln 
družin, premalo je pa storila za 
strokovni ln kulturni dvig član
stva. 

V razpravi je bilo vidno, da se 
člani pretežno strinjajo s poro
čilom predsednika in so nadrob
neje sklepali o ureditvi grobišč. 

VLADO LAMUT: Bralka (kreda) 

pesmi. Program je bil res lep, 
zlasti še, ker šola nima nobe
nega glasbenega instrumenta. 
Ob koncu Prešernove proslav« 
je tov. Kašteli c povedal otro
kom, kaj pomeni knjiga za člo
veka, upravnik Komelj pa je 
šolarjem govoril o pomenu 
knjižnic za ohranitev vsega 
človekovega znanja in izročil 
knjižnico v uporabo. Knjižnica 
ima 222 izbranih knjig. Sred
stva za nabavo knjig je dal 
SSPD okraja Novo mesto, stro
kovno pa jo je uredil kolektiv 
SK Mirana Jarca. Nato je pred
sednik občine Žužemberk tov. 
Gosenca izjavil, da bo v naj
krajšem času preskrbel novo 
omaro za knjižnico. Tako je po
tekel lep dan, ki bo ostal suho. 
krajinskim otrokom v trajnem 
spominu. 

* 

ELEKTRIKE SE VESELE 
Prebivalci gornjega de.a Po

ljanske doline prizadevno de
lajo, da bi čimprej dobili elek
triko. Med vasmj Zogozdac,, 
Gornjo in Dolnjo Podgoro ter 
Cepljami so že postavljeni dro
govi. Pričeli so žo tudi z no
tranjo napeljavo. Obljubljeno 
imajo, da lobe elektriko do 1. 
maja letos. Upajo, da ta tok ne 
bo prekoračen in da bodo tudi 
te vasi, ki so med vojno največ 
žrtvovale za partizane, končno 
imele električno luč, kot jo 
imajo že dve leti vse ostale 
vasi v dol ni . 

M I K E N S K I D O L I N I 
se z novo avtomobilsko cesto odpira tujski promet 

V kratkem bo zbor turistič
nega društva v občini Mirna— 
Sentrupert, na katerega že se
daj vabimo vse stare in nove 
člane. 

Turizem na Dolenjskem Se ne 
kaže kdove kakšnega napredka, 
sedaj pa, ko bo dograjena avlo-
mobllstka cesta Ljublljana—Za
greb, bo postala Dolenjska tu
ristična pokrajina, saj ima za to 
vse pogoje. Ker bo cesta spelja
na v neposredni bližini Mirne 
in Šenit rupe rta, je vsekakor po
trebno, da se domačini č i m b o l j 
f oznanijo s turizmom ln sodelu
jejo s turističnim društvom. 

Kakšen je namen tega dru
štva? Da turista, tujca, primer
no preskrbi s hrano in stanova
njem, oziroma da ga obvesti, 
kje bi to lahko dobil. Tujec bi 
moral tudi zvedeti, kje ao znp-
menitoMl In turistične točk-\ 
ki Jih je vredno pogledati. Čla
ni društva pa naj bi skrbeli 
tudi za to, da domače vasi čim 
bolj lepo urede, zlasti pa da 
poskrbijo za pitno vodo. O tem 
je bilo že dosti govora na vid
nih sestankih, vendar jo bilo 
doslej kaj malo storjenega- Prav 

Več poglobljenega dela 
Na pobudo krajevnega odbora 

SZDL Dol. Toplice je bila skl i 
cana razširjena seja Socialistič
ne zveze, katere so se udeležile 
vse organizacije ln društva v 
kraju. Predsednik krnj. odbora 
SZDL je orisal politično stanje 
doma in v svetu ter delo SZDL 
ln drugih organizacij in društev 
v kraju. V SZDL je 234 članov 
— 87 odstotkov vseh volivcev. 
Organizacija je bila najbolj de
lavna pri organiziranju krajev
nega praznika, manj pozornosti 
pa je posvetila drugim stvarem. 
Na območju krajevnega odbora 
SZDI, deluje | organizacij, ena 
kmetijska zadruga, T društev, 8 

sindikalne podružnice in le tri 
druge organizacije. — V raznih 
društvih in organizacijah deluje 
okrog 1189 državljanov, kar ka
zi', da vsak volivec delu v 3—4 
društvih ali organizacijah. Dru-
slva se borijo s finančnimi tt-
žavami, manjka pa tudi prosto
rov za seje, sestanke in za kul
turno delo. Ko bo do kraja do
grajen oziroma prenovljen Zs-
družnl dom, bo precej bolje. Za 
upravo doms Je bil izbran odbor 
| . h h članov. Kino' bo poslej 
obratoval v okviru prosvetnegn 
društva. Glede občinskega praz
nika so vsi soglašali, naj bo ns 
isti dan sa vso občino Straža 

Toplice. V živahnem razpravlja
nju nt tem sestanku Je sodelo
val tudi predsednik ObLO ln 
obljubil vso pomoč za pogloblje
no delo organizacij in društev. 

Naša največja tovarna 
umetnih gnojil 

V Prahovu so začeli graditi to
varno umetnih gnojil, ki bo 
največja tovrstna tovarna ne sn-
mo v Jugoslaviji, ampak v vsej 
Južni Evropi. Na leto bo dala 
575.000 ton superfosfata i* okoli 
flOOO ton kreolltn, izredno važ
nega proizvoda za pstd^^-vuje 
aluminija. 

tako je treba misliti na to, da 
do sedaj ni bilo na razpolago 
primernih prostorov za tujce. 
Ker spada Mirenska dolina med 
nadvse privlačne naravne l ep i 
te z vinorodnimi griči in zida
nicami, nil problem najti prosto
ra za tujce. Za primer vzemimo 
samo grrd na Veseli gori. Ta bi 
s svojo lepo ln dostojno lego 
nudil dovolj možnosti za pre
ureditev v udoben dom za turi
ste. Tudi zgodovina Mi renske 
doline srga v dobo Ilirov in 
Keltov t«r Rimljanov, kar pr i 
čajo izkopanine, ki Jih dan-i* 
hranijo v NSffOdnSm, Dolenj-
.•kem in v dunajskem muzeju. 

Maijhen del teh izkopanin pa 
hrani v svoji zasebni zbirki tudi 
L -|)old Kozlevčar v Slovenski 
vasi pri Sentrupertu. Iz ča?a 
gotike in baroka hrani ta del 
Dolenjske tudi veliko lepih kul
turnih spomenikov, kar bi tujce 
prav gotovo zanimalo, le opozo
riti je treba nanje. 

K L. 

Dr. MARTIN MflLNMIC 
Pretekli teden Je umrl v Du

brovniku belokranjski rojak. Cr-
nomaljčan dr. Martin Malnarlfi. 
Bil Je odvet. in zelo lzbraže-n člo
vek. Bil je na dobrem glasu kot do
ber pravnik, potten in kot človek 
silno skromen. Svoj čas Je oprav
ljal advok. službo v LJubljani, 
nato se Je preselil v Dubrovnik in 
od tsm v okolico Hubotlce ter 
končno zopet v Dubrovnik, kjsr 
Je nstel svoje zadnje počivališče. 

Bda krajin« je dolžna dr. Mal-
narlču veliko zahvalo. V proJSnjih 
letih Je pisal v razne revije In 
časopise o različnih temah. Ob ti . 
sočletnici hrvatskega kralja To
mislava Je Izdul »Tobolček«, drob
no, toda zelo pomembno brošuro. 
V njej so navedeni viri razprav, 
sp'sov, dopisov ln vseh pomemb
nosti, ki s« tičejo Dele krajine. 
In to 7. vso skrbnostjo. 

NI nam znano kaj Je z nJegos/O 
literarno zapuščino, ukrenjeno ps 
Je, da pride, č e jo je še kaj osta
lo, v Pelokrnnjskl mii/.rj v M«-t-
bkl. 

