
G l a s i l o S o c i a l i s t i č n e z v e z e d e l o v n e g a l j u d s t v a o k r a j a N o v o m e s t o 
LASTNIK IN IZDAJATELJ s Okrajni odbor SZDIi Novo mesto — Izhaja 
vsako sredo — Posamezna številka 10 din — L E T N A NAROČNINA 480 din, 
polletna 240 din, Četrtletna 120 din; plačljiva je vnaprej. Za inozemstvo 
800 din oziroma 3 araer. dolarje — TEK. RAČUN pri Komunalni banki v 

Novem mestu Štev. 60-KB-l 6-2-24 

Stev. 9 (415) LETO IX. 

NOVO MESTO, 5. MARCA 1958 

UREJUJE uredniški odbor — Odgovorni urednik Tone Gošnik — NASLOV 
UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto, Cesta komandanta Staneta 30 — 
Poštni predal Novo mesto 33 — TELEFON uredništva in uprave št. 127 — 
Nenaročenih rokopisov ne vračamo — TISKA Časopisno podjetje »Slovenski 

poročevalec« v Ljubljani 

S P L E N U M A RAZŠIRJENEGA OBČINSKEGA S I N D I K A L N E G A S V E T A V N O V E M M E S T U 

i t i č n a pomo atov Bobna 
Je zdaj najvažnejše, kar pričakujemo od sindikalnih organizacij za nadaljnji razvoj delavskega in družbe
nega samoupravljanja ter za izboljšano delo ljudskih odborov — Iz razprave podpredsednika izvršnega 

sveta LRS tovariša Viktorja Avblja 

in beraštva 
d a n e s n a š k m e t n e p o z n a v e č 

NA VELIKEM PREDVOLILNEM ZBOROVANJU V KOSTANJEVICI NA KRKI STA 
GOVORILA POSLANSKA KANDIDATA JOŽE BORSTNAR IN TONE PIRC — 300 LJUDI 

JE NAVDUŠENO POZDRAVILO POSLANSKE KANDIDATE OBČINE IN OKRAJA 
Plenumi občinskih sindikal D i h svetov, ki so bili v preteklih 

dnevih, so začetek priprav na volitve novih delavskih sveto". 
Na njih so povsod načeli tudi vrsto drugih vprašanj s področ
ja družbenega upravljanja, »Jasti pa so razpravljali o poglob
ljenem sodelovanju sindikalnih podružnic, delavskih svetov in 
drugih organov upravljanja z občinami. — Plenuma občinskega 
sindikalnega sveta v Novem mestu se je 26. februarja popoldne 
razen članov, odbornikov zbor* proizvajalcev, predstavnikov 
okrajnega in občinskega komiteja ZKS in drugih udeležil tudi 
podpredsednik izvršnega sveta LRS in kandidat za republiški 
zbor tovariš Viktor Avbelj-
Po kratkem poročilu predsed

nika cbć. sveta Avgusta Jazbin-
Ska in precej medli razpravi 
delegatov iz posameznih po
družnic je iskreno pozdravljen 
od navzodih posegel v razpravo 
tovariš Avbelj. V uvodu je med 
drugim poudaril, da je treba 
priprave za volitve delavskih 
svetov izkoristiti za splošno po
živitev vseh organizacij, k i ima
jo stik s proizvodnjo. 

Navzlic lanskim velikim uspe
hom smo imeli ob pričetku le
tošnjega leta slasbo politično 
razpoloženje, ker organizacije 
niso znale pravilno oceniti :n 
razlagati doseženega napredka. 
Tovariš Avbelj je nato govoril 
c nalogah sindikatov, kot sta 
j ih pred kratkim nakazala Miha 
Marinko in Stane Kavčič. Naš 
tistem je tak, da sodeluje pri 
upravljanju čimveč ljudi. Priza
devno se moramo truditi, da 
mobiliziramo še več ljudi za vsa 
področja družbenega upravlja
nja* Za uresničevanje novega 
gospodarskega sistema so biLi 
sprejeti zakonski predpisi, Id 1>o 
urejajo. Zato moramo te pred
pise poznati in upoštevati. To
variš Avbelj je omenil zatem ne

katere dodatne predpise, k i bo
do uredili sistem nagrajevanja 
v proizvodnji in onemogočili 
neupravičeno izplačevanje pre
sežnih plač in premij. P r i tem 
je navedel nekaj primerov takih 
izplačevanj, k i so upravičeno 
povzročila negodovanje naših 
l iudi in precejšnjo politično 
škodo. Sindikati moraijo bit i-pr
v i v preprečevamju takih poja
vov, k i j ih ne moremo imeno
vati socialistične. 

Ko govorimo o sindikatih Ja 
njihovem delu, pa ne moremo 
mimo občine, njenega čedalj-? 
večjega pomena in nalog, k i 
zahtevano mnogo sodelovanja 
vseh nas, je nadaljeval tovariš 
Avbelj. Na občin] rešujemo 
vedno več vprašanj- Občina ima 
pooblastilo, da določi zgomie 
meje cen posameznih potrošnih 
predmetov, k i so važni za giba
nje življenjske ravni. To vse pa 
zahteva pomoč in sodelovanje. 
Zato morajo sindikati ven ;z 
ozkega kroga dosedanjega dela. 
Organi delavskega upravljanja 
res še ne dajo od sebe vsega, 
kar od njih pričakujemo, ven
darle Pa stvar ni tako črna, kot 
jo večkrat slikamo. Treba ie 

gledati in cenit; objektivno in 
najti način za boljše delo. Iz
redno važna je tudi vloga zbo
rov proizvajalcev in z njimi 
morajo sindikati tesno sodelo
vati. 

Zatem je tovariš Avbelj go
voril o razmetavanju družbenih 
sredstev in • u. 
privilegije posameznikov. Prire
janje raznih banketov in zakusk 
za določeni krog ljudi se je tako 
razpaslo (od vrha navzdol in 
obratno), da predstavlja že 
pravcati problem. Tako potro
šimo na leto ogromna sredstva, 
ki_bj jih.lahko koristno porabili 
za gradnjo stanovanj in pod. 
Raizpasle so se razne sejnine, 
honorarja in pod.; vsemu temu 

moramo napovedati najostreju 
boj. 

V osebnih odnosih je v pod
jetjih in ustanovah še precej 
negativnih pojavov, je nadalje
val tovariš Avbelj. Marsikdo si 
ne upa povedati.kaj kritičnega, 
ker niima jamstva, da zato ne bo 
kakorkoli preganjan. Sindikal
ne organizacije, k i se priprav
ljajo na volitve delavskih sve
tov in hkrati na državne volitve 
v tem mesecu, naj bi zato vest
no pregledale svoje delo ter da
le stvarne predloge za izboljša
no udejstvovanje delavskih sve
tov in ljudskih odborov. Tako 
sindikat; ne bodo le šola za go
vornike, pač pa organizacija za 
reševanje stvarnih nalog-

V nedeljo zjutraj je bilo v 
Domu kulture v Kostanjevici 
veliko volilno zborovanje, ka
terega so se udeležili poslanski 
kandidati za republiški in zvez
ni zbor tovariši Jože Borštnar, 
Franc Pirkovič in Tone Pire. 
Vsi trije kandidati so odgovar
jali na razna vprašanja voliv
cev, govorila pa sta Jože Boršt
nar in Tone Pire. 

Jože Borštnar je govoril o 
mestu, pomenu in vlogi naše 
države v mednarodnem politič
nem življenju, o napredku in 
rasti te države skozi najrazlič
nejše zapletljaje v preteklosti 
ter o njeni premi poti vse do 
današnjega ugleda in pomena. 

Vse to, kar smo dosegli, pa 
smo dosegli samo na podlagi 
velikih žrtev in nadčloveške 
vztrajnosti, na podlagi velike 
vere in prepričanja, da je naša 
pot pravilna in da se samo po 
tej poti bližamo našemu konč
nemu cilju, k izgradnji neod
visne in izvenblokovske socia
listične države. 

Naše gospodarstvo, ki je zad
nja leta naredilo nesluten dvig 
in ki tudi danes daje čvrsto 
oporo tej naši politiki, bo tudi 
v bodoče tako rastlo ter s tem 
zagotovilo primerno življenjsko 
raven in kruh za vse delovne 
ljudi. 

S P R E D V O L I L N E G A Z B O R O V A N J A V M O K R O N O G U 

Z zaupanjem v prihodnost 
lo 

torek, 25. februarja, je b i -
Mokronogu predvolilno 

zborovanje, katerega se je ude
ležilo nad 400 državljanov in 
državljank. 

Predsednik občinskega odbo
ra SZDL tov. Videčnik je zbo
rovanje začel in pozdravil na
vzoče, v imenu volivcev pa 
kandidate: Jožeta Borštnarja, k i 
kandidira v zvezno skupščino, 
Franca Kreseta-Cobana, k i kan
didira v republiško skupščino, 
Stankota Dolenca (Luko), k ; 

kandidira v republiški zbor pro
izvajalcev. Nato je dal besedo 

N o v o m e š k a brigada že dela 

tovarišu Jožetu Borštnar ju, k i 
je v izčrpnem govoru predoči! 
volivcem velike napore in uspe
he dosedanjih skupščin za na
predek naše države. Govoril je 
o političnih uspehih našega dr
žavnega in političnega vod
stva, k i smo jih dosegli doma 
in v svetu kljub raznim oviram 
in težkočam, k i so se v minu
lem razdobju pojavljale. Ko je 
govoril o sodelovanju med po
sameznimi državami, je podčr
tal delo državnega in 
političnega vodstva, ki je zlasti 
v letu 1957 doseglo izredne 
uspehe v borbi za miroljubno 
politiko v svetu in med narodi. 
V kratkem je orisal tudi našo^ 
uspešno borbo za dvig gospo
darstva ter s konkretnimi po-

Novo mesto, L marca. 
Prva novomeška mladinska de

lovna brigada je danes že tretji 
dan nastanjena v telovadnici 
osnovne šole. Čeprav je štab za 
gradnjo avtoceste prestavil zače
tek del zaradi slabega vremena na 
10. marec so brigadirji, ki so se 
do četrtka že zbrali v Novem 
mestu sklenili, da se za teh nekaj 
dni ne bodo vrnili; na domove. 
Pomagali bodo prt gradnji vodo
voda s Kija nad Lutersktm selom 
do Otočca, pri urejanju stadiona 
v Novem mestu in pri delih v Pa-

deršičevi ulici. Delati bodo začeli 
v ponedeljek. 

Do sedaj se je zbralo 91 briga
dirjev, od tega 32 deklet. Ker se 
brigada Sele sestavlja, imajo pre
cej prostega časa. Ogledali so si 
filmsko predstavo, v nedeljo pa 
obiskali Dolenjski muzej. Tudi 
spoznali so se že med seboj in 
razpoloženje je dobro. Včeraj je 
kamion pripeljal iz Ljubljane 
odeje, kuhinjsko opremo in čev
lje. Čevlji so iz kromovega usnja 
in z gumijastimi vibram-pc-dplati. 
Tako kvalitetne obutve celo štab 

Do 20. marca zborovanja v vseh 
kolektivih 

Razširjenim plenumom občin
skih sindikalnih svetov, ki ™ 
bili te dni, bodo sledila po vseh 
kolektivih v okraju zborovanja, 
na katerih bodo pregledali do
sedanje delo in uspehe podjetij. 
Odborniki zborov proizvajalcev 
bodo na zborovanjih poročali o 
komunalnih In drugih vpraša
ti Jih občinskega gospodarstva. 

Nova pošta 
v Kartaljevem 

S 1. aprilom bo v KarteItfeivem. 
odprta nova pošta za ce'loten 
PTT promet. Njeno vzpostavitev 
je omogočila Okrajna poštna 
uprava s sodelovanjem republi
ške poštne uprave in s pomočjio 
ObLO Novo mesto. Predel od 
Poljan do Stran oc • k ti. «.. b j 
dosiletj od področne pošte Mirna 
ipe>c zrtlto oddaljen m predstavlja 
sedaj delovno področje riove po
šte v Kairteljevem, je s tem ve
liko pridobil. 

V torek okrajna 
konferenca ZKS 

V torek 11. marca se bo začela 
ob osmih zjutraj v Domu J L A v 
r* ovc m p--1 • . 
ferenra Zveze komunistov Slo
venije. Na njej bodo med drugim 
izvolili tudi delegat« za bližnji 
VII. kongres Zveze komunistov 
Jugoslavije, v kolikor jih niso 
le i /vo l i l i na občinskih konfe
rencah ZKS. 

V R E M E 
ZA CAS OD 8. DO 17. MARCA 

Nestalno s pogostimi padavi
nami, ki bodo posebno močne 
med 11. In 14. marcem. V tem 
rsedobju pr ičakujemo tudi sneg 
do niitn. Sredi marca prehodno 
Izboljšanje vremena in spomla
dansko toplo vreme. V. M. 

Povsod bodo ob tej priložnosti 
sestavljali tudi kandidatne liste 
za volitve novih delavskih sve
tov, zborovanja pa bodo hkrati 
sestavni del predvolilnih pri
prav za državne volitve, ki bodo 
ta mesec. 

nI pričakoval in marsikateri bri
gadir letos s svojimi sredstvi ne 
bi mogel priti do takih čevljev. 
Delovne obleke bodo prispele v 
ponedeljek. 