Naj bo ohrsnjrn našemu rto-
bramu dr. Martinu Malrvartčss 

saxrtn1n. rt S L 
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Adlešičani: do 10. ure! 
Krajevni praznik bodo združili z zmago na volitvah 

Prebivalci Adlešičev l n . okoLi-
Ce se že pripravljajo na prosla
vo svojega krajevnega praznika 
— 22. marec. Na seja odborov 
družbenih, organizacij j« bil Iz
voljen pripravljalni odbor in 
določen spored proslave, ki ga 
že pridno pripravljajo. Najbolj 
delavna sta dramska sekcija in 
tambuiraško društvo. Da bi mo
gel nastopiti pevski zbor, smo v 

zimskih počitnicah naprosili 
Mihaela Vahna, učitelja ix Jev-
nice pri Ljubljani, da je prišel 
in žrtvoval brez vsakega plači
la diel počitnic ter učil mešani 
pevski zbor. Vsekakor lep in 
pohvale vreden primer. Razpo
loženje prebivalstva za proslavo 
je letos še bolj razgibano, ker 
so naslednji dan volitve v zvez
no in republifeko skupščino-
Prebivalstvo je z odobrava
njem sprejelo predlog predsed
nika gasilskega društva AdleSi-
či tov. Skubeta, da moramo vo
litve končati do 10. ure, potem 
pa nadaljevati z ljudskim raja
njem v počastitev svojega praz
nika-

• 
Zborj volivcev za Izvolitev de

legatov in sprejem kandidature 
so zelo dobno uspeli. Na pod
ročju Adlešičev je bilo 5 zbo
rov volivcev, polne dvorane 
volivcev in živahne razprave o 
kandidatih in ostalih gospodar
skih problemih so dober dokaz, 
da se volivci zanimajo za go
spodarska in poli'ična vpraša
nja. V 2uničih je bi l glavni 
predmet razpravljanja nedogra
jena cesta do mostu, v Mairin-
dolu elektrika, v Adlešičih ga
silski dom in dvorana, v Bedenj 
-Jankoviči elektrifikacije itd. 
V Marindolu so volivci sklenili, 
da bodo denar, k i so ga prejeli 
za popravilo potov koristneje 
cbrnili kakor za plačilo delov
ne sile. Delo so opravili brez
plačno, za denar pa kupili raz
strelivo ln Svedre. 

Prej brezpomembno zemlji
šče na Gmajnici pri Adlešičih 
se bo spremenilo v plantažni 
nasad orehov. 2e so izkopane 

Zabeležite si naslov* DO* 
IENJSKI LIST, Novo mesto, 
p. p. 33 

jame in počiščeno grmovje. Sa- zemljišče zraven nasada. Sploš-
dike so pripravljene in čakajo no mnenje prebivalstva je. da 
ugodnega vremena. Da bo na- so sredstva zadruge v ta nasad 
sad še večji, sta del svojega zelo dobro naložena, 
zemljišča odstopila za nasad • 
Ivan Grabrijan iz Adlešičev in Na zboru zadružnikov 9. H . v 
Franc HusiČ iz Purge. ki imata Adlešičih so kmetovalci poka-

P R E D V O L I L N A 
Z B O R O V A N J A 

Objavljamo razpored p r e d v o l i l n i h z b o r o 
v a n j za nekatere občine, ki jih sklicujejo občinski 
ljudski odbori in občinski odbori SZDL. Na zborova
njih bodo govorili poslanski kandidati našega okraja o 
zunanji in notranji politiki ter o drugih vprašanjih. 
Občinski ljudski odbori in organizacije vabijo vse dr
žavljane k množični udeležbi! 

OBČINA CRNOMF.LJ: v nedeljo, 23. februarja — 
ob 9. uri zborovanje v Črnomlju, ob 15. uri na Vinici. 
V nedeljo, 2. marca ob 0. uri v Dragatušu, ob 15. url 
v Gribljah. V nedeljo, 9. marca ob 9. uri v Starem 
trgu, ob 15. uri na Sinjem vrhu. 22. marca: v Adlešičih. 

OBČINA TREBNJE: v nedeljo, 23. februarja — ob 
7. uri zborovanje na Čatežu; 2. marca ob 7. uri v 
Dobrniču, v Stahanji vasi ob 11. uri; 9. marca ob 7. uri 
v Sentlovrencu, ob 14. uri v Štefanu. 14. marca ob 
19. uri v Veliki Loki. 15. marca ob 19. uri v Nemški 
vasi, 16. marca ob pol osmih zjutraj v Trebnjem. 

OBČINA MOKRONOG: 25. februarja ob 19. uri v 
Mokronogu, 5. marca ob 19. uri v Klenoviku, 7. marca 
ob 19. uri v Klevevžu, 9. marca ob 8. uri na Trebelnem. 

OBČINA KOSTANJEVICA-PODBOCJE: v nedeljo, 
2. marca ob 7. uri — zborovanje v Kostanjevici. V 
nedeljo, 9. marca ob 7. uri — zborovanje v Podbočju. 

zali veliko zanimanje za posoji
la, s katerimi bi jim bil omo
gočen nakup prašičev za pita
nje. Zadimga si je zastavila 
pLan, da bo nudila kmetoval
cem potrebna sredstva za nakup 
najmanj 450 prašičev, katere 
naj bi kmetovalci spitald od 80 
kg teže naprej ln j ih potem od
dali- Če bo ta plan uresničen, 
ne bo jeseni tolikega tarnanja 
o prevelikih davkih. 

• 
Krajevni odbor Zveze borcev 

Adlešiči je sklenil, da bo do 
krajevnega praznika na vse 
grobove padlih borcev postavil 
kamenite okvirje. Nekaj sred
stev bo dala na razpolago kme
tijska zadruga. Člani bod 0 dali 
material brezplačno in tudi de
lo opravili zastonj. 

Kmetijsko-go&poditnijski tečaj 
v Adlešičih lepo napreduje. De
kleta so zelo zadovoljna. Kme
tijski tehnik Jože Škof lz Čr
nomlja predava o kmetijstvu, 
tako da bod 0 tečajnice mimo 
kuhanja in šivanja dobile tudi 
osnovno znanje iz kmetijstva. 
Finančno je podprla tečaj kme
tijska zadruga. A- C. 

SLABA CESTA 
Brali smo, koliko ^o lansko 

jesen v Poljanska dolinj žrtvo
vali za popravilo potov in cest. 
Kaže pa, da cesta proti vasem 
Vimolj in Kra l j i že lep čas rn 
bila deležna popravila, ker je 
v tako slabem stanju, kot še ni 
bila. Blatna je in kotanj asta, 
čeprav je ob nji dovolj peska-

Na zboru v Praprotnici 
Hribovje vsem dolenjskim 

partizanom znanega Blatnega 
klanca je precej razčlenjeno. 
Proti severu iztega, v smeri 
proti Mirni dolg hrbet, porastel 
z gozdom in vinogradi. Vzdolž 
hribovskega grebena pa se vrste 
rediko posejane hišice dveh 
skromnih vasic — Stare gore in 
Praprotnice-

Pred dnevi so imel v Praprot
nici zbor volivcev, da potrdijo 
predlagane poslanske kandi
date in da se pomenijo še o 
drugih važnih stvareh. Lepo 
število se jih je »bralo, med 
starimi očanci In možmi pa je 
bilo precej žena in mladine, kar 
je še posebno razveseljivo. 

Prav lepo po domače so ss 

pogovorili o vsem. Najprej o 
poslanskih kandidatih Jožetu 
Borštnarju in Francu Kresetu— 
Čobanu, kri kandidirata za zvez
no oziroma republiško ljudsko 
skupščino. Skoro vsi ju osebno 
poznajo še iz časa NOB, pa tudi 
po osvoboditvi po njunem delu, 
zato so ljudje pozdravili sklep 
kandidacijske konference in so
glasno potrdili oba kot svoja 
kandidata. 

Nato so razpravljali o Čisto 
gospodarsttaih vprašanjih. Ob-
činsike poti so res v obupnem 
stanju, čeprav jih nekateri pr i 
zadevno popravljajo, a kaj po
maga, ko se povsod najdejo 
tudi taki, ki bi skupnost samo 
izkoriščali, dali j i pa nikoli n i -

Kratke iz Smarjete 
Prešernov spomin smo poča

stili 9. februarja, ko je bil hkra
ti predvolilni miting. Priredila 
ga je grupa J L A garnizona Cer
klje s prav dobrim sporedom. 
Prirejena Je bila tudi .skupna 
zabava po programu. 

Na volitve se dobro priprav
ljamo. 10. februarja smo Imeli 
kar tri zbore volivcev: za Smar-
jeto, Toplice-Zalovče in za Dru
žinsko vas — Kronovo. Potem 
ko smo se pomenili o kandida
tih in j ih sprejeli, je bilo največ 
razpravljanja okoli komunalnih 
del našega okoliša. Predvsem 
smo govorili o nadaljevanju del 

pri vodovodu, k i ga letos na 
vsak način pričakujemo in že
limo vsaj v Gorenji vasi, Smar-
Jeti in Dolenji vasi, kjer imamo 
zdaj najslabšo in nezdravo vodo. 
Radi bi Imeli tudi ambulanto za 
vej šmarješki predel. Precej smo 
čuli tudi o popravljanju potov 
ln o kamenju v novem kamno
lomu v Vinici . Odbornik Franci 
Medle Je pojasnil tudi marsikaj 
drugega, kar je volivce zanima
lo. O šoli smo se pomenili, o 
snagi in zunanjem videzu Smar
jete, o ruSevinah po vasi in pod. 
Kar spada pod župnišče, naj bi 
popravili njegovi lastniki, škar-

Premajhni dohodki in prevelike 
zahteve 

Uspehe predvolilnih zboro
vanj v črnomaljski občini je 
pripisati temeljitim pripravam 
občinskega ljudskega odbora in 
aktivnosti političnih organiza
cij. To niso bili zbori samo za
radi volitev, ampak so razprav
ljali tudi o gospodarskih |a ko
munalnih problemih, o doseže
nih uspehih in bodočih nalogah. 
Nekaj kritike Je bilo tudi ne
upravičene, kajti potrebe v na
ši občini so precejšnje, dohod
k i pa premajhni. Spraševali so 
zakaj ni popravljena cesta, šo
la, kako je z vodovodom, elek
triko in podobno- Dohodki od 
davkov nekaterih vasi n« zado

stujejo niti za plačilo učitelja, 
kaj sele, da bi kr i l i kdatk* za 
vse potrebe komunalne dejav
nosti. 