Stab brigade Je zadovoljen s 
preskrbo in organizacijo, ki Je 
odlična. Prva dva dneva je pre
skrbo plačal Okrajni komite LMS, 
za čas do 10. marca pa so si zago
tovili, sredstva pri občini in Rde
čem križu. Toda po nalogu inve-
stitorjat je Gospodarska poslovna 
zveza v Novem mestu začela z 
redno preskrbo brigadirjev že 
danes. Hrana vsebuje dnevno 53O0 
kalorij, kar je več kot dovolj. Na 
brigadirja pride na dan tudi kilo
gram kruha In pol litra mleka. 

Zbor brigBd za odhod na avto 
cesto bo v nedeljo, 9. marca, v 
LJubljani. Novomeška brigada bo 
delala na hrvaški meji pri gradu 
Mokrice, kjer bo postavila troje 
taborišč za brigade, ki pridejo 
aprila. Dela se prično 10. marca. 

Stab brigade poziva vse prijav
ljene brigadirje In brigadirke iz 
novomeškega okraja, ki še niso 
priSli na delo, da se takoj javijo 
v Novem mestu, v telovadnici 
osnovne šole. 

datki orisal, kaj vse smo dose
gli. Govoril je tudi o perspekti
vah, k; j ih ima naše kmetijstvo 
v raznih oblikah pogodbenosti. 
Ob koncu svojega govora se je 
še posebej obrnil na rnokrono-
ške volivce in j ih pozval na 
složno in vztrajno delo za na
predek občine, k i ima razne 
možnosti, da razvija zlasti 
manjše obrtniške dejavnosti. 

Tovariš C O B A N je govoril 
bolj o naši zunanji trgovini ter 
prikazal napredek y naši izvoz
ni in uvozni politiki. V drugem 
delu govorna pa je stvarno, s 
številkami prikazal velike da
jatve skupnosti za kulturo, šol
stvo, soc. varstvo, štipendije, 
zdravstvo i. p. Vse te številke 
so nam povedale, da družba de
jansko mnogo daje za zvišanje 
življenjske ravni. Nadalje j« 
podčrtal skrb družbe za razvoj 
kmetijstva, k i se kaže tudi 
v nagli elektrifikaciji pode

želja, za 'kar imamo otipljive 
dokaze v občani sami, kjer so 
ostale 1« se dve vasi brez elek
trike, pa tudi te bedo v najbliž-
njem času zasvetile. 

Tovariš DOLENC je med dru
gim dal podatke o doseženih 
uspehih gospodarstva v naiem 
okraju. Govoril je o vloženih 
investicijah v minulem razdob
ju za dvig industrije i n vsega 
gospodarstva v okraju. Tudi on 
je na stvarnih primerih poka
zal dvig družben« proizvodnje 
In narodnega dohodka v zad
njih letih. H koncu je omenili 
še razne možnosti nadaljnjega 
razvoja v posameznih občinah. 

Po končanih govorih so si vo
l ivc i ogledali film »Deček M i 
ta«. 

Zborovanje j« vsestransko 
uspelo. Volivci so ponovno do
kazali svojo socialistično zavest 
in zro z najboljšimi željami in 
pripravljenostjo v prihodnost. 

Primerjajoč stanje našega 
kmeta s predvojnim, je Jože 
Borštnar spomnil volivce tistih 
časov, ko so kmečka posestva 
zaradi prezadolženosti morala 
na boben in s tem na beraško 
palico, med tem ko je danes 
ta praksa popolnoma neznana. 
Naše kmetijstvo lahko prav v 
tem času naredi predvsem v 
svoji produktivnosti znaten 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Z ZBOROVANJI 
V STRAŽI 

Predvolilno zborovanje je 
bilo v nedeljo dopoldne tudi 
v dvorani zadružnega doma v 
Straži . Udeležilo se ga je ka 
k ih 120 volivcev, k i j ih je po
zdravil predsednik ObLO Stra-
ža-Toplice tov. Erno Sali, po
slanski kandidat za zvezni 
zbor tov. Niko Belopavlovič 
pa je nato izčrpno govoril o 
vlogi naše države v sodobnem 
svetu. Potem ko je opisal te
žave in vzpon gospodarstva v 
povojnih letih, je podrobneje 
govoril tudi o doseženih uspe
hih in nadaljnjih načrt ih za 
dvig naših podjetij i n kmetij
stva v republiki in v okraju. 
Volitve, ki so pred nami, so 
odraz velike enotnosti naših 
narodov in trdne volje vseh 
naših delovnih ljudi, da nada
ljujemo začeto pot v sociali
zem. — Poldrugo uro trajajo
če zborovanje je bilo zaklju
čeno z odobravanjem in pr i 
srčnimi aplavzi- poslanskemu 
kandidatu. 

BRIGADE PRIDEJO 
10. MARCA 

Republiški štab MDB pri CK 
LMS je zaradi slabega vremena 
preložil začetek del prvih bri
gad na 10. marec. 

VOLILNO ZBOROVANJE V ŠMARJE? 

Poslanski kandidat volilnega 
okraja Mokronog FRANC KRE-
SE-COBAN, priljubljen aktivist 

in prvoborce. 

Predsednik novomeškega ob
činskega ljudskega odbora 
Maks Vale, kandidat za repu
bliško skupščino, je v nedeljo 
2. marca obiskal volivce v 
Smarjeti. Udeležba je bila flo-
bra. Tovariš Vale je podal zu
nanje politični pregled in po
ročilo o gospodarskem stanju 
v F L R J , v okraju in v novo
meški občini. Poudaril je, da 
kmetijska proizvodnja pri nas 
zaostaja in da jo moramo nuj
no dvigniti . P r i xem bo treba 
predvsem povečati uporabo 

umetnih gnojil, sortnih semen 
in v največji meri izkoriščati 
vse možne oblike sodelovanja 
s kmetijskimi zadrugami. 
Strah kmečkega prebivalstva, 
da vodi sodelovanje s kmetij
skimi zadrugami k podržav
ljenju kmetijstva, je popolno
ma neutemeljen. Omenil je 
važnost nove avto ceste za Do
lenjsko, ker se tudi kmečke
mu prebivalstvu s tem odpira
jo nove možnosti zaslužka in 
gospodarskega razmaha. 

V razgovoru, k i se je razvil , 

80 se volivci pogovorili s kan
didatom o problemih vodovo
da in elektrifikacije na šmar 
ješkem področju ter povedali 
nekaj svojih težav. Poudaril i 
so, da bi bilo treba prometni 
davek na žagan les, namenjen 
domači uporabi, ukini t i . K o so 

Pismo letošnji 8. marec 
TPrage tovarišice! 

Ljubo mi je, da vam lahko — n a 
povabilo uredništva — preko »Do
lenjskega lista« napišem nekaj be
sed za osmi marec, praznik žena. 

Letos ima ta dan za nas prav po
seben pomen. Preteklo je petnajst 
let od Prve državne konference 
AF2, na kateri je bila ustanovljena 
enotna organizacija ženskega proti
fašističnega gibanja za vso Jugosla
vijo. To je bilo, kakor se gotovo So 
spominjate, med vojno, v enem naj
težjih razdobij za naše narode. Pri 
nas v Sloveniji smo do takrat preži
veli strašno roSko ofenzivo, na tisoče 
slovenskih ljudi je bilo odgnanih T 
taborišča, v ruševine so bili spre
menjeni mnogi naši domovi... 

Razdejanje, pepel in opustošenje 
me je spremljalo tudi na vsej poti 
preko Like, Banije, Korduna, vse do 
Bosanskega Petrovca, kjer je bila 
konferenca, ki bi se je morala ude
ležiti kot delegatka slovenskih žena. 
Zaradi dolge poti, snežnih žametov, 
zased in neprestanih borb na tem 
področju sem prispela v Bosanski 
Petrovac, ko se je konferenca že 
končala. Nikoli ne bom pozabila te 
poti. V krajih, skozi katere sem ho
dila, je besnela četrta ofenziva. Pod 
zaščito partizanskih čet in patrulj so 
se pomikali tisoči beguncev, ranjen
cev, starčkov in otrok... Od tifusa, 
mraza in lakote je marsikdo za ved
no omahnil iz kolone. Kdaj pa kdaj 

smo se tudi me delegatke za konfe
renco v B. Petrovcu (predstavnica 
karlovškega okrožja, Slavonije in 
jaz) pridružile kateri izmed dolgih 
kolon. Dneve in noči smo hodili, ne 
da bi videli ali slišali kako živo 

bitje v razrušenih vaseh, ne lajež 
psa, ne glas petelina. Med deževne 
kaplje in snežinke se je mešal duh 
po dimu, ki se je tu in tam valil iz 
tlečih hiš, ki so jih okupatorji po
žgali večkrat z ljudmi vred. Hodili 

E N E (linorez) 

amo dolge dneve in noči, brez po
čitka, brez vode in hrane... Zvezde 
so se prižigale in ugašale pred naši
mi očmi. 

In vendar v teh zares težkih tre
nutkih ni nihče izgubljal vere v 
zmago, nihče ni mislil samo na svoje 
težave. Partizani so delili z begunci 
zadnji košček kruha, zadnje prgišče 
koruze ali neslanega f i ž o l a . . . Par
tizanske brigade so ne samo odbijale 
napade sovražnika, ampak so se 
kmalu razvile v protiofenzivo in 
osvobodile nova področja, kjer so 
ranjenci in begunci našli varno za
vetje. 

V takih pogojih, v takem razpo
loženju so se marsikje v Jugoslaviji 
v letu 1943 pripravljale proslave 
osmega marca. Na eni od takih pro
slav v Liki sem prvič srečala Kato 
Pejnovič, legendarno liško kmetico, 
ki je izgubila štiri sinove in moža in 
bila v Petrovcu Izvoljena za prvo 
predsednico Centralnega odbora AF2 
Jugoslavije. Takrat sem razmišljala 
o silni požrtvovalnosti in odločnosti, 
ki jo vlagajo v borbo za osvoboditev 
žene in matere po vsej naši domo
vini. Čutila sem, da jih je osvobo
dilno gibanje prebudilo in jim po
kazalo, da ne gre samo za osvobo
ditev, temveč hkrati za novo življe
nje, v katerem bodo kot enakoprav
ni člani skupnosti gradile srečnejšo 
bodočnost svojim otrokom. 

(Nadaljevanje na S. strani) 

Poslanski kandidat enega izmed 
obeh volilnih okrajev novome, 
ške občine MAKS VALE, pred

sednik ObLO NOVO mesto. 

nekateri potožili, da so davki 
previsoki, je tovar iš Vale raz
ložil, da se pri nas kataster še 
ureja, po drugi strani pa vsi 
kmečki davki v okraju komaj 
krijejo s t roške za našo pro-
sveto, medtem ko se vse osta
le potrebe skupnosti k r i j o jo iz 
dajatev industrije in drugih 
panog državnega ter splošno 
družbenega sektorja gospodar
stva. Vol ivc i so soglasno iz
jav i l i svoje zadovoljstvo, da 
kandidira tovariš Vale ter ob
l jubi l i svojo u d e l e ž b o na volit
vah. 



Z U N A M J E P O L I T I Č N I T E D E N S K I P R E G L E D Naši poslanski kandidati 
F R A N C K R E S E — ČOBAN M 

je rodil 9. marca 1919 v Bogneči 
vasi v revni dolenoski bajtarskl 
družini. V partizane j& od§*l 
20. mairca 1942 i n je bil najprej 
mitraljeaec, maja 1942 je pa po
eta! spremljevalec komandanta 
grupe odredov. Po juniju 1942 je 
bil obveščevalec Dolenjskega 
odreda, Cankarjevcev, Gubcev 
in I. Operativne cone. Udeležil 
se je mnogih težkih bitk, boja 
v Jelenovem žlebu, bitk« za 
Pleterje in Mokronog ter težkih 
bojev v Suhi krajini. Kot ko
mandant bataljona je vodil vet 
samostojnih akcij pr i Tržiču, 
Malkovcu in Telčah. Malo je 
bilo bitk na Dolenjskem, v ka
terih tovariš Čoban ne bi bil 
sodeloval. V jeseni 1943 je b i l 
imenov&n za komandanta X I V . 
brigade; kmalu nato i« postal 
jpomočn.k načelnika obvešč. 

S plenuma CK ZKS 
Pretekli teden je bil v Ljub

ljani plenum Centralnega ko
miteja Zveze komunistov Slo
venije, na katerem so razprav
ljali o notranjih partijskih vpra
šanjih in o delu komunistov v 
organih družbenega upravljanja. 
Za nove člane Izvršnega komi
teja CK ZKS so bili izbrani 
Boris Ziherl, Mitja Ribičič In 
Jane* Vlpotnik- Ker je Glavni 
odbor SZDL Slovenije pred 
kratkim izvolil tovarišico Vido 
Tomšič za podpredsednico, j« 
plenum potrdil postavitev Ivana 
Mačka _ Matije za novega or
ganizacijskega sekretarja CK 
EKS. 

centra Glavnega štaba NOV in 
POS, pozneje pa načelnik ob-
vešč. oanitra VIL korpusa. Na 
lastno prošnjo se je spet vrni l 
v Gubčevo brigado in postal 
tam načelnik štaba. Pozneije je 
postal komandant XII . brigad* 
in sodeloval v mnogih osvobo
dilnih bojih, v katerih je bil tu
di težko ranjen. Amputirali so 
mu nogo in je danes invalid. 
Po osvoboditvi je bil tovariš 
Krese nekaj časa predsednik so
dišča za Štajersko in Prekmur
sko področje, nato pa je delai 
na drugih odgovornih dolžnostih. 
Zdaj je predsednik Glavnega 
cdbora Zveze vojaških vojnah 
^invalidov Slovenije, b i l je tudi 
doslej republiški ljudski posla
nec in rezervni podpolkovnik 
naše armade. 