Analize po naših podjetjih in 
tovarnah so pokazaie, da so te 
šele v razvoju in da imajo pre
malo sredstev za izpopolnitev 
obratov In razširitev dejavno
sti-

Na zborih volivcev so raz
pravljali tudi c graditvi avto
ceste in vključitvi mladine v 
delovne brigade, o pripravah 
kmetovalcev za pridelovanje 
zelenjave in zgodnjega krom
pirja za brigadirje. J - 8. 

po in kanalizacijo pa uprava za 
ceste. 

Volivci Iz Kronovega so na
čeli vprašanje mostu čez Krko, 
drugi pa so govorili o davkih, 
katastru in pod. Seveda smo se 
pomenili tudi o bližnjih delih 
na avtomobilski cesti Ljubljana 
—Zagreb ln o pomoči, ki jo bo 
treba nuditi mladim graditeljem, 

8. maree bomo tudi letos do
stojno počastili. Predstavniki 
organizacij so se Se posvetovali 
z upravo Šole in s prosvetnim 
društvom, da bo spored na Dan 
borbenih žena pester in zanimiv. 
Pripravljamo proslavo s poča
stitvijo mater in žena ter za
bavo. , P. 

USPELO PREDAVANJE 
V sredo 12. februarja Je bilo v 

učilnici vajenskega doma v Brš-
i .lin u predavanje o splošni ln 
osebni higieni človeka. Predava
nje Je . organiziral okrajni odbor 
Rdečega križa; udeležilo se ga Je 

J recej ljudi, med njimi tudi go-
enke administrativne šole. 
Po enotirnem predavanju ln 

predvajanju filmov so ie gojenk« 
ln gojenci razšli v upanju, da 
bodo vse, kar so slišali ln videli 
na predavanju, z uspehom pre
nesli v svojo okolico ln tako ko
ristili nebi in skupnosti. 

Poslušalci ne najtopleje zahva
ljujejo okrajnemu odboru Rde
čega križa, zlasti pa tov. preda
vatelju Ing. Zobcu ter tovarišu J . 
Sallju. 

Zelja nas vseh Je, da bi še več
krat lahko slllall podobna pre
davanja. P. M. 

česar. Zato so po kratki razpra
vi soglasno in s polnim razume
vanjem sprejeli gklep občinskega 
ljudskega odbora o obveznem 
popravilu občinskih poti. Z 
odobravanjem so sprejeM tudi 
drugi predlog občinskega ljud
skega odbora, da se na Mirni 
z občinskim samoprispevkom 
zgradi primerno poslopje za 
zdravstveno ambulanto, O po
menu te akcije ni bilo treba 
zbranim volivcem nič kaj dosti 
razlagati, takoj so razumeli ko
ristnost te zamisli in kot eden 
glasovali, da se ta splošna In 
dolgotrajna želja občanov čim
prej uresniči. * 

Zatem so volivci načeli 8e 
problem elektrifikacije Praprot
nice in Stare gore. Zares je 
čudno, da sta t i dve vasici, kil 
sta se v občini Mirna med 
osvobodilno borbo pokazali kot 
najnaprednejši — saj sta dali 
13 žrivljenj za našo svobodo — 
med zadnjimi v občini, ki Is 
nimata električnega toka, brez 
katerega si resničen napredek 
le težko zamišljamo. Na zboru 
volivcev so ljudje pokazali simo 
željo in trdno voljo, da pridejo 
do elektrike. Takoj so osnovali 
elektrifikacijski odbor, k i t*0> 
nemudoma pričel delati. Skrom
ni in revni ljudje so pripravlje
ni na velike žrtve, da dosežejo 
£voj cilj . Pošteno zaslužijo, da 
ga dosežejo 1n da jim pri tem 
pomaga tudi skupnost 

Ob koncu so volivci izrazili Se 
nejevoljo, ker na zboru nI bil 
navzoč njihov odbornik občin
skega ljudskega odbora, kri le 
doma iz druge vasi, da bi slišal 
besedo o njihovih željah in po
trebah. 

DOLENJSKI OBVEŠČEVALEC 
MIZARSKI STROJ KOMBINIRKO 

(na 6 operacij) prodam Anton 
Klemene, Črnomelj. 

Sreda. 19. februarja — Pepelnica 
Četrtek, 20. februarja — Leon 
Petek, 21. februarja — Irena 
Sobota, 22. februarja — Marjeta 
Nedelja, 23. februarja — Marta 
Ponedeljek, 24. februarja: Matija 
Torek, 25. februarja — Saša 

SONCE vzhaja 21. februarja ob 
6.54 ln zahaja ob 17.36. Dan je 
dola io ur 40 minut. 

• S I T I - t T) j « " 

Planinsko društvo Novo mesto 
obvešča člane, da bo v četrtek, 
20. februarja ob 20. uri občni 
zbor v Sindikalnem domu. Vab
ljeni! 

Upravni odbor PEKARIJE v 
Novem mestu razpisuje mesto 

knjigovodje. 
Nastop službe takoj ali po dogo- Z a uspešno zdravljenje se lepo 

voru. Pismene ali osebne ponud- zahvaljujem vsem zdravnikom in-

prlčel 3. marca 1958 ob 18. url • 
osnovni šoli v Novem mestu. In
teresenti naj vložijo prijave naj
pozneje do 26. februarja v pisarni 
PUTNIKA Novo mesto. 

wmmm 
Angela Dolar lz Okljuke 1 pj 

Gradac se prisrčno zahvaljujem 
Državnemu zavarovalnemu zavo
du za izplačano življenjsko za
varovalnino, Hkrati priporočam 
vsem, da se zavarujejo pri DOZ 
ln naročijo Dolenjski list. 

be pošljite Pekariji Novo mesto. 
»KRKA* - NOVO MESTO: od 18. 

do 20, febr. jugoslovanski film 
»V soboto zvečer«. Od 21. do 24. 
febr. angleški film »Skozi pekel«. 

ČRNOMELJ; 18. in 19. febr. mehi
ški film »Frutto prohibido«. Od 
21. do 23. febr. ameriški barva
sti film »Maščevalec iz Daliasa«. 

METLIKA: 19. febr. japonski bar
vasti film »Sedem Samurajev«. 
22. in 23. febr. ameriški barvasti 
film »Mogambo«. 

KOSTANJEVICA: 23. febr. franco
ski film »Štirje brez postelje«. 

TREBNJE: 22. in 23. febr. jugo
slovanski film »Hanka«.. Pred
stava v nedeljo ob 14. in 16. url. 

ROG - STRAŽA: 22, in 23. febr. 
ameriški film »Robin Hood Av
stralije«. 

DOL. TOPLICE; 24. ln 23. febr. 
ameriški barvasti film »Dimni 
signal«. 

2UZEMBERK: 23. febr. Švedski 
film »Zaradi moje ljubezni«. 

PRODAM 50 AROV lepega gozda 
pri Gor. Lazih. Cena po dogo
voru. Ludvik Lavrln, Kapela 
Radenci. 

NAJDITELJA RJAVE usnjene ro
kavice prosim, da mi jo za na
grado vrne v upravo lista. 

TRAKTOR UNIMOG S prikolico 
in priključki, stiskalnico za se 

Avtomoto društvo Novo mesto 
obvešča, da bo marca tečaj za 
voznike amaterje A in B katego
rije in za traktoriste. Tečaj se bo 

ternega oddelka novomeške bol
nišnice in strežnemu osebju, 
zlasti pa Ludviku Klemenčicu, 
Robertu Klenovšku ln Ivanki Sa-
jetovi. 
Simon Mežnar iz Novega mesta-

NOVO MESTO 
V Času od B. do 15. februarja je 

bilo rojenih 17 dečkov in 15 de
klic. 

Poročili so se: Jože Petrina, 
uslužbenec lz Novega mesta, in 
Antonija Kukman. šivilja iz Me
tlike. Alojz Novosel. strojnik, in 
Jožefa Ban, bolničarka, oba iz 
Novega mesta. Janez MantelJ, sin 
kmeta z Vrha. in Marija Mrvar, 
hči kmeta iz Gor. Vrha. Janez 
Golob, delavec iz Stranske vasi, 
ln Jožefa Knatelc, hči kmeta iz 
Vel. Skrjanč. Anton Turk. gozdni 
delavec z Zajčjega vrha, in Aloj
zija Hočevar, hči kmetovalca iz 
Brezovice. Jože Ožbolt, mizar iz 
Gorenja pri Kočevju, in Martina 
Jenič. uslužbenka iz Žužember
ka. Franc Vidmar, mizar iz Dol. 
Straže, in Marirja Poglavec, de
lavka lz Dol. Straže. Jože Kraljić, 
delavec in Frančiška Vidmar, de
lavka, oba iz Stranj. Anton Ba-
šelj , sin kmeta lz Gor. Kamenja, 
ln Marija Jane. hči kmetovalke, 
lz Dol. Kamenja. Franc Kastellc, 

no in sejalnico za žito ugodno gozdni delavec iz Gabrja, in Ma-
prodamo. Ponudbe pošljite na r i j a gašek. hči užitkarja s Pan-
Kmetljsko zadrugo Trebnje na gerčgrma. Andrej Peric, upoko-
Dolenjskem. jenec. in Rozalija Pelko, gospo-

vasi — deklico. Alojzija MežiČ iz 
Velike vasi — deklico, Amalija 
Mlakar lz Dol. Nemške vasi — de
klico Slavka Kolenc iz Odrge — 
dečka, Alojzija Suša iz Cerovca 
— dečka Marija Blatnik iz HinJ 
— deklico, Marija Pajk iz Gorenje 
vasi — deklico, Fani Barbo z Ma
lega Kala — deklico. Anica Vrček 
iz Ravnega -— deklico, Mira Ran-
gus iz Šentjerneja — dve deklici, 
Tllka Golob iz Novega mesta — 
dečka, Marirja Potočar iz Praproč 
— dečka, Marta Zupančič iz Preč
ne — dečka. Jerneja Campa iz 
Cegelnice — dečka, Marija Pile-
tlč iz Dol. Stare vasi — deklico, 
Ana Rifelj iz Novega mesta — 
dečka. Terezija Lindič lz Vršnih 
sel — deklico, k 

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Alojz JanžekoviČ, posest
nik iz Radošev, je padel in si po
škodoval levo ramo. Kristina Be-
nec, hči posestnika iz Podkianca, 
Je padla in si poškodovala levo 

GOSPODINJSKA POMOČNICA, dinjska"pomočnica, oba iz Novega koleno. Stanislav Mavsar, dela 
stara nad 20 let, dobi službo pri 
družini z 2 otrokoma v LJub
ljani. Lahko je začetnica; na 
voljo ima svojo sobo. Ponudbe 
pod »Snažna in poštena« pošljite 
upravi Dolenjskega lista. 

ISCEM STAREJŠO GOSPODINJ
SKO POMOČNICO. Nastop 
službe L marca. Bršljln 43. 

KUPIM BENCINSKI MOTOR 
6-8 KS v dobrem stanju, za 
kmetijsko uporabo. Ponudbe 
pošljite Ucmanu Antonu, Dobo-
vo 6, p. Otočec ob Krki. 

UGODNO PRODAM parcelo pri
bližno 1.400 kv. m v bližini kan-
dijske postaje. Naslov v upravi 
lista (38-58). 

IZGUBLJENE OTROŠKE NAOČ
NIKE in žepno svetiljko dobite 
v upravi Dolenjskega lista. 

PRODAM HISO IN 2,5 HA zem
ljišča na Podrebru 10 pri Semi
ču. Prodam skupno ali posa
mezno po parcelah, vprašati: 
Foto Crnkovlč, Bosanski Brod. 

ZA DELO V SKLADIŠČU z žele
zom sprejmemo delavce težake. 
Plača do 52 din na uro. Javite 
se v skladišču »Metalke«, LJub
ljana, Titova 33 na dvorišču 
»Globus - špedicije«. 

POZOR VINOGRADNIKI IN VR
TI CKARJI v Novem mestu in 
bližnji okolicil Po ugodni ceni 
prodam več sto kostanjevih ko
lov ln več sto fižolovih prekelj. 
Kole si lahko ogledate v Irci 
vasi 11 (gostilna Vesel), 

PISALNI STROJ v odličnem sta
nju poceni prodam. Naslov v 
upravi lista (37-58) 

PRODAM POSESTVO: 11 ha zem
lje z gospodarskim poslopjem, 
v dobrem stanju. Cena po do
govoru: Jožefa UrbančiČ. Vel. 
Cirnlk 12. p. Sentrupert. 

PRODAM HISO v centru Novega 
mesta. Dvosobno stanovanje 
vseljivo. Naslov v upravi Dol. 
lista. (35-58) 

PRODAM ZAGO VENECIJANKO 
na vodni pogon v obratu. Na
slov v upravi Dol. lista (36-56) 

KREDENCO IZ CESNJEVEGA le-
, sa prodam ali zamenjam za 

drva. Hadl, Zagrebška 10, Novo 
mesto. 

mesta. 
Umrli so: Franc Mlkllč, invalid

ski upokojenec iz Dol. Prekope, 
73 let. Vida Nahtigal. inženirka 
kemije lz Novega mesta, 41 let. 
Fianc Zaje. upokojeni rudar iz 
Mokronoga, 69 let. 

G O T N A V A S 

Umrla Je Frančiška Florjančič, 
užitkarica lz Malega Slatnika. 81 
let 
Č R N O M E L J 

Januarja so bili rojem 4 dečki. 
Poročili so se: Ivan Sorti, livar, 

in Ana Sprajcar. delavka, oba iz 
Lokev. Mihael Vinski, rudar iz 
Kanižarice, in Ljudmila Sterk iz 
Kočevja. Hurem Kandzič, delavec, 
in Barbara Požar, gospodinja, oba 
iz Črnomlja. Jože Bučar, precizni 
mehanik iz Ljubljane, in Rozalija 
Jerman, fakturisrtka lz Nakla. 
Stanislav 2ugelj. delavec lz Talč-
jega vrha, in Regina 2unič, de
lavka s Kota pri Semiču. Zvonko 
Kavčič, logar s Stražnjega vrha, 
ln Marija Muc, kmečka hči lz 
Tuševega dola. Franc Svajger, 

vec s Potoka, si je pri delu v to
varni s strojem poškodoval prste 
leve roke. Jože Svirt, posestnik iz 
Jelš, je padel s kolesa in si poško
doval obraz. Ivan Nagode, skla-
dišnik iz Crmošnjic. je padel s 
kolesa in si poškodoval obraz. 
Katarina Vidrlh. delavka s Tanče 
gore, je padla in si poškodovala 
levo roko. Andjelko Skrt, dela
vec s Police, si je pri gašenju 
požara opekel obe roki ln obraz. 
Rozalija Mavsar, delavka iz Laz, 
Je padla in si poškodovala desno 
nogo. Mihi Brajdlču, delavcu Iz 
Otočca, je pri pretepu Jože Rraj-
dtč zagnal kamen v glavo. Frane 
Butala, posestnik iz Petrove vasi, 
• i je i sekiro poškodoval levo 
nogo. 

DRAŽBENI OKLIC 
Na. podlagi Navodil o prodaji 

stanovanjskih hiš splošnega ljud
skega premoženja OBLO Trebnje, 
v zvezi z uredbo o prodaji hiš 
SLP (Uradni list FLRJ, št. 17-53) 
in uredbe o dopolnitvi gornje 

kmečki sin iz Črnomlja, in Bara uredbe (Uradni list FLRJ, št. 
Vinski, delavka iz Kočevja. Jožef 31/53), razpisuje občinski ljudski 
Jančar, razredčevalec s Kresni-
škega vrha, in Frančiška Tome lz 
Jerneje vasi. 

Umrli so: Terezija Butala, užit
karica iz Gradaca. 84 let. Jožef 
Banovec. užitkar z Rožič vrha, 85 
let. Katarina Kure, gospodinja lz 
Svibnlka. 71 let. 

Pretekli teden so v novomeški 
porodniftnlci rodile: Ana Cermelj 
lz Kočevja — dečka, Amalija Mi-
ketič s Čudnega sela — dečka, 
Terezija Bahor iz Gojeka — de- dražbe položiti kavcijo v 

odbor Trebnje 
J a v n o d r a ž b o 

za dne 27. februrja 1958 ob ». ari 
v uradnih prostorih občinskega 
ljudskega odbora Trebnje, soba 
it 2-1., za sledeče hiše: 

1. Vložna št. 390 k. o. Ponikve, 
parcelna št. 51, enodružinska hiša 
v naselju Dečja vas št. 9. Izklicna 
cena 250.000 din. 

2. Vložna »t. 356 k. o. Velika Lo
ka, parcelna št. Hi , enodružinska 
hiša v naselju Velika Loka St. 33. 
Izklicna cena 502.000 din. 

Kupec Je dolžan pred prlčetkom 
višini 

klico, Tončka Kuretič lz Raden-
cev — deklico, Marija Suštaršič iz 
Dobravice — deklico, Marta 
Povh iz Brusnic — deklico, Štef
ka KeSe iz Krmelja — deklico, 
Marija Sladic s Hrasta — dečka, 
Mihaela Stlrn iz Novega mesta — 
deklico, Terezija Inič iz Stranske 

10—20*/. izklicne cene. Podrobnej
ša pojasnila in draibeni pogoji so 
nabiti na oglasni deski občinskega 
ljudskega odbora Trebnje. Ostale 
informacije lahko dobijo intere
senti pri občinskem ljudskem od
boru Trebnje. 