Jugoslavija na tujih sejmih 
V prvem polletju letos bodo v 

raznih državah številni medna
rodni sejmi, na katerih bodo so
delovala tudi jugoslovanska 
podjetja. Najbolj zanimivi za 
jugoslovansko gospodarstvo so* 
sejmi v Frankfurtu, Leipzigu, 
Milanu, Casablanci, New Yorku, 
Poznanju in Trstu, Razstavljali 
bomo proizvode kovinsko pre
delovalne, tekstilne, lesne, živil
ske in proizvode industrije 
usnja. Sejem v Trstu bo omo
gočil nadaljno krepitev blagov
ne izmenjave med Jugoslavijo 
in Italijo. 

P r i organizaciji sejmov In do
ločanju blaga, k i bo razstavlje
no na tujem trgu, delajo poseb
ni delovni odbori, k i j ih sestav
ljajo predstavniki pristojnih 
državnih organov in družbenih 
organizacij. 

TONE PIRC, kandidat za re
publiški zbor proizvajalcev kme
tijske skupine, je b i l rojen 21. 
aprila 1921 v Bireni vasi. V mla
dih letih je izkusil vso trdoto 
revnega življenja. Spomladi 1942 
je odšel v partizane; sodeloval 
je v številnih borbah različnih 
enot NOV. V K P S je b i l sprejet 
avgusta 1943. V NOV in pozneje 
v J L A je dosegel čin kapetana. 

Tovariš Pire se je po vojni 
zlasti posvetil kmetijskemu za
družništvu, kjer dela še sedaj. 
Delj časa je b i l predsednik 
Okrajne zadružne zveze, zdaj pa 
je podpredsednik te zadružne 
organizacije in predsednik Go
spodarske poslovne zveze, ima 
pa mimo tega še več funkcij v 
zadružni dejavnosti. 

JURIJ LEVICNIK, kandidat 
za zvezni zbor proizvajalcev i n -
dustrifrsKe a « ^ r i e , izhaja \z 
oficirska skupine. Rojen je bil 
2. marca 1925 v Boki Kotorski, 
v Čini gori. Njegov oče je ge
neralni podpolkovnik. Jur, kot 
ga vsi imenujejo, je pred vojno 
končal višjo gimnazijo. Za na-

Sovjetska zveza je sporočila, da pred
laga sestanek zunanjih ministrov var
šavskega in severnoatlantskega pakta, 
ki bi pripravili vse potrebno za sesta
nek na najvišji ravni med Zahodom in 
Vzhodom. Zunanji ministri naj bi se 
sestali že aprila. 

Čeprav je bil eden izmed glavnih za
hodnih ugovorov na sovjetske predloge 
za sestanek na najvišji ravni prav to, 
da bi se morali najprej sestati zunanji 
ministri, v zahodnih komentarjih ni za
slediti posebnega navdušenja za sov
jetsko popustljivost. Ugovorov je več. 
Pravijo, da sestanek zunanjih mini
strov ne bi smel biti »propagandna plat
forma«, da je trideset zunanjih mini
strov preveč, da bi lahko opravili po
trebno delo, da nikakor ne gre, da bi 
zunanji ministri razpravljali samo o 
dnevnem redu in proceduri, ampak da 
bi morali proučiti tudi bistvo proble
mov, kar bi — morda — sestanku na 
najvišji ravni omogočilo sklenitev spo
razuma. 

Razumljivo je, zakaj Zahodu, zlasti pa 
velesilam, ni všeč misel, da bi se sestalo 
kar trideset zunanjih ministrov. Že 
med zahodnimi tremi »•velikimi« so pre
cejšnja nesoglasja, toda kljub temu bi 
lahko nastopali enotno proti enemu sa
memu predstavniku Vzhoda. Sestanek 
tridesetih, med katerimi bi bilo tudi 
nekaj nevtralnih, pa bi lahko pripeljal 
do raznih neljubih presenečenj — ni
kjer ni namreč zapisano, da bi vsi 
predstavniki Zahoda rekli »ne« ali pa 
»da«, če bi tako rekel n. pr. DuIIes. 

Kakšen bo zahodni odgovor tia naj
novejšo sovjetsko pobudo — in kaže, 
da je Sovjetska zveza zares pripravlje
na iti več kot na pol poti, da bi prišlo 
do sestanka na najvišji ravni — je v 
precejšnji meri odvisno od razgovorov, 
ki jih bodo imeli te dni zunanji mini
stri Francije, Velike Britanije in ZDA 
v Manili na sestanku pakta SEATO. 
Vendar je upravičeno mnenje, in neka-

SESTANEK NA NAJVIŠJI 
RAVNI 

teri zahodni komentatorji so o tem pre
pričani, da bo gotovo prišlo do sestanka 
zunanjih ministrov, čeprav morda res 
ne prav v sestavu, ki ga predlaga So
vjetska zveza. Kakšen bo ta sestanek 
in o čem bodo na njem razpravljali, pa 
je drugo vprašanje. Problemov, pri ka
terih bi se razgovori lahko razbili, je 
več kot dovolj. Razgovori bi se lahko 
razbili zaradi LR Kitajske — vsi raz
govori na najvišji ravni, ki naj bi ure
dili vsaj nekaj svetovnih problemov, bi 
bili v precejšnji meri neučinkoviti, če 
na njih ne bi sodelovala tudi LR Kitaj
ska. Le-te pa ZDA ne priznajo, in ni 
govora, da bi se bile pripravljene vsesti 
z njimi za isto mizo. Razgovori se torej 
lahko razbijejo že pri razpravljanju o 
tem, katere države naj bi se udeležile 
razgovorov na najvišji ravni. Zadosto
valo bi tudi, če bi DuIIes ponovil svoje 

znane teze o »osvoboditvi držav vzhod
ne Evrope«, o nemškem vprašanju in 
še marsikaj drugega. 

Vse je odvisno od dobre volje udele
žencev sestanka zunanjih ministrov. 
Jasno je, da en sam sestanek ne bo 
mogel rešiti vseh svetovnih problemov 
In upati je, da se bodo udeleženci lotili 
le tistih, ki se jih zares da rešiti, ne pa 
tistih, za katere je še prezgodaj. In za
četnih problemov je dovolj, med njimi 
zlasti vprašanje razorožitve in preki
nitve poskusov z vodikovimi bombami 
— da ne govorimo o drugih, manjših, 
ki zastrupljajo odnose, kot so različna 
propagandna dejanja, komentarji vo
dilnih državnikov na račun drugih dr
žav in podobno. 

Težko je napovedovati razvoj diplo
matske akcije, ki se je začela pred 
šestimi leti in bo trajala vsaj še toliko 
časa. Ohrabrujoče pa je dejstvo, da no
bena velesila ni odkrito odklonila za
misli o sestanku na najvišji ravni in 
da sta sedaj obe strani za predhodni 
sestanek zunanjih ministrov. Predlogov 
in protipredlogov bo brez dvoma še 
mnogo, vendar je gotovo, da bo prej 
ali slej prišlo do obojega: do sestanka 
zunanjih ministrov in do sestanka na 
najvišji ravni. 2e sam sestanek, tudi če 
na njem ne bi dosegli pomembnejših 
sporazumov, bi bil korak naprej v ra
zumevanju med Vzhodom in Zahodom, 
upati pa je, da se bodo državniki že 
zaradi svetovnega javnega mnenja pri
siljeni sporazumeti vsaj o nekaterih 
manjših spornih vprašanjih. 

Nevarna malomarnost 

»Gre kdo čez Piano? Za 
Sela ni nič, bo pa nekaj za 
Veliki Lipovec!*' 

Ljudje stegujejo vratove, 
Lojze pa zlaga na kupčke 
Dolenjski list. Kmečki glas 
in nekaj Pravic; vmes so 
dopisnice in pisma. Pošto 
za oddaljene vasi pušča pi
smonoša z Dvora kar v tr
govski poslovalnici dvorske 
zadruge na Ajdovcu. On in 
ljudje vedo. da bo LOJZE 
&ENICA, ajdovski poslovod
ja, vse pravilno razdelil in 
hitro razposlal po vaseh. 
Sem gori, na Ajdovec, pri
haja poštar le trikrat na te
den, zato je treba z novica
mi hitro postreči. 

Sicer pa streže Lojze aj
dovskim in okoliškim gospo
dinjam, otrokom in moža
kom. Bil je ponedeljek; v 

ko 
že 

trgovinici kakih deset, dva
najst gospodinj. 

»Kilo soli!« 
»Prosim, še kaj?« 
»Poldrugo kilo riža, tiste

ga po 160!-» 

»Pa vam?« Medtem 
Lojze računa, sprašuje 
drugo stranko. 

»Dali mi boste dva za
vojčka Drava in 20 kg soli!« 

»Takoj!« 
K pultu se zdrenja 9-letni 

Poličkov France in moško 
pove: 

»Liter petroleja, pa za pet 
kovačev piškotov!« 

Pobiču na bi prisodili 6 
let, tako je droban; piškote 
nese domov mami, ki je bo-
lana. Gripa, ospice in pre
hlad so grdo razsajali v 
obeh Ajdovcih, Podlipi, na 
Brezovi rebri. Velikem Li
povcu, Selih in v Borštu. 

Lojze je uren, ljudem se 
mudi. Hitro se obrača, ra
čuna, zavija in streže, pa 
še za šalo najde čas. 

»Ne, ščipalk za perilo pa 
nimam! Popoldne grem na 
Dvor in jih lahko prine
sem!« 

Gospodinja je zadovoljna. 
Ljudje vedo. da Lojzu nik
dar ne zmanjka najpotreb
nejših stvari. Lani v jeseni 
ni bilo tako. Dva meseca je 
bila poslovalnica brez člo
veka- Za vsako malenkost, 
tudi za četrt kilograma soli, 
je bilo treba v dolino, do 
Dvora pa je slabo poldrugo 
uro! Po 17 tisočakov pov
prečno strži »naš štacunar«, 
kot pravijo po domače Loj
zu, včasih tudi do 25. 

Ves dan si podajajo ljud
je kljuke ajdovske trgovine. 

»Tudi tu mora biti ne
kdo!« je dejal Lojze, ko smo 
ga povprašali, če mu je kdaj 
dolgčas na Ajdovcu in ker 
je sam v trgovini. In že je 
spet nasmejan in vesel 
vprašal ženico, ki je prav
kar prišla: 

»Želite, prosim?« 

rodnoosvobodilno gibanje je pr i 
čel delati leta 1941- Septembra 
1942 je odšel v partizane —• v 
Vzhodnodolenjski odred, B i l je 
v raznih vojaških enotah, kjer 
je imel odgovorne funkcije. 
Pred leti je bil demobiliziran 
kot podpolkovnik J L A . V K P S 
je bil sprejet avgusta 1943. 

Kmalu po prihodu iz J L A je 
prevzel mesto direktorja MOTO 
MONTAŽE v Novem mestu. 
Pod njegovim vodstvom se 
podjetje naglo razrašča dn do
sega vidne uspehe. Tovariš L e -
vičnik je nosilec spomenice 1941 
in različnih drugih odlikovanj. 

O požarih in njihovih vzro
kih srno zadnja leta žal pogo
sto poročali. Neštetokrat smo 
poudarjali, da nastane precej 
požarov in milijonskih škod za
radi malomarnosti posamezni
kov a l i kolektivov, vendar pa 
kaže, da ponekod vsa svarila 
in ponovno opominjanje na 
previdnost nič ne zaleže. 

3. februarga zjutraj je izbruh
ni l požar v lakirnici tovarne 
š iva ln ih strojev na Mirni , k r a 
tek stik na priključku elektro
motorja zračnika je vnel raz
grete hlape nitroJaka, tako da 
se je ogenj hitro razširil po 
vsem prostoru. K sreči so de
lavci obrata ogenj pogasili že 
v lakirnici, navzHic temu pa je 
škode aa skoraj 800 tisoč dinar, 
jev zaradi umričenega zračnika z 
motorjem, razpršilca, priprav 
za lakiranje in pokvarjene 
električne napeljave; uničenih 
je tudi več ohišij za šivalne 
stroje. Vfjrok: električna nape
ljava je bila speljana proti 

vsem predpisom! Navzlic navo
dilom komisij, k i so leta 1056, 
1&57 in celo leta 1958 pregle
dale obrat in izdale odločbe za 
odpravo pomanjkljivosti na 
elektiričntiih iroaipelljavah, tovarn 
na pa teh ukrepov ni storila. 
Izgovor, da- >nd bilo sredstev za 
to,« ne bo držal; lahko bi j i h 
dobili iz amortizacijskega skla
da. 