Občinski ljudski odbor Trebnje 

..GORJANCI" na I. mestu v Mariboru 

Hočejo voziti 130 na uro . . . 
»Vožnje, M Jih Je 

opravil nafl »vlomohil, 
nlio pravilno dokumen
tirane, potni nalogi so 
bili Izdaiani kar tako 
— po domače. Po ma
pah čaka vrsta nepla
čanih računov ln Mer-
SSgSSj ki gn J*, komisi
ja sklenila odpisati ln 
prodati. Is danes nI n* 
popravljen In nt pro
dan , . .* 

Prizadetim tovarišem 
v dvorani nI ostalo 
drugega, kot da sklo
nijo glave, član nadzor
nega odbora Pavle AJ-
dlr pa Je neusmiljeno 
nadaljevali 

-. . . Inventarna knjl-
fi'i Je malomarno vode
na In neostevllčans. 
Gospodar Andrej PSfl« 
prizna sam, da Je Is 
veliko ntarrrlaln po za
bojih, kl m popluni.« 

VpraCalt smo predse
dnika Aviomolo dni-
Siva Novo mesto lov. 
Pire«, k.iko Je lili 
Upravni odbor nhve-
• t en u I . I I .puil i i ,k. m 
Sta nI ti, j u Jr p » \ nI i l 
»Vedeli smo it le rai-

mere, ki so poslrllrr 

Reaktivnosti In »ekta-
Ukrep ca Itbolj-

lanje Je blls zamenja
va gospodarjev, kar pa 
Je bilo ie s labiš . Ce-
prav j« dal nadzorni 
odbot danes temeljito 
poročilo, menim, da so 
tUdI njegovi člani kri
vi s« nered, ker niso 
med letom nikoli pre
gledali poslovanja . . .« 

skupni finančni pre
met Je znslal vač kot 
3,111.000 dln.-irjev, kar 
Je mak, da Je druItVS 
kljub vsemu delulo. 
Predstavnik AM Zveze 
rranček Novak Jim J« 
dal vse priznanje In 

poudaril predvsem 
vzgojo loferjev In pro
m e t n o vzgojo mladine, 
pniltvo se bo v bodoče 
moralo posvetiti tUdI 
turističnemu vpralanju. 
skupnim Izletom čla
nov In zabavnim prire
ditvam. 

Premslo )s bilo sode
lovanja In povezave z 
l.ludsko tehniko, če
p r a v Jim Je Okrajni 
o d b o r prav v ta na
m e n dodelil visoko do
t u r i l o Delati bodo mo-
i . i i i v NI i M I I I krogu. 
T u d i propaganda In po-
piilarliarfja Avtomoto 
s p o r t a Je zatajila, dao 
marsikateri akciji 4ru-

Itva prebivalci sploh 
niso vedeli. Celo obve-
Ičanje med samimi čla
ni so zanemarili. 

Potem so prisil na 
vrsto iportnlkl: 

»Vedno se govori o 
e n e m ali dveh športnih 
•trojih, ps le vedno nI 
nlf. Tako ne moremo 
dati dirkačev na tek-
me, ker maline ne gre
de: tilcll in tltčl l plin. 
pa ne gre več kot sto, 
med tem ko drugI le
tajo mimo teb« % gte 
t r idese t . . .* 

Predstavnik AM Zve
ze je tako) opozoril na 
specifičnosti 130 km/h 
In poudaril, da se Js 
treba na to hitrost po
stopoma navaditi. No-
vomeSkl vozači so pre
malo preudarni In po-
sledlc« so potem težke 
za ves avtomoto šport. 

»*. tem hočele reči, 
dR Novomes^anl nismo 
•posobnl sa dirke v |>o-

časlftev občinskega 
praznika na prssjl t o č -
ns—Novo m e s t o ? « 

•Prav tol ItepublUka 
Iportna komisija vam 
preteklo leto nI dovo
lila hitrostne vožnje na 
tej progi zaradi nevar
nosti aa vozača in pu

bliko. Posledice samo
voljnosti niso bile lah
ke ne pri vas in na v 
Mariboru, kjer so Imeli 
podoben slučaj. Take 
hitrostne proge so se
daj prepovedane po
vsod v Sloveniji. Sicer 
pa imate motnost, da 
organizirate hitrostne 
Oorjanske dirka . . . « 

Raj resi VeUfco Ja bi
lo med člani negodova
nja zakaj te dirk« lant 
nI bilo. V upravnem 
odboru so nam poveda
li, da Je proračun zah
teval prevelike strosUe. 
Letos Gorjanci .sicer I« 
niso sprejeti v koledar 
dirk, vendar Je želja 
vozačev In publike, da 
hI Jih organizirali. 
1'pajmo . . , 

Posebna naloga Je Is
to* Avtocesta. Rarum-
ljlvo Je, da bo tela 
razdeljena predvsem na 
AM drultva ob trasi. 
Treba bo vzgojiti celo 
v r s t « strokovnjakov za 
različne gradbene ter 
prevozne stroje ln prav 
tukaj Ima i ir i i . tvn ne
izčrpno torliče. Treba 
se bo le znajti, da Jih 
ne prebite druge orga
nizacije s svojimi krot
ki Ln dejavnostjo! 

Za marsikaterega kegljača aH 
ljubitelja tega iporta Je bila vest, 
ki smo Jo prinesli pred štirinaj
stimi dnevi o velikem uspehu eki
pe Gorjancev na ligaškem četve-
roboju v LJubljani, ugodno prese
nečenje. 

Mislimo, da J« ponoven uspeh 
novomeške ekipe v drugem kolu 
republiške lige (tekmovali so v 
Mariboru na kegljišču Konstruk
torja) dokaz, da nI več mogoče 
govoriti o sreči, ampak da so 
odlični rezultati posledica velike
ga napredka kegljačev KD Gor
janci. Novomeška ekipa se Je pre
teklo nedeljo v Mariboru pome
rila z ljubljansko Ilirijo, s trbo
veljskim Rudarjem ln Jesenicami. 
Jesenice so bile velik favorit, saj 
so doslej vedno osvajal« visoka 
mesta, pa tudi Ilirija In Rudar 
sodita med bolJSe ekipe nas« re-
pub tce. Prav zato Je prvo mesto 
za novomeške kegljače posebno 
pomemben uspeh. Čeprav so No-
vomeščanl prispeli v Maribor šele 
tik pred začel kom tekmovanja so 
dosegli telo dobre rezultate. Jože 
Mrzlak Je podrl nič manj kot Bf>2 
kegljev, a čimer se Je zelo pri
bližal svojemu najboljšemu rezul
tatu, ki Je obenem rekord Dolenj
ske (876). Ce bo tudi čez 14 dni 
v Kranju dosegel soliden rezultat 

reprezentanci. Tokrat sta se zelo 
izKazala tudi Božo Vesel, ki Je 
podrl 839 kegljev in Riko Cigoj, 
ki Je podrl le 3 keglje manj. Tudi 
Jerman (806) in Vencelj (797) sta 
zadovoljila. Murnov slabil rezul
tat (748) pa Je gotovo posledica 
utrujenosti, saj Je prišel Lt No

vega mesta na tekmovanje z mo
torjem. 

Rezultati: Gorjanci 4*89 — pov
prečje 814,1 (Mrzlak 862, Vesel 
83», Cigoj 836. Jerman 806, Vencelj 
797 In Murn 749), Rudar (Trbovlje) 
1658, Ilirija (Ljubljana) 4837, Jese
nice 4802. F. M. 

Cona — blokada — pressing 
V gimnazijski telovadnici v 

Črnomlju Je z dneva v dan bolj 
živahno. I. in II. mladinsko in 
pionirsko moštvo se pripravljata 
na letošnje tekmovanje. Vse vrste 
se hočejo temeljito pripraviti, da 
bodo kos letošnjim nalogam, gen
ska ekipa se v spomladanskem 
delu lige še nadalje bori za naj
višji naslov. Na domačem terenu 
bomo letos videli zelo nadarjene 
rokometašice lz Kranja ter Od
red ln Svobodo II. lz LJubljane, 
Domače rokometallce bodo tek
movale še v Sisku in na zletu Par
tizana. Ženska ekipa bo letos 
nastopala z istimi igralkami kot 
Jeseni. Letos Imamo za moštvo 
že preko 20 kandidatk. Na tre
ningih se učijo pravilne conske 
obrambe s kontra blokadami, na-

Zenaka ekip« praznuje 5 let
nico prve tekme v LJubljani, kjer 
je na veliko presenečenje dobila 
naslov Pionirskega prvaka Slove
nije. Od takrat dalje slovi kot ena 
najsolidnejših ekip Slovenije. O 
pripravah I. moštva bomo se po
ročali. M-K 

mu n« uide me«to -v republiikl pod pa bo Igral sistem pressing 

Ženska ekipa TVD Partizan Črnomelj — slikana v Kranju (1957) 

Dva nagrajenca 
v Črnomlju 

Pionirski list Je za novoletne 
praznike pripravil za bralce pri
jetno presenečenje. V nagradnem 
natečaju lz športnega področja Je 
mnogo pionirjev in pionirk po
slalo rešitve uredništvu. Od preko 
500 reševalcev lz Slovenije Je bil 
žreb naklonjen Cvetki Crnlčevi, 
dijakinji gimnazije v Črnomlju. 
Dobila Je kompletne smuči — 4. 
nagrado. Alojzij Grahek, prav 
tako gimnazijec, pa Je prejel 9. 
nagrado — knjigo »Igre« ln kom
plet maž Olyrnpla. Razen tega sta 
prejela tudi čestitk« sarajevskega 
lista Oslobodjenjs. 