10. februarja je ob 23,15 za
gorelo tudi v lakirnici tovarne 
»BELT« v Črnomlju. Do poža
ra je prišlo zaradi kratkega sti
ka v stropu. Ker je bil prostor 
lakirnice zaprt od dveh popol
dne, je bil nasičen s hlapi na-
trolaka in razgret, tako da se 
je ogenj hitro razširil in po
vzročil tudi delno eksplozijo. Le 
hitri akciji delavcev nočno i z 
mene se mora kolektiv zahvali
ti, da so požar zadušili že v la 
kirnici , sicer bi zgorela še so
sednja mlizajrska delavnica. 
Ogenj je uničil zračnik z elektro
motorjem, zračni in električni 

Z zborovanja v Kostanfentci 
(Prenos a 1. strani) 
korak naprej preko svojih za
drug in vsega tistega, kar te za
druge nudijo. 70 milijard dinar
jev, ki so v tem letu namenjene 
kmetijstvu, se mora nekje po. 
znati, pa ne samo poznati, mar
več pustiti trajne sledove v na
šem kmetijstvu. Kmet mora ve
deti danes pred vsem eno: da 
hoče družba kmetu pomagati, 
da mu želi istega napredka kot 
ostalim družbenim silam, zakaj 
naša bodočnost je odvisna od 
nas vseh. Vsi se moramo tru
diti, da damo od sebe vse, kar 
zmoremo, za rast in napredek 
naše mlade države, za boljšo 
bodočnost vseh delovnih ljudi. 

Se \posebej o stanju našega 
kmetijstva ter o njegovih raz
vojnih možnostih je govoril to
variš Pire, ki je v svojem go
voru nakazal vse tisto, kar bi 
naj bilo za našega kmeta 
vzpodbudno in kar lahko do»c-
ie; seveda pa je nujno, da se 
čimprej vključi v akcije, ki po
menijo razvoj In napredek. Tre
ba je Iti v korak s časom, treba 

je biti prožen, zakaj samo od 
sebe ne more ničesar priti. 

Volilno zborovanje v Kosta
njevici se je dotaknilo razen 
širših tudi nekaterih ožjih, do
mačih problemov, ki so jih vo
livci poudarili. Med take sodi 
pobuda (kmetijske zadruge na 
Prekopi, ki te zavzema za 
manjšo lesno industrijo, oziro
ma za razširitev že obstoječega 
podjetja, kar so vsi volivci nav
dušeno pozdravili. 

Zborovanje, ki je bilo tako 

lepo obiskano, je dokazalo kak
šen ugled uživajo tovariši Bor
štnar, Pirkovič in Pire med na
šim prebivalstvom, ki jih je Iz
bralo In bo na volitvah zanje 
tudi glasovalo. Opozorilo pa je 
še na nekaj: da Kostanjčani ve
do kje je njihova prava pot, 
da je po dolgem času najrazlič
nejših natolcevanj in spletk le 
prišlo do tako potrebne pomi
ritve, ustvarjalnega sožitja in 
delovnega zanosa, predvsem pa 
do enotnosti! 

razpršilec, 600 pohištvenih noiic 
in vse priprave za lakiranje, del
no kompresor in lakirnico z 
električno napeljavo. Skoda je 
ocenjena na pol milijona dinar
jev. Vzrok požara: pomanjklji
va električna instalacija v l a 
kirnici . Navzlic opozorilom ko
misije Lz leta 1966 i n lanskemu 
celoletnemu opozarjanju obrat
nega električarja se odgovorni 
ljudje v tovarni niso zmemili, 
da bi s približno 140 tisoč d i 
narjev odpravili napake v na
peljavi, k i ogrožajo varnost de
la. Se 25. decembra lani je pet 
odgovornih tovardišev v tovar
ni dobilo ponovno pismeno opo
zorilo obratnega električarja, 
da so napeljave v lakirnici po
manjkljive. 

Spomnimo se še na nevairen 
požair v pakirnici novomeške
ga N O V O L E S A pred leti, v 
vseh treh primerih pa dodajmo 
zelo verjetno možnost, da bi se 
lahko iz vsakega teh požarov 
ra-zvil uničujoč, katastrofalen 
ogenj, sposoben uničiti celo 
podjetje! Potem »kode ne bi b i 
lo le 800 tisoč dinarjev ali 500 
tisoč dinairjev. temveč bi šla 
škoda v desetine milijonov d i 
narjev ! 

Vsako opravičevanje in izgo
varjanje na pomanjkanje sred
stev za požarnovarnostno zašči
to je odveč. Ponovna požara sta 
dovolj svarilen primer, da je za-

' postavljanje varnosti v podjet
j ih lahko usodna malomarnost. 
Kakor smo obveščeni, sta bila 
zadnja dva primera na Mirni in 
v B E L T U prijavljena javnemu 
tožilstvu. 

T o š k o d o l a h k o p r e p r e č i m o ! 
Razmišljanja sredi ledna požarne varnosti — Lani: 58 požarov in 35 mili
jonov dinarjev škode v okraju, gasilci pa so obvarovali za več kot 129 mili

jonov dinarjev ljudskega premoženja 
Požarna poročila za preteklo 

leto v našem okraju kažejo, da 
smo imeli skupaj 58 požarov, s 
skupno povzročeno škodo 35 
milgjonov dinarjev. Če k temu 
prištejemo še stroške gašenja, 

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

ober z a č e t e k 
Lansko leto so bili proizvodni uspehi 

že v prvih mesecih prav lepi in napo
vedovali smo, da bo tudi letni plan 
uspešno izpolnjen. Če smo tako pisali 
lani, smo ob letošnjih podatkih lahko 
še bolj pogumni. Po pravici povedano, 
nismo pričakovali, da se bo v letošnjem 
januarju industrijska proizvodnja kaj 
bistveno povečala v primerjavi z lan
skim januarjem. Takrat, namreč lansko 
leto, so bili doseženi veliki uspehi tudi 
zato, ker je bilo dovolj električne ener
gije in ker je bila preskrba industrije 
s surovinami nemotena. Letos se je pro
izvodnja v januarju povečala še bolj 
kot lani, čeprav so bili pogoji približno 
enaki. Zato smo prepričani, da se v tem 
povečanju skriva tudi večja proizvod
nost dela. 

Industrijska proizvodnja se je v Ju
goslaviji povečala za 20 odstotkov, v 
Sloveniji pa 13 odstotkov. Ker je pro
izvodnja v Sloveniji že tako visoka, je 
to zelo lep uspeh. V Sloveniji je bila 
v januarju preskrba z električno ener
gijo izredno ugodna. To je omogočilo 
tovarni aluminija v Kidričevem, da je 
delala s polno zmogljivostjo in Izdelala 
1512 ton aluminija, medtem ko ga je 
lani v istem mesecu le 677 ton. Mimo 
lega se je povečala tudi proizvodnja 
kemirne b a r v i c metalur
gije in r , i, industrije. 
K ustalitvi trga bo nedvomno precej 
prispevala tudi povečana proizvodnja 

v tovarnah, ki izdelujejo blago za širo
ko potrošnjo. To bo pomembno zlasti 
takrat, če se ta proizvodnja v prihod
njih mesecih ne bo bistveno zmanj
šala. V živilski industriji je proizvodnja 
kar za 32 odstotkov večja v primerjavi 
z lanskim januarjem. Za 25 odstotkov 
je večja proizvodnja v lesni industriji, 
kjer so izdelali veliko več pohištva. 
Tovarne usnja in čevljev pa so pove
čale proizvodnjo - a 18 odstotkov in tako 
naprej. V Sloveniji smo potemtakem v 
prvem mesecu letošnjega leta presegli 
predvideno mesečno proizvodnjo za 
5 odstotkov. 

V jugoslovanskem merilu so se v tem 
mesecu močno povečale zaloge surovin, 
kar bo omogočilo tudi v naslednjih me
secih nemoteno proizvodnjo. Večje za
loge bodo vplivale na stabilnost trga. 
Se celo važno je, da je mnogo industrij 
doseglo celo večjo proizvodnjo v janu
arju kot pa v decembru 1957, Ob vseh 
teh podatkih lahko pričakujemo, da bo
mo uspešno izpolnili gospodarski načrt, 
od katerega je odvisen ponoven porast 
življenjske ravni. 

Podobno kot za industrijo, pa so zelo 
ugodni tudi podatki za kmetijstvo. Se
veda, kakšna bo letina, je težko napo
vedovati. Toda do sedaj opravljena dela 
dajejo upanje, da uspeh tudi tu ne bo 
Izostal. Večina občin predvideva letos 
vsaj takšno kmetijsko proizvodnjo kot 
lani, ko je bila letina zelo dobra. Mno

ge med njimi pa računajo celo na ne-
kajodstotno povečanje. V jeseni so bile 
posejane za 8"/* večje površine kot leto 
prej. Površine pod ledino so se zmanj
šale za nekaj sto tisoč hektarov. Z ži
tom je posejanih za 7 odstotkov več 
zemlje, z industrijskimi rastlinami je 
zasejanih za 44°/« več zemlje in le nekaj 
manj s krmnimi rastlinami. Kmetijski 
strokovnjaki ugotavljajo, da je bila je
senska setev opravljena zelo dobro In 
da so bile uporabljene veliko večje ko
ličine umetnih gnojil. 

Pri ustalitvi trga in cen, kar še celo 
zanima naše potrošnike, pa je velikega 
pomena, kako se razvija uvoz oziroma 
izvoz. Tu ne moremo biti povsem za
dovoljni. V januarju smo izvozili za 
okoli 8 milijard in pol dinarjev blaga. 
To je skoraj za milijardo dinarjev več 
kot lani v istem mesecu. Uspeb bi bil 
tu, če se ne bi hkrati mtf&no povečal 
tudi uvoz. V tem mesecu smo uvozili 
kar za 15 milijard in 800 milijonov di
narjev blaga, to je za 80 odstotkov več 
kot v lanskem januarju. Tako kot lani 
bi h ko torej že letos v prvem mesecu 
leta ugotavljamo, da se uvoz povečuje 
hitreje kot izvoz. S tem pa ne moremo 
biti zadovoljni, ker to prav nič ne pri
speva k stabilizaciji trga In cen. Z Izvo
zom zlasti ne moremo biti zadovoljni 
zaradi tega, ker se izvoz industrijskega 
blaga ni prav nič povečal, čeprav smo 
v družbenem planu predvideli, da se 
bo povečeval predvsem izvoz Izdelkov 
industrije. V januarju smo Izvozili tudi 
precej kmetijskih pridelkov, kar pa je 
popolnoma normalno ob izredno ugodni 
lanski letini. Tako smo Izvozili precej 
koruze In dobili za vsakih 50 tisoč ton 

eno milijardo deviznih dinarjev. 

porabo materiala za obnovo in 
denarna sredstva, izpad proiz
vodnje lz narodnega dohodka 
itd. se škoda najmanj podvoji. 
Lani je bilo: 8 požarov družbe
ne Imovine (državni sektor) • 
skupno škodo 13 milijonov din, 
1 požar zadružne imovine (za
družni sektor), s skupno škodo 
100 tisoč din ter 49 požarov pr i 
vatne imovine s skupno škodo 
22 milijonov din. Če te požare 
razčlenimo, dobimo tele vzroke: 
strela — 8 požarov, nepazljivost 
— 8 požarov, gradbene napake 
— 4 požari , 'e lektr ika — 5 poža
rov, otroci — 10 požarov, na
merni požigi — 20 požarov, ne-
ugotovljenl vzroki — 3 požari. 

Naše prostovoljno gasilstvo pa 
je pri teh požarih obvarovalo: 
družbenega premoženja za 79 
milijonov, zadružnega za en In 
pol milijona in zasebnega za 49 
milijonov din. Skupno torej za 
129,988.000 din. 

Primerjalna statistika za leto 

Sprememba 
v poslanski kandidaturi 

Poročali smo že, da je bil 
predlagan za poslanskega kan
didata za Industrijsko skupino 
republiškega zbora proizvajal
cev tudi tovariš ing. Branko 
Petemelj, direktor rudnika K a 
ni ž»iriea pri Črnomlju. Naknad
no Je tovariš PeteroelJ sporo
čil okrajni vol i lni komisiji dn 
okr. odboru SZDL svojo željo, 
da zaradi slabega zdravstvene
ga stanja ne more kandidirati. 
Utemeljen« prošnja je bila 
sprejeta. Na predlog »kupine 
državljanov je b i l nato predla
gan za poslanske*« kandidata 
industrijske skupin* republi
škega zbora proizvajalcev tova
riš Kiko CigoJ, predsednik 
okrajne obrtne zbornice v No
vem mestu. 

1956 nam pokaže, da so požarne 
nesreče v letu 1957 narastle po 
številu za 6 požarov in po škodi 
za 13 milijonov din. Samo po
žari, k i j ih povzroče otroci, so 
narastli za 100 odstotkov in po
vprečna škoda za 5 in pol milijo
na din. Iz tega lahko sklepamo, 
kako nujna je požarnovarnostna 
služba, kako In koliko je ko
ristno prostovoljno gasilstvo ter 
koliko bi ljudstvo pridobilo do
brin z milijoni, k i j ih vsako le
to pogoltne ognjeni petelin. 