Veseli na«, da se za Športno živ
ljenje zanimajo tudi pionirji in 

?ionlrke ter Jim Uidl mi Iskreno 
estitamot M-K 

Veter kot ga ne pomnijo 
V Poljanski dolini, kot pripo

vedujejo, je to z i m 0 nekajkrat 
že tako močno pihal veter, da j« 
povzročil veliko ikode na stre
hah In drevju. Pravijo, da tako 
hudih vetrov v zimskem času 
se ne pomnijo. Najbolj J« raz
sajal ob robu kolpske soteske, 
pa tudj v notranjosti ni priza
našal. Med drugim Je odnesel 
streho kabine nove tehtnice v 
Starem trgu, 

Kuharski tečaj 
v Dobličah 

Pred nekaj dnevi je bil za
ključen kuharski tečaj, ki ga je 
vodila požrtvovalna in med 
Eelokranjci zelo priljubljena to-
varlšica Tilka Pirnatova iz Čr
nomlja, ki je tudi v snegu pe
šačila v eno uro in pol odda
ljene Dobliče, da je tam petnaj
stim tečajnicam pokazala od 
5—8 različnih jedi v enem dne
vu. Tečajnicam sta predavali 
tudi učiteljici iz Doblič. 

Ob zaključku tečaja so dekle
ta povabila matere in jih lepo 
postregle. K uspešni izvedbi te
čaja sta prispevala ObLO Črno
melj in Splošno trgovsko pod
jetje v Črnomlju nekaj hrane. 

Mladina v Petrovi vasi 
V nedeljo, 2. februarja je 

M K U D v Petrovi vasi uprizo
rilo Nušičevo komedijo »Žalu
joči ostali«. Gledalci so bi l i s 
predstavo zadovoljni, kar so 
izrazili z dolgotrajnim ploska
njem. 

Igralci so se za nastop en 
mesec temeljito pripravljali . 
Pod vodstvom učitelja Stan-
glja so se dobro naučili in 
uspeli. V zimskem času na de
želi mladina kau rada prihaja 
na vaje za Igro, saj se nima 
kam dati. 

Tudi drugim mladincem na 
vaseh želimo mnogo delovnih 
uspehov. K. B. 

P O Z I V 
Pozivam tov. A. Vertačnika> 

evoječasnega upravnika Za
družnega trgovskega podjetja v 
Črnomlju, sedaij bivajočega v 
Metliki, da odgovori kduj bo 
izplačan honorar za opravljeno 
delo pri tikanju domačega platna 
za ZTp v Črnomlju, ker ne do
bimo nobenega odgovora, niti 
plačila za opravljeno delo. 

Božo Rači* 



Stran t 
mL— 

železni kači in izgubljenem žmiemsko 
ministru na Dobravicah 

Marsikonmu Dobrav i ce s po
rušeno železniško postajico niso 
toliko znane, čeprav ne zaradi 
tega, ker nimajo nobene trdne 
poti do sosednjih vasi in pot
niki za Crešnjevec in Krvavčji 
vrh rajo izstopajo v Semiču a>u 
Metliki, kot da bi šli po bliž
njici iz" Dobravic, aimpak zato, 
ker ljudje bolj neradi izstopajo 
na dobraviški postaji. Bojijo 
se oaimreč, da bi se izgubili v 
gozdu, kot s«e je nekdaj po pr i 
povedovanju starih očancev Iz
gubil sam minister nj. Veličan
stva avstrijskega cesarja. 

Ta zgodbica je taka kot sem 
Jo sam slišal, 6e je pa popol
noma resnična ne vem. 

Ko je bila leta 1914 zgrajena 
belokranjska železnica, so tudi 
Dobravičani željno pričakovali 
železno kačo, k i bo pripeljala 
drage goste. Veselili so se, da 
bodo lahko na svoje oči vid?!! 
gospoda ministra in mu potožili 
o svoj ib težavah. Na majhni 
lepo okrašeni postaji, se Je 
zbralo staro in mlado od blizu 
in daleč. Končno je izza giršič-
kega hriba veselo privriskala 
lokomotiva, vozeč »drage goste* 
ln se ob radostnem vzklikcnju 
čakajočih ustavila ob slavoloku 
z napisom »Dobrodošli gospod 
minister«. Tu je minister pozdra
v i l zbrano množico in se Ji za
hvalili za topel sprejem. Nato 
so vsi skupaj odšli v bližnjo 
senco nad postalo na okrepčalo. 
Ker se je ta dan zaradi hude 
vročine precej popilo, jo je go
spod minister, ki se je po nekaj 
kozarcih pristne dobraviške 
šmam i ce počutil precej domač. 

Nenavadni ribolov 
Na kaj svojstven način lovi 

some in šarane ribič Mita Darj-
orjev z Dojranskega jezera v 
Makedoniji. Že meseca maja 
poseka Mita nekoliko petletnih 
vrb pri zemlji, j ih ob teži s 
kamni in spustj na dno jezera 
po različnih krajih, k i si jdh 
dobro zapomni. Vrbe položi v 
manjše jame in jarke, kamor 
beže pozimi, ko postane voda 
hladnejša, vse jezerske ribe, da 
bi se zaščitile pred hladnimi va
lovi in tokovi. Decembra in ja
nuarja prihaja Dajmjjev s čol
nom v svoja lovišča, vlači vrbe 
lz vode, nato pa z mrežo polovi 
vt ice roje rib, k i so se zbrale 
v jame, da bi bolj udobno pre
bile zimo, (Jugopres) 

mahnil v bližnjo koruzo. Tu je 
zagledal, kako se je tolsti jaz
bec prav lepo gostil z mlečnimi 
storži. Gospod minister je bil 
junak in se zveri baje ni pre
plašil;" ker ni imel pihalnika s 

seboj, je vzel v pest sol, k i jo je 
imel v žepu še kot ostanek ma
lice, in jo ubral za zverino, 
da j i da sol na rep in se tako 
vrne z živo trofejo na Dunaj. 

Delal pa je račun brez kra
marja. Jazbec ni bil toliko £a-
stiželjan, da bi šel na Dunaj, tn 
jo je urnih krač ubral proti 
svojemu brlogu. Minister p> za 

njim; ker je bil dober tekač, je 
zverino prav pri vhodu v brlog 
zgrabil za rep. Naistala je kraj
ša borba, v kateri je jazbec iz
gubil nekaj dlak, minister pa je 
postal ves blaten, povrhu pa je 
imel še polne oči belega, ostrega 
prahu. Po tej lovski dogodivšči
ni se je hotel minister vrniti na 
postajo, a ni vedel ne kod *.e 
kam. Videl ni skoraj nič, kričati 
ni mogel, edino slišal je-

Pogrešanega ministra so Do-
bravičani že pridno iskali, ven
dar brez uspeha, ker je bil vse-
naokrog go?.d. Navsezadnje je 
začel strojevodja na vse pre-
tege piskati in tako zbral raz
kropljene goste in tudi ministra, 
k i J> sledil glasu piščalke in 
srečno prišel na postajo. Zamu
da je bila precej velika in Met-
ličani so bi l i že v hudih skrbeh. 

Od tistih časov je minister 
kuhal jezo na zver in Dobravi-
čane. Tistemu, ki bi mu prinese1 

zver živo ali mrtvo, je obljubil 
veliko nagrado, sicer pa je za
grozil tamkajšnjim prebivalcem 
z vernim blatom. Minister ni 
dal napravite nobene ceste is 

Dobravic v druge vasi iz same 
jeze zaradi jazbeca. Končno so 
brlog zločinskega jazbeca izsle
di l i in razrešena Je tudi ugan
ka, s čim je takrat jazbec zasi
pal oči in usta ministru. Tisti 
beli prah je bil kremenčev pe
sek, v ka'erem si je stari sa
motar izkopal brlog. Domačini 
upajo, da bo ta zgodovinski 
brlog postal rudnik kremenče
vega peska in da bo podjetje 
Kremen raziskalo nahajališče in 
seveda dalo primerno nagrada 
namesto umrlega ministra. 