Razčlenimo požare, k i izbruh
nejo po nepazljivosti: odlaganje 
žerjavic« s pepelom v lesene 
odprte posode, v drvarnice, lo
pe, podstrešja ali kleti z vsako
vrstno gorljivo navlako, malo
marno ravnanje z odprto lučjo 
v gospodarskih poslopjih, od
metavanje cigaretnih ogorkov, 
kurjenje na polju ali v gozdo
vih, nečlščeni dimniki in kur i l 
ne naprave itd Nadalje gradbe
ne napake: vzidavanje tramov 
v dimnike, nepravilno postav
ljene kurilne naprave in zava
rovanje dimov odo v, nestrokov
na napeljava elektrike v gospo
darska poslopja, nepravilno za
varovanje električnih naprav in 
malomarno uporabljanje gospo
dinjskih in gospodarskih strojev 
in aparatov. Otroški požigi pa 
nam dajejo slutiti, da so otroci 
brez nadzorstva in prave vzgo
je. Vse to kaže, da bi mogli * 
primernimi ukrepi, • pritegni
tvijo ljudstva v požarnovarnost
no službo In z dobrim in siste
matičnim poukom ljudstva o 
požarnovarnostni službi, če že 
ne popolnoma preprečiti vzroke 
požarnih nesreč, pa Jih vsaj do 
»krajnosti omejiti. 

A l i je potreben požarnovar
nostni teden? Jel Požarnovar
nostni teden naj bo poudarek 
našega neprekinjenega sistema
tičnega dela požarnovarnostne 
službe, Lojze Mlrtič 

• PARIZ, — Podsekretar v 
ameriškem zunanjem ministr
stvu Robert Murphy, ki po
sreduje v sporu med Francijo 
in Tunizijo, je po krajšem bi
vanju v Tunisu prispel v Pa
riz. V francoskem glavnem 
mestu se bo Murphy posveto
val » francoskim ministrskim 
predsednikom Galllardom, ki 
zamenjuje odsotnega zunanje
ga ministra Pineauja. Po raz
govorih v Tunisu Je Murphy 
izjavil, da Je treba dati pred
nost razgovorom o statusu 
francoskih čet v Tuniziji, da 
pa je preuranjeno razširiti 
področje razgovorov tudi na 
Alžirijo. 

9 KAIRO. — Jemenski pre
stolonaslednik princ el Badr in 
predsednik Združene arabske 
republike Naser sta podpisala 
sporazum, po katerem Je Je
men postal tretji Član ZAR. 
Jemen bo imel status pridru
žene države v federalni uniji 
z ZAR. Unijo bo vodil fede
ralni svet, sklepi pa bodo po
stali izvrsni, ko Jih bosta 
podpisala kralj Ahmed in 
predsednik Naser. Na medna
rodnem področju bosta imeli 
obe državi neodvisen status. 

• ATENE. — Predsednik 
grške vlade Karamanlls Je od
stopil, in sicer zato, ker je Iz
gubil večino v skupščini. Do 
politične krize je prišlo zato, 
ker se vrsta poslancev nI 
strinjala z vladnim predlo
gom za nov{ volilni zakon, po 
katerem bi bile močno favo
rizirane samo močne stranke, 
manjše pa praktično ne bi 
imele nobene možnosti, da bi 
dobile poslanske sedeže. 

• HIROSIMA. — V bolniš
nici v Hlrošimi Je za levke
mijo umrla sa-letna Kinajo 
Motuka. T n le peta žrtev, ki 
je letos umrla zaradi posledic 
radiacije atomske bombe, ka
tero so vrgli na Hlrogimo le
ta 1945. 

• LONDON. — Po Izredno 
naporni poti je prispela v 
Scottovo oporišče na Antark
tiki ekspedicija, ki Jo vodi 
britanski znanstvenik dr. VI-
vlan Fuchs. Ekspedicija je 
prepotovala 3.200 km dolgo 
pot In Je za to potrebovala 98 
dni. Zvedelo s<* je, da name
rava britanska kraljica Vuchsu 
podeliti plemiSki naslov. 

• BEOGRAD. — Devetega 
marca pride na državni obisk 
v Jugoslavijo danski ministrski 
predsednik Hans ChrtUian 
Hansen. 

Patronaža delavskih 
kolektivov osemletnim 

iolam 
Kakor smo ie poročali, J s 

nedavni plenum okr- odbora L T 
v Novem mestu sprejel sklep, 
da povabi vse večje delovne 
kolektive in podjetja za pre
vzem patronaže nad najbližjo 
osemletno šolo zato, da organi
zira delavnice in nudi mladini 
pri delu svoje strokovnjake. 

Med prvimi se je odzvalo 
gradbeno podjetje Pionir v No
vem mestu, k i je prevzelo 
pokrovitcljsitvo in pomoč novo
meškemu učiiteljlšču. Sledila Ja 
Moto montaža, ki bo pomagala 
osemletki v Trebnjem. Nad ta 
dva zgleda ne ostaneta osamlje
na primera t 

Jajca so cenejša! 
V ponedeljek, 3. marca Je bilo 

na novomeškem živilskem trgu 
dobiti precej Jajc. Na veliko ve
selje vseh gospodinj so zahtevale 
žensike zanje od 10 do 12 din, obe
ta pa se ie znižanje cene za okoli 
2—3 dinarje pri jajcu. 

Prodajali so *>: motovileč po 2fl 
din merica, radič po 25 din meri
ca, peterillj v šopkih po 15 din, 
korenček v šopkih po J5—20 din, 
za flrkl orehov »o zahtevali 150 
din, za skodelico smetane « 0 din, 
za 3 glavice česna 30 din, za venec 
čebule od 1.10 din dalje, za krož
nik kisle repo aH zelja 25 din, za 
glavico 7.PlJa 20—30 din, za kilo
gram Jabolk od 100 do 140 din. 

Razen živil je bilo dobiti vol
nena oblačila, lončene Izdelke, «u-
ho robo in okraske za žene. 

Na sejmišču Je februarja cena 
precej narasla, zaradi tega je pri
šlo na sejem vedno manj kupcev. 
Tokrat Je cena »pet padla kar za 
okoli 1000 dinarjev. 

V ponedeljek, 3. marcu so pri
peljali na sejem 820 prašičev, pro
dali pa so jih .121. Za manjše no 
zahtevali od 5000 do 8.200 din. za 
večje pa od « 2 0 0 do 23.000 din. 
Oovej« livine so prignali 124 glav, 
od tega Je bilo precej prod»ne. 
Za vole so zahtevali od 70—eooođ 
din. za krave od 40—80.000 dln t za 
Junce In tellce pa od 25 000 đ $ 
50.0UU din. j 
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Pozabili 
mamo... 

so na 
Ležala je na postelji, ko smo 

vstopili. 
»Kaj vam je mamica?« 
»Bolna sem, bolna in nikdar 

več ne bom zdrava,« je dejala. 
Sedem otrok je rodila, sedem 

otrok je vzgojila. Sin je bil v 
partizanih. Tudi mož je delal 
za partizane in ona sama, koli
kor je mogla. Po Opatovi gori 
je prenašala otroke, jih skri
vala, begala z njimi in se tre
sla za njihovo življenje, ko je 
okupator divjal po deželi. Ko
liko je pretrpela, vse za nje, ki 
so ji bili najdražji. 

Pridne "tečajnice 
Šestindvajset deklet iz okolice 

Novega mesta je obiskovalo 3-me-
sečni gospodinjski tečaj, ki ga je 
organiziral Okrajni zavod za po
speševanje gospodinjstva. Mnoge 
60 hodile tudi po 3 in več ur da
leč, vendar so z veseljem priha
jale vsak dan k pouku. Razen 
teoretičnega in praktičnega ku
hanja so se učile tudi ročnih del 
In slišale nekaj kmetijskih pre
davanj. 

V soboto, 1. marca je bil tečaj 
zaključen. Dekleta so za svečan 
zaključek ttcaja pripravila zaku
sko, na katero so povabile svoje 
matere in nekaj gostov z okraja 
Jn občine. 

2e!imo jim, da bi znanje, ki so 
si ga pridobile na tečaju, s pri
dom uporabljale doma na vasi. 

Za 8. marec v občini 
Novo mesto 

Živahne priprave na proslavo 
mednarodnega Dneva borbenih 
žena so tudi letos razgibale vse 
organizacije v novomeški občini. 
V Novem mestu bo v petek 
7. marca zvečer v Domu LP 
glavna proslava s slavnostno aka
demijo; govorila bo poslanska 
kand:datinja ing. Vilma Pirkovif, 
sodeloval pa pevski zbor in or
kester PD Dušan Jereb. V Mirni 
peči. Birčnj va si , Podgradu. Sto
picali. Krusnicah. Gabrju, Smole-
nju vasi, Otočcu, Smarjeti. Karta-
ijevem. Uršljinu. Smlhelu. v Preč
ili 1» drugod bodo večje krajevne 
proslave, kj jih pripravljalo dru
štva, prepolni delavci in množič
ne organizacije. Tu bodo govorili 
c*iboirn'iki Socialistične zveze in 
žene o pravicah in dolžnostih 
Jena v na î družbi ter o njihovem 
deležu v 7,vr7i| z volitvami v zvez
no in republiško ljudsko skup-
161 no. 

Po proslavan bodo poskrbeli tu
di za razvedrilo žena; odhOTi 
SZDL bedo pripravili zaključene 
zabave z /akuskami. Občinski od
bor socialistične zveze Je podprl 
organi/ai !jp z manjšim deinarnlm 
r-rl^pevkom. Tako ne bo v občini 
niti enega kraja, kjer ne bi pro
slavili letos 8- marca. V. V. 

V borni kočicl leži vsa skru
šena in iz odprte rane na nogi 
ji teče gnoj. Na slamnati poste
lji premika svoje zgarano telo. 
Bleda je in upadla. Po hiši vla
da nered. Soba je pusta, niče
sar prijaznega ni v njej. Rev
ščina kriči iz vseh kotov. Na 
postelji je le borna odeja. Ka
ko žalosten prizor za partizan
sko mater. 

Štiri otroke je že spravila do 
kruha, v službi so. Ali so ti 
otroci pozabili na njo? 

»Mamica, ali vas kdo kedaj 
obišče?« smo jo vprašali. 

»Malo kdo me. še pride po
gledat od tistih, ki sem jim 
dala neštetokrat jesti, ko so bi
li v partizanih.« 

Solza ji zdrkne po licu. Ne 
toži, le hudo ji je pri srcu, ker 
je tako pozabljena. 

»Kaj pa otroci, ki so v služ
bi, vam kaj pomagajo?« 

»Kako naj, saj je še zanje 
premalo.« 

Morda res malo, vendar tako 
malo gotovo ne, da svoji 
materi ne bi mogli ustvariti 
prijetnejšega življenja na stare 
dni, kot ga ima. Vsaj čisto in 
udobnejšo posteljo. Kaj otroci 
res ne vidijo svoje matere, da 
bi ji pomagali? Morda je res 
tudi to, da je organizacija ZB 
preveč pozabila nanjo. To je 
vsekakor treba popraviti. Pa 
otroci bi se tudi morali spom
niti svoje matere, saj jim je 
družba omogočila zaslužek. Ali 
se res ni mogoče ničesar žrtvo
vati za mater. Ali ni ta mati 
vse žrtvovala za svoje otroke. 
Ljubezen otrok pa se odmika, 
od nje sedaj, ko jo najbolj po
trebuje. 

Nikdar ne bi smeli pozabiti 
Cankarja, ki je dejal: »Ljubi 
svojo mater, ker dovolj je lju
bil ne boš nikoli.« 

M. 

Dan žena v Industriji 
perila 

V nedeljo, 2. marca so žene, za
poslene v Industriji perila Novo 
mesto, praznovale svoj praznik. 
Proslava Je bila v ravnokar do
grajeni novi dvorani šivalnice. Z 
lepima govoroma sta predsednica 
delavskega sveta Marija Zupane 
in direktor Ferdo GernedI pričela 
spored, ki so ga nadaljevali z zelo 
uspelimi pevskimi ln recitacijski-
mi točkami. Nato so se žene v 
prijetnem razpoloženju ob zvokih 
harmonike zavrtele In nadaljeva
le prireditev za pogrnjeno mizo. 
Celotna prireditev Je zelo uspela, 
dvorana je bila okusno okrašena. 

r Pismo za letošnji S. lili. ci i* e c 
(Prenos s 1. strani) 

Polnih petnajst let je preteklo od 
takrat in prav je, če danes, sredi 
priprav za proslave osmega marca, 
v krajih, kjer smo ta praznik tudi 
takrat slavili, pogledamo, kaj smo v 
tem času dosegli. Ne mislim govoriti 
o tem, kaj pomeni živeti v svobodi 
in miru. Tega se vsi le predobro za
vedamo, posebno kadar poslušamo, 
koliko je v današnjem nemirnem 
svetu še vedno nevarnosti za majhne 
narode. Zato vas bi rajši spomnila 
na spremembe, ki nam jih je pri
neslo življenje v novi Jugoslaviji. 
Marsikateri kraj je dobil drugačno 
lice — nove strehe in domove, ceste 
in daljnovode, ki nosijo luč in dra
goceno energijo... 

Tudi Dolenjska, ki je dolgo spada
la med najbolj zaostale pokrajine 
Slovenije, se je v marsičem spreme
nila. Nova cesta nas pelje že precej 
daleč, a letos jo bodo mladi gradi
telji povezali z Zagrebom, kar bo 
Dolenjski še bolj odprlo možnost 
razvoja. Vrsta tovarn in novih pod
jetij daje zaslužek dolenjski mladi
ni. Marsikje se beli novo šolsko po
slopje, znatno se je povečalo število 
dijakov v srednjih in višjih š o l a h . . . 
V prenekateri vasi je zasvetila elek
trika in bil napeljan vodovod. Sko
raj ni šole, kjer otroci ne prejemajo 
tople malice, in ne večje vasi, kjer 
še ni bilo gospodinjskega ali kakega 
drugega tečaja. Veliko je število na
ših fantov in deklet, ki sami sebi 
služijo kruh kot strokovnjaki ali 
kvalificirani delavci. 

2ene sodelujejo skupaj z drugimi 

državljani ne samo v organih ljud
ske oblasti, temveč tudi v organih 
družbenega upravljanja kot enako
pravni člani. 

Morda včasih sredi vsakdanjih 
skrbi pozabimo, koliko se naše živ
ljenje razlikuje od prejšnjega. Seve
da še marsikaj ni tako, kot bi mo
ralo biti. Dvig splošne blaginje je 
odvisen predvsem od tega, kar bo
mo sami ustvarili, zato je zelo važno, 
da vsak od nas po svojih močeh 
čimveč • doprinese k razvoju našega 
gospodarstva in vsega javnega živ
ljenja. 

V zadnjem času ste gotovo mnogo 
slišale o stanovanjskih skupnostih, 
ki bodo brez dvoma velika pomoč 
našim ženam in družini, ker se bo
do v njihovem okviru ustanavljale 
razne pomožne službe za razbreme
nitev delovne žene. Skupne pralnice 
(hišne in blokovske v mestih, vaške 
v vaseh) bodo v veliki meri olajšale 
ženi delo. To se je pokazalo v kra
jih, kjer take pralnice že obstajajo, 
tudi na vasi — Reka na Pohorju, 
Videm ob Ščavnici. Isto velja tudi 
za vaške pekarne, ki so prav tako 
velika pomoč pri peki kruha, zlasti 
v poletni vročini. Le predstavljajte 
si, tovarišice, koliko bi bilo laže, če 
ne bi morala vsaka posebej kuriti 
peči in peči kruh doma! In koliko 
bi prihranile časa ln drv! Oboje je 
važno, vendar se mi zdi, da je čas 
važnejši in da o tem velikokrat ne 
mislimo dovolj. 

V vaški ali krajevni pralnici bi 
oprale perilo v veliko krajšem času 
in z manj truda, ker bi nam pri delu 

pomagal pralni stroj. Vsaka od nas 
ga ne more kupiti, s skupnimi moč
mi, s pomočjo zadruge, tovarne, pod
jetja ali stanovanjske skupnosti pa 
bi to bilo mogoče. Podobna je stvar 
s šivalnico, odnosno šivalnim stro
jem in še z raznimi drugimi dejav
nostmi, ki bi olajševale delo ženi. 
Seveda je odvisno od potreb in mož
nosti kraja, s čim bomo začele in 
kako bomo to organizirale. Morda bo 
nekje prvi na vrsti vrtec ža otroke, 
drugje kopalnica ali kuhinja za od
našanje kosila na dom. • . 

Brez dvoma je zelo važno vpraša
nje, koliko je že v naših pogojih mo
goče izboljšati položaj delovne žene 
v vsakdanjem delu in življenju. Za
to je pomoč ženam že nekaj let bila 
ena osnovnih dejavnosti ženskih or
ganizacij. V tem času je bilo marsi
kaj storjenega, da bi se žene sezna
nile z naprednejšim načinom go
spodinjstva in gospodarstva, vzgoje 
in nege otrok, pravilne prehrane itd. 
Razen tega posveča naša proizvod
nja vse večjo pažnjo raznim pripo
močkom, ki ženi olajšujejo delo. 

Razumljivo je, da razbremenitev 
žene in pomoč družini ni lahka in 
enostavna naloga. Tudi ne moremo 
doseči vsega čez noč. Toda prav je, 
če žene vedno znova, sredi vsakda
njega dela in težav razmišljamo o, 
teh stvareh in se dogovarjamo, kaj 
bi ukrenile. 

Gotovo ste o teh vprašanjih v 
zadnjem času razpravljale tudi na 
raznih sestankih, v zvezi z bližnjimi 
volitvami. Tudi proslave osmega 
marca potekajo letos v znaku pri

prav na volitve. Pri tem se bomo po
sebno potrudile, da bodo vse naše 
žene prav obveščene o svojih držav
ljanskih pravicah in dolžnostih. Ude
ležba na volitvah bo namreč merilo 
naše državljanske zavednosti. 

Praznovanje osmega marca je pro
drlo do zadnje naše vasi. 2e med 
vojno je postalo tradicija* Naši borci 
v brigadah so proslavljali ta dan in 
pošiljali svoje delegate na vaške 
proslave. Naše žene so ob pripravah 
na svoj praznik še bolj požrtvovalno 
skrbele za borce na položajih. Ko
liko ljubezni in požrtvovanja je bilo 
vtkano samo v nogavice in perilo, ki 
so ga šivale za partizane! Vsako le
to smo namreč osmi marec prazno
vali v znamenju tistih nalog, ki jih 
je kot najvažnejše čutil ves narod. 
Danes je osmi marec postal dan, ki 
ga vsa družba posveča delovni ženi 
in ob katerem se naši ženi izraža 
priznanje za njeno požrtvovalno 
delo. 

Naj vas, drage tovarišice, letošnji 
osmi marec spomni težke, a slavne 
poti, ki smo jo prehodile v petnaj
stih letih po ustanovitvi AFZ sku
paj z vsemi našimi ljudmi, da smo 
si ustvarili to, kar imamo danes in 
kar nas navdaja z zaupanjem v še 
lepšo prihodnost. 

Dovolite, da vam v teh mislih za
želim čimveč uspeha v vašem delu 
in vas toplo pozdravim. 

Beograd, 23. februarja 1958. 

M a r a R u p e n a O s o l n i k 

Novo društvo v Semiču 
V torek 25. februarja so se 

odločile tudi semiške žene in 
ustanovile novo Društvo za na
predek gospodinjstva. Prišlo je 
70 zadružnic in drugih gospo
dinj, sestanka pa so se udeležili 
tudi predstavniki občine in po
slanski kandidat Tone Pire, 
predsednik GPZ Novo mesto. 
Marsikaj perečega in zanimive
ga so se pomenile in takoj v 
začetku se je pokazalo, kako je 
tako društvo potrebno. Zlasti 
je žene zanimala pogodbena 
proizvodnja v kmetijstvu. Po
magale bodo tudi oskrbovati 
mladinske delovne brigade na 
avto cesti z zgodnjim krompir
jem, zelenjavo in grozdjem. 

Več takih posvetov želimo 
V nedeljo, 23. februarja, so 

imele svoj posvet žene iz obči
ne Kostanjevica — Podbočje. 
Sestanka se je udeležilo okrog 
60 žena, od katerih so nekatere 
prišle tudi po več kot dve uri 
daleč. To so bile po večini par
tizanske matere, k i j ih resno 
skrbi, kako dvi'gniti gospodar
stvo svoje občine. Kmetijstvo 
se prepočasi razvida/ Nekatere 
vasi so zaostale in marsikje se 
po pašnikih bohoti mah. Treba 
je plačevati davke, oblačiti 
otroke, denarja pa ni. Les iz
seka vaj o in ga bo kmalu zmanj

kalo, letina je bila lani slaba 
in vse to tare našo kmečko že
no. Najhuje pa je po nekaterih 
vaseh, da ni složnosti za to a l i 
drugo delo. 

Zene so razpravljale največ o 
kmetijstvu. Potrebni'so kmetij
ski strokovnjaki, da bi pomaga, 
l i ljudem. Potrebna so gnojila 
in podobno. Povečati je treba 
število živine in izboljšati kron
sko osnovo, šo dejale. Z ene so 
precej razpravljale o ceni umet
nih gnojil. Tovariš Somrak, taj
nik OZZ, k i je bil navzoč, j im 
je to pojasnil in potem tudi s 
številkami dokazal, koliko bi 
lahko imeli več dohodka, če bi 
tudi po sedanjih cenah plačeva
l i gnojila. K Z dajejo kmetom 
na kredit, če kdo nima denarja. 

Pereč problem je kostanjevi-
ški mlin, k i ne obratuje in 
kmetje nimajo kje mleti. Vino
gradi potrebujejo pomladitve. 
Precej se bo izboljšalo stanje 
nekaterih vasi, ko bo dograjena 
cesta do Prušne vasi. Je pa to 
še premalo. Cesta je potrebna 
tudi tistim vasem, k i so blizu 
hrvaške meje. Te vasi nimajo 

možnosti, da bi prodale kmetij, 
ske pridelke, zato tudi dohod
kov ni. Kmetijske zadruge mo
rajo čimprej izdelati načrte, kaj 
se bo v posameznih vaseh sadilo 
in kateri kraji naj bi se prven
stveno bavili z živinorejo, k i bi 
j im prinašala največje dohodke. 

Na sestanku ©o žene razprav
ljale o volitvah, o gradnji avto
ceste dn o oskrbovanju mladin
skih brigad z zelenjavo, sadjem 
in mlekom. 

Zene so bile zelo zadovoljne, 
ker so se sestanka udeležili 
predsednik občinskega odbora 
SZDL tov. Gregi, sekretar ko_ 
m i t e ^ a Z K Kupljemriik in pred-
sednik~~KZ~'kostanjevica. T i to
variši so dali ženam nekatera 
pojasnila in izrazili željo, da bi 
bili taki sestanki pogostejši, saj 
bi prav gotovo vplivali na iz
boljšanje stanja v občini. Zene 
pa naj postanejo bolj aktivne 
in pogumne in naj se ne brani
jo delati v odborih K Z . 

Na tem sestanku je bila izvo
ljena tudi komisija za ženska 
vprašanja pri občinskem odbo
ru SZDL. 

Priprave v Suhi krajini 

Ob zimskih večerih so urice ob kolovratu še vedno prijeten 
opravek žena v Beli krajini. Bralka Dolenjskega lista iz Adle-
iičev je pravkar odložila časnik ln spet zavrtela kolovrat... 

(Foto: Ivan Mušič) 

Razš ir jeno varstvo zaposlenih ž e n a 
Enakopravnost žene pri nas 

nI stvar lepih besed. Vsa 80-
cialistična zakonodaja jo ure
juje jn potrjuje. Nova, zelo 
pomembna določila to zajeta v 
Zakonu o delovnih razmerjih, 
ki Se bolj kot dosedanji pred
pisi določajo varstvo žene. 

Zcna, ki je v delovnem raz-
• >,...,.. \rr\i «»K nrtKO^nnuil 
vico do porodniškega dopusta, 
ki po novem zakonu traja 105 
dni in ne več le 90 dni, kot je 
bilo doslej. Nastopa tega dopu
sta delodajalec ne more odklo
niti, če nosečnica preloži potr
dilo zdravnika ali javne zdrav
stvene službe, ki predvideva, 
da bo porod v naslednjih 45 
dneh. 

Med porodniškim dopustom 
Ima žena pravico do prejemkov. 
Ce je porodnica pred iztekom 
porodniškega dopusta dobila 
pravico na redni letni dopust 
In ga ie ni izkoristila, lahko 
redni letni dopust izrabi po po
rodniškem dopustu. To pravico 
Ima porodnica tudi če gre za 
neizrabljen dopust iz prejSnlcga 
koledarskega leta. 

Mati Ima pravico na skrajšan 
delovni čas 0 mesecev po poro
du, ne zaradi osebne potrebe, 
temvc, /uradi možnost! prehra
ne »trnka. Torej nl^veČ pogoj, 
da sami doji. lAMn ga tudi 
umetno hrani. Zdravnik more 

predlagati podaljšanje skrajša
nega delovnega časa za največ 
nadaljnja 2 meseca. Skrajšan 
delovni čas traja polovico red
nega delovnega časa, torej pri 
delavkah 4 ure dnevno, pri 
uslužbenkah pa 3 ln pol ozi
roma 4 ure. Ce ima mati že za
radi značaja dela skrajšan de
lovni čas, se upošteva 7 ali 8 
urni delovni čas. V delovno 
dobo pa se tak skrajšan delovni 
Čas šteje v polni, neskrajšanl 
meri. 

Važna novost je v tem, da 
ima mati, ki v družini nima 
nikogar, ki bi mogel negovati 
zdravega ali bolnega otroka, 
pravico do skrajšanega delov
nega časa in sicer na 4 ure 
dnevno tudi po preteku šestih 
aH osmih mesecev po porodu. 
Tako skrajšan delovni čas pa 
lahko traja najdlje do dopol
njenega 3. leta otrokove staro
sti. Za tako skrajšan delovni 
čas pa prejema mati le tisti del 
plače, ki ustreza polnemu de
lovnemu času, dočlm se ji gle
de delovne dobe tudi takšna 
zaposlitev Šteje kot polna za
poslitev. 

Razen tega Ima mati — delav
ka pravico do izrednega do-
pntta a pravico nadomestila za 
plačo od Zavoda za socialno 
zavarovanje, če mora negovati 
bolnega otroka ln je mnenje 

zdravnika, da je nujno potreb
na taka nega. 