Tudi dobravniške gospodinje, 
ki iz jazbečevega brloga pridno 
odnašajo pesek za pomivanje 

črnih loncev, bodo verjetno s to 
/godbo zadovoljne; najbrž &o jo 
že pozabile. Stanko Plut 

z a r o t o v u m e 
Slovenoi desetkrat več upo

rabljamo življenjsko zavarova
nje kot Makedonci. V Sloveniji 
znaSa letni povpreček zavaro
vanja za eno osebo za leto 
1956 kar 178 dinarjev, znatno 
manj v Hrvatski — 61 dinarjev 
in Srbiji — 45 dinarjev, v Crni 
gori 33 diinarjev, v Bosni in 
Hercegovini 24 dinarjev in naj
manj v Makedoniji — komaj 19 
dinarjev. 

Nevsakdanji rekordi 
Brke, dolge 42 cm, je imel Rov 

Joh iz Glasgowa. 
Brado, dolgo 3 in pol metra, 

je imel Norvežan Lanoseth. 
Glasovni obseg, seveda naj

večji, ima pevka Yma Sumac iz 
Perua, ki je gostovala tudi že v 
Jugoslaviji (lani). Sumac lahko 
s svojim glasom zajame polnih 
osem oktav. 

252 cm dolge kite je Imela ne
ka Owensova (v prejšnjem sto
letju), k i je nastopala v cirkusih. 
To so bile doslej najdaljše žen
ske kite. 

Največ prostovoljnih transfu
zij krvi doslej je dal neki ne
znanec v Londonu — 126-krat. 

Prvi brigadir 
, Prvi, ki se je prijavil pro

stovoljno v »mladinsko de
lovno brigado, je JOŽE ZV-
2EK. Napotili smo se na nje
gov dom na Vrh pri Tre-
belnem in ga dobili vsega 
nasmejanega. Videlo se je, 

da se je razveselil našega 
obiska, ko smo mu povedali, 
zakaj smo prišli. Tudi mama 
se nam je pridružila ln bila 

je vsa ponosna, da Je njen 
sin prvi brigadir, prvi pri-
javljanec za mladinske de
lovne brigade. Dejala je, da 
ima njen sin silno veselje 
do kakšnega poklica, vendar 
ga ona sama ne more vzdr
ževati. Zeli, da bi se sedaj 
v brigadi kaj izučil. 

Jože pa nam je odgovoril: 
»Naročeni smo na Dolenjski 
list in berem ga, odkar je 
začel izhajati. Beremo ga 
radi, ker prinaša veliko no
vic z Dolenjske. V njem sem 
prvič bral o gradnji ceste. 
Odločil sem se takoj in se 
prijavil za brigado pri Mar
janu Hočevarju, članu ob. 
činskega komiteja Ljudske 
mladine Slovenije Mokro
nog. Ljudje v okolici so za
dovoljni z gradnjo ceste, ker 
bodo s tem vzpostavljene 
boljše zveze s svetom. Izučil 
bi se rad za šoferja in upam, 
da bom v brigadi dosegel 
svoj cilj. Tudi jaz si hočem 
zaslužiti boljši kos kruha.« 

S 35 točkami od 40 
dosegljivih so no
vomeške gimnazij
ke Marjeta Kle-
menčič in sestrici 
Bogica ter Bosiljka 
Jovanović na okraj
nem predvolilnem 
mladinskem tekmo
vanju pokazale, da 
dobro poznajo na
šo stvarnost. Dose
gle so drugo mesto 
med 11. ekipami. 

Stoletna zgodba 
V večji dolenjski vasi sta v 

prejšnjem stoletju živela žup
nik in učitelj. Politično sta 
la sicer nasprotnika, drugače 
sta pa vedno tičala skupaj. 
Oba sta bila dobričini, le da 
je župnik imel večje dohodke 
in je znal tudi dobro gospoda
riti, učitelj pa je imel slabo 
plačo, spretno pa je znal izko
riščati župnikovo dobroto. 

Zgodaj, a ne prezgodaj! 
Kako bo s poletnim oddihom in stanovanji v Kostanjevici na Krki — Ljudje že prijavljajo Turističnemu dru
štvu proste sobe — Nova avtomobilska cesta bo tudi Kostanjevici ln njenim lepotam odprla okno v svet 

Kostanjevica — prijazno in 
starodavno mestece na otoku 
sredi Krke — vsako leto znova 
privablja mnoge ljudi s svojo 
lepoto in sliikovitostjp v toplo 
zavetje pravljičnih Gorjancev 
in vinskih goric Mnogi delovni 
ljudje si prav v tem kotičku slo
venske zemlje želijo oddiha ln 
naravnih lepot. Za oči je lepot 
n« tem otoku in okolici toliko, 

ms 

Lov na »snežnega 
človeka« je v zad
njem času spet na 
prvih straneh sve
tovnih Časnikov. Od 
XIX. stoletja dalje 
imamo legende, pa 
tudi Izjave različ
nih strokovnjakov, 
da tako bitje obsta
ja, Tlbetanci pogo
sto govore o »snež
nem človeku«, pred 
kratkim pa je tudi 
sovjetski hidroiog 
Pronin izjavil, da 
je srečal na Pamir-
ju blizu ledenika 
Feđečenko nena
vadno prikazen. Ki
tajski znanstveniki 
trde, da tako bitje 
res živi v Himalaj
skem pogorju. Le
tos spomladi bosta 
sovjetska in ameri
ška ekspedicija sku
šali najti jetija, ka
kor tudi pravijo te
mu človeku. — Na 
sliki: stopinje v sne
gu, k i jih pripisu
jejo »snežnemu člo

veku«. 

da jife do kraja ne more posne
ti noben slikar in v srcu obseči 
noben človek. 

»Kostanjevica, prečudnl kraji 
V mehkem domotožju mi za-
koprni srce nate. Kdo te je v i 
del z bdečiimi očmi, kdo te je 
spoznal? Sl i smo mimo, videli 
bele ceste, bele hiše in šli dalje. 
Jaz pa sem ti pogledal v obraz 
kakor ljubljenemu dekletu ia 
zdaj je moje srce bolno po 
tebi . -.« Tako bi nas pisatelj 
Ivan Cankar zapel slavospev 
Kostanjevici, kot ga je Vrhniki . 

Vsako leto prihajajo tujci iz 
sosednih republik, prihajajo de
lovni ljudje iz vseh krajev, da 
v tej lepi dolenjski deželici 
cvička in vinskih goric najdejo 
prijetnega oddiha. Vsako leto 
pa se ob. tem pojavlja vpraša
nje, kje dobiti dovolj prenočišč 
za te ljudi. Mesto na otoku Je 
starodavno in se ne more raz
širjati z novimi', stavbami. Zato 
Je vsako leto stiska za stanova
nja ln po njih velika povpra
ševanja. Ker bo temu tako zelo 
verjetno tudi letos, zato je prav, 
da Koslanjevičani že zdaj začno 
misliti, kje bi dobili čim več 
primernih sob in stanovanj za 
tujce v poletnem Času počitnic 
in oddiha. 

Kljub izrabljenosti prostorov 
je vendar gotovo še precej ob 
ln stanovanj v Kostanjevici, k i 
bi bil i lahko na razpolago de
lovnemu človeku, kateri si želi 
prav v Kostanjevici preživeti 
poletni dopust. Turistično dru
štvo si bo zlasti letos prizade
valo, da bi ustreglo prav vsem 
tujcem. V ta namen je že pre
skrbelo nekaj zelo lepih stano
vanj in sob. Tako je učiteljica 
Stana Gajškova dala na razpo
lago vso hišo hkrati z uporabo 
kuhinje. Prav tako bodo na raz
polago dve sobi pri učitelju 
Jankoviču. Tudi tov. Punčuhova 
bo dala v poletnem času nekaj 
sob na razpolago. Razen našte
tih so se pri tajniku Turistične
ga društva Jožetu Jankoviču 
zglasdli že mnogi drugi meščani 
in izrazili željo, da so priprav
ljeni se utesniti v hiši in prepu
stiti nekaj sob na razpolago 
tujcem in turistom. 

Kostanjevdčanil Prijavllajts 
tudi drugi svoje sobe in pro
store tajniku Turističnega dru
štva učitelju Jankoviču! NI po
trebno, da je v stanovanju 
opremljeno razkošje; najvaž
nejše je le, da Je prostor higie-
načen in snažen. 

Vsi tujci, k i želijo prežive« 
letni dopust v Kostanjevici v 
toplem zavetju pravljičnih Gor
jancev in dolenjskega cvička, 
dobijo vse informacije pri uči
telju tov. Jankoviču v Kosta
njevici. 

Cestokrat si je kaj izposodil 
pri župniku in »plačal* takoj 
z bohlonaj. vrniti pa je poza
bil. Župniku je bilo takega 
plačila in vračanja dovolj, pa 
je učitelju zagrozil, da ga bo 
dal »sodniku Čez*, če mu ne 
vrne vse kar mu je dolžan. 
Učitelj je seveda vse obljubil!, 
ostalo pa je pri starem. Žup
nik je tožil. Pred razpravo je 
prišel učitelj k župniku, češ, 
vse bom vrnil, le ne tožite me. 
Župnik je dobro poznal vred
nost učiteljevih obljub in je 
vztrajal na tožbi. M e n i l je, da 

Pol milijona zaradi sove 
Pred kratkim se Je v napelja

vo transformatorske postaje 
KLeče zapletla navadna sova. 
Nastal je kratek stik: ptica je 
sicer poginila, Ljubljana pa je 
ostala skoraj pol ure brez elek
tričnega toka. Stali so trolejbusi, 
trgovine, stroji v tovarnah in 
posledica je bila pol miltijonska 
škoda." (Jugopres) 

katere koli stran] — Kostanjevico na Krki, naše 
»dolenjske Benetke«, Jo vedno privlačen in razveseljiv. 

S l o n iz komar j a 
Dan je lep, že kar pomladen, cesta suha. Veselo brz I 

po nji motorist s sopotnikom. Zdajci — ovinek in voz z 
voli, naglo zaviranje, ampak tukaj je cesta spolzka ln — 
bum! po tleh. Motorist ln sopotnik se urno pobereta, mal
ce pretegneta in spet z motorjem naprej; le majhne pra
ske sta staknila pri tej srečni nezgodi. Res, vse bi bilo 
dobro, pa glej Imenta: sosed je ta karambol opazoval izza 
hiinega ogla. In potem, čez deset minut: 

»Tone, si slišal, kaj se je preje zgodilo na cesti?« — 
»Ne.« — »Vel. motorist ne je prevrnil.« — »Je kaj hude
ga?« — »Ne, le nekaj prask sta dobila.« 

Ampak Tone je to novico zaupal ženi, ta sosedi in — 
plaz se je sprožil. 

Uro kasneje v sosednji vami, na preji: »Ženske, ste 
slišale, kaj se je prej zgodilo na cesti?« Ene so slišale, 
druge ne,- »Huda nesreča!« je trdila polovica. »Nič poseb
nega,« je zanikala druga. Obravnavanje je bilo nesoglasno. 

Novica je odjeknila tudi v tretjo vas. Prinesel jo je 
Boštjan In zaupal sosedu. »MIha, si slišal, kaj s« je včeraj 
zgodilo?« — »Naa; kaj pa?« — »Dva sta ss prevrnila s 
motorja. Eden je pustil na centi možgane. — »Mu je žs 
zvonilo?« — »Se ne; prepeljali so ga v bolniSnlco.« Ampak 
Miha je razsoden mož: »Zakaj v bolnišnico, če so mu mož
gani izstopili; saj je vendar moral biti na mestu mrtev!« 

Boštjan se je počehljal za u š e s o m : »Zlomka, saj res. 
Ce je umrl, ga niso menda peljali v bolnišnico.. .« 

Velika novica je romala od ust do ust. Vsak ji Je ne
kaj dodal In nezgoda na cesti se je spremenila v grozno 
nesrečo. »Oba čisto razmesarjena, motor stlačen kot hlinc! 
Komaj so pobrali listo me so v.je motorista in sopotnika. Po 
vsej cesti je bilo raztreseno . . . « 

No, pa ti pride tretji dan vaščan lz druge vasi v tisto 
vas, kjer je bil doma »ponesrečenec«. Obiskovalec je kar 
zijal: človek, ki so se mu na cesti razsuli možgani, hodi 
Živ In cel pred hiio in ga celo pozdravi. 

» J a . . . kaj ste živ?« — »Seveda sem živ, zakaj pa ne?« 
— »Pa tudi v gips vas ni«o dali?« — »V kakšen gips; ss« 
radi tele praske na roki, ki se skoraj ne vidi!« 

»Prekleta gohezdaia!« se je obiskovalec ujer.ll na »no-
vičarje« In povabil »rajnika« na pol litra. 

bo dobil vsaj uradno potrdilo 
za posojene dobrine. 

Ko je učitelj videl, da bo le 
treba pred sodnike, je pričel 
tožiti: »Glejte, gospod župnik, 
saj imam tako raztrgane hla
če, da ne morem v njih pred 
sodnika, čevlje pa prav takol 
Ali vas ne bi bilo sram s ta
kim raztrgancem stati pred 
sodnikom?* 

Župniku res ni bilo vseeno, 
pa je učitelju posodil za tisti 
dan hlače in čevlje. Zjutraj je 
učitelj šel zgodaj z doma, tako 
da ga je moral župnik dohi
teti s svojim vozom. Kajpada, 
da ga je povabil na voz. Mu 
vsaj ne bo raztrgal toliko čev
ljev. 

Ko sta oba stala pred sod
nikom v Mokronogu in je žup
nik navajal, kaj vse mu je uči
telj dolžan, je le-ta odločno za
vračal, da to ni res. 

»•Vidite, gospod sodnik. Nai 
gospod župnik je dober možak, 
ali kar vidi pri meni, trdi, da 
je njegovo, čeprav ni. Na pri
mer: če ga vprašate, če so tudi 
hlače in čevlji, ki jih imam na 
sebi njegovi, sem prepričan, 
da bo to trdil* 

»Saj tudi so!* se je hitro 
oglasil župnik. 

»Vam nisem rekel, gospod 
sodnih?* je zmagoslavno pri
pomnil učitelj. Sodnik je tož
bo zavrnil. 

Če sta se stranki tudi nazaj 
grede peljali skupaj, ni znano. 

O k r o g l e 
M O D E R N A D E K L E T A 

»Veš, moj Milan se vedno 
obnaša čudovito spodobno. 
Ampak mislim, da je to le 
bolje, kakor da bi sploh ne 
imela fanta.* 

V R A N A V R A N I . . . 
Pozno ponoči sedita objeta 

v baru. Pa pravi on: »Kaj bi 
rekel tvoj oče. če bi zdajle sto* 
pil v bar.. .* 

»Oh, rekel bi, naj nikar ne 
povem mami, da sem ga vi* 
dela.* 

ZANESLJIVO ZNAMENJE 
»Veš, Tinček, prvega se bo* 

mo prav gotovo selili.* 
»Kako to veš?* 
»Danes sem doma razbil 

okno, pa ni mama rekla niti 
besede.* 

NESREČNA T R E Z N O S T 
»No, kako se počuti vaš mož, 

odkar je nehal piti?* 
»Trenutno slabo. Zadnjič je 

prišel ponoči trezen domov, 
toda pes ga ni spoznal in ga je 
obgrizel.* 

37. Proti poldnevu se je karavana ustavila in 
vse živali smo privezali k drevesu, da bi poči
vale. Ker smo vedeli, da bomo do sončnega za
hoda prišli v mesto, smo vsi uživali o>iold;»nski 
oddih. Okoli pol štirih so začeli Kruliti golobi; 
opica je sedla in prisluškovala. Kot žival, ki je 
rojena za življenje na drevju, Je bil Kopi zme
rom občutljiv za šume na drevesi.:. K-u.ilu je v 
daljavi zakukala kukavica in v nekaj trenutkih 
je bila karavana spet pripravljena za potovanje. 
Do mesta nismo doživeli nobenih '»osebnosti. 

38. Ko je lonce /ušlo, smo vstopili v Bcnares, 
najstarejše indijsko mesto. Tri tisoč let so doda
jali kamen kamnu, da se Je ohranilo to mesto s 
svojimi kluečimi stolpi med htičečimi in unlču 
|o t m I vodami svete reke. Kakor tekoča sekira 
se reka noč in dan zajeda v temelje tega mesta. 
Ponoči lahko slišite, kako sumeči Ganges grize 
kamnite nasipe. Zato so vsi visoki benareškl 
siolpi rahlo nagnjeni proti vodi. Njihovi temeljni 
zidovi so spodjedeni kakor korenine dreves, ki 
so jih oglodali bobri. 

30. V dolgi strnjeni vrsti smo Sli skozi Benarcs. 
Spredaj so stopale kamele, a opica, ki je usla i 
moje rame. Je skakala od strehe do strehe. Po
tem je planila spet nazaj k meni in blebetala t 
menoj. Jaz sem obesil čez slonov hrbet srebrna 
/vonca, da sta nihala na srebrni verigi. Srečavali 
so nas ljudje v škrlatnih In z zlatom pretkanih 
oblačilih in na nadzldkih hiš M O sedeli golobi, 
katerih grla so drhtela, kakor hi se lesketali 
mavrični kristali. Tu ln tam so skozi zamrežene 
balkone gledali obrazi žena. 

40. Nismo bili le daleč v mestu, ko je Kari 
Stegnil trobee proll mladi ženi, sloneči na bal
konski ograji, In ji vzel Iz rok pahljačo iz pavjih 
peres. Potem Je naredil gib, kakor da jo hoče 
izročiti meni. Zapovedal sem mu, naj se ustavi 
ln vrne pahljačo lastnici. Toda žena Je ni hotela 
vzeti. »O ti, mali sanjač v veeeiu, je dejala, 
-hladi se z mojo pavjo pahljačo. Tvoj slon Je zelo 
razumen. aH bojim se, da sta oba malopridneža.«* 
Vzel sem pahljačo, se ženi priklonil in n.uUlje-
val pot. 