Dopustno ni nosečnico po do
polnjenem četrtem mesecu no-
večnosti premestiti ali jI odre
diti drugo delovno mesto izven 
kraja bivališča oziroma redne 
zaposlitve, če zdravnik meni, da 
bi bila taka premestitev noseč
nici škodljiva. Podoben predpis 
velja tudi za matere, ki imajo 
otroke mlajše od sedmih let. 
Premestitev pa je v tem pri
meru možna le, če mati nanjo 
pristane. Posebno varstvo uživa 
nosečnica tudi v primeru likvi
dacije podjetja odnosno organi
zacije, v kateri je zaposlena. 
Nosečnicam in materam z otro
kom do enega leta starosti je 
prepovedano nočno delo, noseč
nicam ln materam v prvih Še
stih odnosno osmih mesecih po 
porodu če otrok živi, pa tudi 
nadurno delo. Dalje ni dovolje
no žene, ne glede na starost, 
zaposliti pri delih, ki so zdrav
ju škodljiva ali celo nevarna za 
življenje, kakor tudi ne pri po
sebno težkih fizičnih delih. No
sečnice ne smejo opravljati del, 
pri katerih se njihovo telo stal
no in močno stresa, prenaša 
pritisk: kjer se razvijajo škod
ljivi plini aH prah. pri delu z 
rentgenskimi aH radioaktivnimi 
žarki; kjer je treba pogosto dvi
gati bremena itd. Po četrtem 

mesecu nosečnosti je žene treba 
odstraniti z mest, kjer se delo 
opravlja stoje in ni moč od 
časa do časa sesti, pri strojih 
na nožni pogon in podobno. 

Katera delovna mesta so 
škodljiva zdravju žen, določi 
posebna komisija v vsakem 
podjetju oziroma pri vsakem 
delodajalcu. 

Novi zakon vsebuje tudi po
sebne določbe o varstvu invali
dov ter mladine. O teh določbah 
bomo spregovorili prihodnjič. 

Splošni del omenjenega zako
na določa, da je kaznivo vpiso
vati v delovno knjižico kakršne 
koli pohvale, kazni ali negativ
ne podatke o delavcu, kakor tu
di razlog prenehanja delovnega 
razmerja. Določeno Je namreč, 
da je lahko oseba, ki vpisuje v 
delovno knjižico podatke, škod
ljive za delavca, kaznovana z 
denarno kaznijo od 500 do 5000 
dinarjev. 

Ker je inšpektorat dela čuvar 
nad Izpolnjevanjem tfravlc, naj 
se delavec aH delodajalec po
svetujeta z njim o vseh spornih 
vprašanjih. Ce kršitelj ne ugodi 
zahtevi Inšpektorata, jo je mož
no uveljaviti, zlasti premoženj
sko pravico, preko rednega so
dišča ali organov, ki so dolžni, 
da spor rešijo. 

Prva leta po osvoboditvi je 
bila v Žužemberku številna in 
delavna organizacija A F Z . Zad
nja leta žene močno pogrešajo 
svojo organizacijo, čeprav sode
lujejo v vseh ostalih organiza
cijah. Da bi se o tem pogovo-' 
r i l i , je občanski odbor SZDL 
sklical posvetovanje in nato še 
večje število žena, da bi s© po
govorili o sodelovanju žena na 

N O N S T O P 
Trgovsko podjetje Prehrana 

je uvedlo 24. februarja v poslo
valnici Specerija na Glavnem 
trgu neprekinjen delovni čas. 
Ker je v neposredni bližini že 
ena taksna prodajalna, smo 
mnenja, da prostor ni iebran 
najugodneje. Potrošniki iz K a n -
dije, Bršlljina, okolice gimnazrije 
in Kolonije so izven rednega 
obratovalnega časa trgovine ve
zani na nabavo »preko mosta« in 
»na daljavo«, kar našim gospo-
dimijam gotovo ni najbblrj všeč. 
Na vsak način je ukrep Prehra
ne hvalevreden, vendar prostor 
ni najbolje izbran. 

Istega dne je neprekinjen de
lovni čas uvedla tudi drogerija 
Krka, s čimer je potrošnikom 
kar tako močno ustreženo. 

Trgovskim podjetjem želimo s 
takšno pobudo, k i kaze njihovo 
skrb za potrošnika, čim več 
uspehov. 

volitvah, o praznovanju Dneva 
žena in kako bi "letos čim lepše 
proslavili 15. obletnico ustano
vitve A F Z . Zene so se odločile, 
da bodo ustanovile pri SZDL 
odsek Društva žena. Izbran je 
bil tudi odbor, k i bo zastopal 
žene iz vse občine. Na Dvoru 
imajo že več let tako organizi
rane žene in dobro delajo. 

V nedeljo 9. marca bo ob 
3. u r i popoldne proslava Dneva 
žena z govorom o pomenu praz
nika in sporedom. Na proslavi 
bo govoril ženam kandidat za 
kmetijsko skupino republiške 
skupščine Tone Pare. Po prosla
v i se bodo žene iz okoliških vasi 
in Žužemberka razvedrile na 
skupni čajanki v Zadružnem 
domu. K.M. 

Pozdravi za 8. marec 
Iz Peči na Kosmetu smo pre

jeli daljše pismo, v katerem 
opisujejo dolenjski fantje zani
mivo življenje v vrstah J L A in 
lepo pozdravljajo vse znance in 
domače. Posebej pa so nam na
ročili, naj za letošnji 8. marec, 
mednarodni Dan borbenih žena| 
objavimo njihove pozdrave in 
čestitke vsem dolenjskim že
nam, hkrati s hvaležnostjo, k i 
jo izraža mladi rod našim ma
teram, borkam, aktivistkam in 
vsem delovnim ženam. To želijo 
v imenu vseh drugih fantov t i 
le bralci našega lista: -

Franci Skubic, Pavel Smolič, 
Anton Kristan, Stanko Srebr
njak, Anton Kosmač, Jože Hren 
in ostali. 

OBLAČENJE IN BARVE 
Na cesti, v uradih in drug

je opazimo večkrat prikup_ 
na dekleta, ki pa zaradi svoj« 
obleke oziroma neskladnosti 
barv ne narede posebnega 
vtisa. P r i oblačenju mora
mo namreč upoštevati pred
vsem barve. Blaga najboljše 
kvalitete ©i ne more vsaka 
privoščiti, lahko pa se z ma
lo manj dobrim in cenejšim 
blagom okusno obleče, če 
irria k obleki ali plašču čev-

• 'lje, torbico, ruto ali kapo 
primerne barve. Kako ne
prijeten vtis^ naredi recimo 
modro krilo in zelen pulo
ver; najbolj pa bodeta v oči 
Hlasta in rdeča barva. L i l a -
sta barva je postala precej 
priljubljena, vedeti pa mo
ramo, dia v nepravi kombi
naciji barv prav grdo učin
kuje. Ce imamo na primer 
lilasto obleko, ae smemo 
imeti na sebi prav nič rde
čega, celo rdečilo za ustnice 
moti. V kombinaciji z lilasto 
barvo lahko nosimo le črne, 
temno rjave ali morda 3« 
sive čevlje. Tudi živozelena 
in rdeča barva se ne uje
mata. Kadar kupujemo, nas 
ne sme prevzeti le oblika 
čevljev aH jopice, temveč 
paeimo, da izberemo tako 
barvo, k i se bo ujemala z 
oblekami in plaščem. 

Prodajalka v neki trgovini 
je mlademu dekletu nasve-
tovala: »Kar te-le čevlje vze
mite, saj lep čevelj povsod 
pristoja.« To nikakor ni resi 

Zelo moti tudi karirasto ali 
pepita krilo v kombinaciji s 
pikčasto ali rožasto bluzo. 
Vedeti moramo, da h karu 
ranemu vzorcu blaga ali ka
korkoli črtastemu ne smemo 
nositi nič drugega kot eno-
ba.rvno bluzo. 

Pa še nekaj: okusno oble
čeno in če hočemo tudi mo
derno dekle ne b 0 nikdar 
pretiravalo z nakitom. Kako 
smešno je videti na pepita 
plašču zaponko z vdelanimi 
kamni, razen tega pa še dol
ge, viseče uhane. Ločiti mo
ramo nakit, k i ga lahko no-
«imo k športnim plaščem in 
oblekam, od nakita, kj ga 
nosimo za takozvane ilav_ 
nostne priložnosti in ples. V 
vsakdanjem življenju, v ura
du, tovarni ali sploh pri delu 
pa nosimo čim manj. nakita, 
slasti cenenega. Ra. 

i 

Kruh zavijajo 
Z veseljem smo novomeške 

gospodinje pozdravile bel svile
ni papir, v katerega so pred ne
davnim začeli v Pekariji zavi
jati kruh. Skrajni čas je že bil , 
da so uvedli to novost, kajti le 
malokje v Sloveniji prodajajo 
še nezavit kruh. 

Udeleženke kuharskega tečaja lz Loškega potoka pozdravljajo vse bralke Dolenjskega lista, 
(Fotoi Albin Bottč, Kočevj«| 
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Naše osnovne šole 
in njihovi problemi ob letošnjem prvem polletju 

Objavljena tabela, nam prikazuje št P vilo osnovnih Sol, od
delkov, učencev, učni uspeh ter šolski obisk v posameznih ob
činah in v celotnem okraju. Smatram za pravilno, da to stanje 
spoznamo v okviru oosame^nih občin, kajti orecej je c iv iwo 
od krajevnih činiteljev, saj posebno v zadnjem času že oni 
skirbi'jo za organizacijsko, materialno in tuai vzgcuno rast ien 
ustanov. 

od tega 28 žensk in le 3 moške, k i imata kar dobre delcvn* pO* 
To je 90,3% ženskih učnih mo- goje. Učne moči fo same že«* 
či. Od občinskega središča od- sfce. V Številkah, izoražen učni 
daljene šole so nižeorganizriira- uspeh je za take pogoje nekoM-
ne. V Božakovem, Dragah. Dra- ko prenizek. V Sentrupertu je 
šičih dn Se lah pr'i Jugorju je 
treba priskrbeti k eni učilnici 

SKROMNI IN PREPROSTI SO K U H A R J E V I Z DOB PRI K O S T A N J E V I C I . — P R E D Z A D N J O 
N E D E L J O SO N A T E K M O V A N J U » P O K A Ž I K A J Z N A S« V L J U B L J A N I , DOSEGLI 
2. MESTO IN POŽELI NAVDUŠENO P R I Z N A N J E V E C S T O G L A V E MNOŽICE HVALEŽNIH 
POSLUŠALCEV V D V O R A N I IN DESETTISGCEV, K I SO J I H S P R E M L J A L I D O M A PRI 
R A D I J S K I H S P R E J E M N I K I H . G L O B O K A J E V NAS-IH L J U D E H ŽEJA PO LEPOTI IN 
UMETNIŠKEM IZŽIVLJANJU IN MNOGO IMAMO V V S E H NAŠIH K R A J I H PRISTNIH 
L J U D S K O P R O S V E T N I H D E L A V C E V . TUDI K U H A R J E V I SO M E D N J I M I . . . 

Kuharjev! 
' Preteklo nedeljo, 23. februar- najboljšimi, še eno posebnost, 
ja, je bila v ljubljanski Operi namreč <bo, da so med najbolj 
javna radijska oddaja, kateri je vestnimi. To je značilno za 
prisostvovalo več sto gledalcev Karlo Kuntaričevo. za Tilko 
dn poslušalcev. Zanimanje za to Krapeževo in za vse Kuharjeve. 

Se nekol'iko več kot prikazuje 
tabela bi radj povedali o pogo
jih izobrazbenovzgojnega dela 
na šolah v posameznih občinah. 

1. V obojni Črnomelj so do
seg.^ celo nekoliko boljši uspeh 
kakor je povprečje v celotnem 
okraju, Sole so večinoma niže 
organizirane, saj na Štirih po
učuje le po ena učna moč, vseh 
osem razredov učencev, na sed
mih pa le po dve učni moči. Na 
teh enajstih šolah je od 19 uči
teljev kar 15 učiteljev priprav
nikov, k i se pri praktičnem de
lu s tolikimi razredi v isti 
učdlnlci takorekoč šele usposarb-
bljajo. Delo je zelo težavno, 
otroci pa ne morejo nikdar do
seči »istega znanja kot n. pr. na 
osnovni šoli v Črnomlju, kjer 
vsak razred poučuje drug uči
telj v posebni učilnici. 

V tej občimi morajo posebno 
skrbeti: 

a) da učitelji, k{ opravijo 
strokovne izpite, ne bodo bežali 
faz krajev; (dati j im je treba 
primerne življenjske pogoje;) 

ga dne spomnila neka bistra b) da učence višjih razredov 
glava v Kostanjevici, da mora nižeor*aniziiranih šol (Bojanci, 
te inštrumente vrni t i ! Kuhar Dobliče, Petrova vas, Marindol, 
juh J« sicer vrni l in še danes Preloka, Radenci, Simjii vrh, 
se na teh 'inštrumentih nekje stražnji vrh, Talčji vrh. Zagoz-

biilo precej strogo ocenjevanj«, 
saj imajo v I. in IV. razredu le 

še drugo al*j pa učence višjih 80% uspeh, v II. pa samo 56,3%. 
razredov prešolati v Metliko m To vprašanje v Sentruperta mo-
Suhor. ra učiteljstvo globje preštudrha-

4. V mirensiki občini imajo le t i in najti! rvravi Vrrr*: r„i"«n»j-

nernogoča pa je baraka na Gra
de cu, v kateri je šola. 

3. Občina Metlika ima na 9 
osnovnih šolah 31 učnih moči, 2 višeorganiizirani osnovni soli, hov. (Nadaljevanje sledi) 

OBČINA ŠOL ft. oddel. V SEH UČENCEV 
m. tj. sk. 

IZDELALI 
»t. v % 

NISO 
IZDELALI 
št. v % 

SoL 
Neocenj. obisk 

v <?0 

Črnomelj 19 59 807 785 1592 1217 76,2 366 22,8 9 as .2 
Kostanj evica-

76,2 
95 19 3 92,7 

Podbočje 4 ia 2*50 238 496 400 80,3 
92,7 

Metlika 9 33 431 459 890 679 76,3 200 224 11 B4J 
Mirna 2 19 228 166 4M 294 714 1 « 28.5 2 94 
Mokronog 5 19 285 235 350 321 69.3 166 23,4 13 »9,1 
Novo mesto 16 87 1283 1247 2540 1974 W,7 596 31,1 91 9»,5 
Semič 7 19 270 243 518 396 7«,» 120 23.1 2 33,9 
Straža-Toplice 7 23 322 31(1 632 505 794 123 19.5 4 94 
Šentjernej | 33 498 473 &39 696 71,8 397 37.5 6 93 
Trebnje i 38 569 514 1073 803 74,8 283 24,5 7 »4,6 
Žužemberk s 27 435 346 781 556 714 213 27,3 12 9»4 
Skupaj iS MS I3&S 5*71 10457 7381 MM 83,5 1M 93 

tambur ašUa 
družina 

Vilma Širkova 80-letnica 
24. februarja Je v Metliki praz

novala osemdesetletnico rojstva 
Vilma Sirkova roj. Ganglova, ne
čakinja kiparja Alojzija Gangla 
ln sestra književnika Engelberta 
Gangla. 

Jubilantka, katere življenje se 
Je odvijalo predvsem v rodni Met
liki, je tesno zrasla z javnim ln 
kulturnim življenjem v mestu. 2e 
v mladih letih Je pomagala svo-

oddajo je v Ljubljani tako vel i - Prvo, kar me je presenetilo, nabira prah, toda prej si je na dac Zilje itd ) prežolaio v vise- i ^ \ n u očetu, ki je bil občinski taj 
nlk. v njegovi pisarni, pozneje, 

vo-preseliti iz Mestnega gledališča kmečko hišo, je bilo to, da sem 
v Opero. 

Kuharjev! iz Dob p r i Kosta- B i l je deževen dan in France 
njeviol so pravi ljudski talenti, Kuhar je delal nova okna za 
doma iz pristne slovenske hiše, svojo hišo, k i jo preureja in 
k i ima vse značilnosti tistih obnavlja. Potemtakem nj čudno, 
trdnih kmečkih družin, k i so da zna Kuhar tudi inštrumente 
stoletja čuvale l n oplajale sle- s a m izdelovati. Pravzaprav je 

sneje pa Ji je za njene zasluge to 
društvo podelilo častno članstvo. 

Vendar pa Je bilo življenje ju-
bllantke bolj redko posuto z ro
žami. Številni udarci in smrti v 
družini, od katerih je • bila zlasti 
močno boleča tista, ko so Ji Nem
ci v septembru 1943 pri bombar
diranju Novega mesta ubili sva
kinjo in nečakinjo, nenadna smrt 
moža dr. Ivana Sirka in končno 
pred osmimi leti Se smrt ljublje-

spomlnov in rož. ki so njena lju
bezen in katerih cvetja in zele
nja Je njena hiša polna skozi vsa 
leto. Naj bo sredi teh rož in do
brih src zaslužni ln spoštovani 
Metličanki Jesen njenega življe
nja topla Jn prijetna l 

ko, da so se prireditelji morali ko sem vstopil v to preprosto obdevnice domačega. poda pred organizSpane sosednje Šole, kjer ko je obolel! pa ie samostojno 
' kmečko hišo, je bilo to, da sem hišo narisal s k red 0 njihove j e to nemogoče, pa je treba 

gospodarja videl, kako mizari. obrise, potem j ih je pa odpeljal, poskrbeti dve učilnici i n dve 
da je zadostil »bistroumni« na- ^ni moči. Pouk bi b i l dopoldne 
kani. To je bilo sredi poletja dn j n popoidne, pa čeprav z majh-
sredi največjega delaj, bi l je n j , m številom učencev, 
čas žetve! Toda France Kuhar 2 . Občina Kostanjevica—Pod
ni šel na njivo, marveč je sto- b o ^ d r n a \ e 4 „»„ovne šole. 
pil k mizi, vzel orodje in začel zanimivo je, da v njih poučuje 

vensko ljudsko izročilo, slovem- b i l prisiljen, da si j ih je nare- delati, stari Kuhar, sedemdeset- ^ yj u c n i h m o C i i 6 žensk i n le 
ako ljudsko modrost in ljube- dal. Njega dni je Kuhar imel in- l e t n a korenina, ga je pa gledal 1 m < y 

dn ni nič rekel! 
(Nadaljevanje na 8. strani) 

sen do vsega, kar je bilo lepega šitrumente Prosvetnega društva 
in vrednega. To so o Kuharjih ^ Kostanjevice. Pa se je neke-
potrdiia tudi radijska poročila 

dila vse pisarniške posle. Ko je 
po njegovi smrti 1. 1909 zaprosila 
na občini za razpisano tajniško 
mesto, je tedanji občinski odbor 
njeno prošnjo zavrnil, čeprav je 
imela, vso potrebno kvalifikacijo. 
Glavni vzrok je bil pač, da je bi
la žena, žene pa takrat v takih 
Javnih službah niso bile zaželene. 

Kljub temu pa se Vilma nI za
prla v ozek krog družine, ampak 
Jo še naprej najdemo delavno v 

moški . Od vseh pa je kar 10 vsem takratnem naprednem dru-
uč i t e l j ev pripravnikov. Ostale 
šo l e imajo primerne pogoje, 

fin beležke po naših vodilmrh 
slovenskih časnikih. Skupini 
petih tamburašev načeluje oče 
F R A N C E K U H A R , ostali trije 
so sinovi in petj je Kuharjev 
nečak. T i neznani talenlti, k i so 
se omenjeno nedeljo tako lepo 
uveljavili, si izdelujego inštru
mente sami. 

INSTRUMENTE 
IZDELUJEJO SAMI 

Tisti dan pred nastopom sem 

S O D E L O V A N J E ENOT J L A V P R E D V O L I L N E M O B D O B J U 

Ljudstvo in 
V času pred volitvami sode" 

lujejo v mnogih krajih države 
tudi oficirji in borci JLA na 
zborovanjih in različnih prire
ditvah. Vojaki in starešine 
Vojne pošte 8093 iz Cerkelj so 

pomenu bližnjih volitev za na" 
še narode in Armado. Ljudje 
so dolgo ploskali, ko je tovariš 
Beretič . zaključil uuodni del 

štvenem življenju. Sodelovala je 
pri narodni čitalnici kot pevka ln 
zlasti kot igralk^ in je na starem 
čitalniškem odm ustvarila lepo 
števi lo občuteno) podanih odrskih 
podob. Nepogrešljiva je bila tudi 
pri tamburaške/n zboru, ki ga Je 
voditi pokojni Anton Mucha. 

Ob bratovi strani se Je že mla
da navdušila za sokolsko delo ln 
Je 1. 1922 kumoval novemu prapo
ru metliškega Sokola. Prav tako 
Je obenem z bratom Engelbertom 

_ . . , , 1. 1928 kumovala prvi motorni 
Po nastopu SO ljudje, ki SO brizgalnl v Metliki, štirt leta ka-

sprejeli obisk s hvaležno po
zornostjo, želeli ie takih gosto
vanj. Možje, ki niso služili vo-

nega brata Engelberta, vse to Je 
močno prizadelo njeno občutlj ivo 
srce. 

Danes osemdeseti etna Vilma 
Sirkova fciivi s svojo hčerko učite
ljico v tihem domu na metliškem 
Mestnem trgu. Ztvi sredi bogatih 

vo Je, da Je v tej vasici izredno 
Sivo zanimanje z« ljudsko pro
svetno dejavnost. Tu so doma 
naši najboljši igralca, k i pa 
Imajo poleg tega,, da so med 

Mimogrede 

bro sestavljenim programom. 
Hoteli so ljudem pokazati, ka
ko živi naša vojska v prostem 
času, Vaščani so goste prisrč
no in toplo sprejeli; znova se 
je pokazalo, kako tovariški od
nosi žive med ljudstvom in 
njegovo Armado, čuvarjem 
svobodne domovine. 

Najprej je govoril kapetan 
7. ki. Miran Beretič, šmarješki 
domačin, o povezanosti naših 
narodov z JLA, o življenju, de
lu in odnosih v Armadi in o 
njenem velikem deležu pri gra-

Predzadnja številka Pavlihe 
je prinesla no 6. strani pod na
slovom »Vi vprašujete — m i 
odgovarjamo« tole poročilo iz d { t v { i 0 c i a l i z m a . Seveda je po
povega mesta: v e d a l t u d i m a r s i h a j tehtnega o 

»V Novem mestu so. začeli sodelovanju pripadnikov JLA 
plenum Obrtne zbornice LRS s v predvolilnem obdobju i n o 
koncertom. Za uvod so novo-

lenjski obrtniki sprejemajo Oddaljeni smo od naše ožje 
«t>o;e predstavnike- Končalo pa domovine zato težko prtčaku-
te je $ slavnostnim kosilom, iemo Dolenjski Int, iz katere-
Slišim, da to ni bilo nič proti 9* razberemo novice iz doma-
seji plenuma, ki je bila na Po- «* w* morete si mi-

» P L A N I N S K A R O Ž A « 

v K o s t a n j e v i c i n a K r k i 

nastopa, zdaj pa so prišli na 
vrsto igralci in pevci. Odigrali 
so nekaj Šaljivih prizorov iz 
življenja borcev JLA, zapeli 
več pesmi, pokazali pa so se 
mojstre tudi z instrumenti. Po
sebno uspelo se je trudil vojak 
Jože Ločnikar, ki vodi kvar
tet (redite ga tudi na sliki). 

Smihelaki fantje in dekleta so 
nam v nedeljo, 2. marca prikazali 
Gobce vo opereto »PLANINSKA 
ROZA«. Opereto Je naštudiral 
Ludvik Ahačlč. glasbeni del, ter 
Metod Podbevšek, režija. V glav
ni vlogi je nastopila sopranistka 
jelka Zaje. Opereta Je bila Iz
vedena ob spremljavi orkestra 
doma JLA. 

Hvale vredno je, da je tovariš 
Ahačtč z režiserjem Podbevikom 
vključil toliko mladih in prepro
stih ljudi ter Jih povezal v eno 

Zužemberška mladina 
na odru 

Z novim letom ln novim vod
stvom se* Je močno požlvelo živ
ljenje mladine v 2užemberku. Ze
lo so si želeli nastopiti — Igrati. 
Izbrali so sicer komedijo, ki idej-

, . r- „ . . n o človeka ne more obogatiti, pač 
jaskega roka v naši Armadi, p a preprostega človeka razvedri, v 
se kar niso mogli načuditi, da nedeljo 2J. febr. so mladinci ln 
vladajo v vrstah JLA tako to- m ] ^ L n ^ n ^ U S ^ S L i £ ^ 

, „ , j . » . . Kodreta ln Dragice Mlakarjeve za-
rmriški odnosi med OflCirj* tn igrali veseloigro »Zakonci stavka-
boret. S pesmijo in dobrim raz- Jo«. Čeprav uo nekateri v začetku 
položenjem so bila gostovanja £ n j ^ r t l K ^ r A ^ S t ^ . J ^ f f l V , ? 1 

^ j i u * i x i/ moglo dobro razumeti, so ie po-
povsod zaključena ie z željo: »ebno odlikovali v mimiki in kret-
»Nasvidenje!« njah ln tako prijetno pozabavali 
„ . _ .. . , r\ ut »A gledalce. Mladinci nameravajo go-
Art . poročnik Ivica Doblanovlć štovati tudi na sosednjih odrih. 

družino. Ne gre toliko za kvalite
to, kolikor za prerajanje ljudi, za 
njihovo kreativnost in preko nje 
za vključevanje v družbeno ko
ristne in aktivne člane. Tako IJud-
skoprosvetno delo Je na mestu, 
zakaj zaklepanje v ozek krog, 
brez pomladitve pomeni zastoj. 
S takim vključevanjem je kajpak 
prireditelj vezan na velikansko 
delo! In Ahačič si tega dela nika
kor ni hotel olajšati, saj je vklju
čil ogromno mladih ljudi, ki so 
bili prvič na odrul Za to delo mu 
moramo čestitati, kakor tudi 
vsem tistim, ki so nastopili. Sa
mo preko takih požrtvovalnih 
ljudi, se Je razvijala in ohranjala 
naša ljudska tvornost, ki Je ln 
ostane temelj vsake kulture. S 
kriteriji vrhunske umetnosti ln 
vrhunske kulture pri nas namreč 
še vedno ocenjujemo samo Slo
vensko narodno gledališče, vse 
ostalo Je in ostane v mejah ljud
ske tvornosti in ljubiteljstva, ki 
pa, kot smo že rekli, mora Imeti 
pred seboj nenehno pomlajevanje 
ln množičnost. 

»DNEVI NASE SREČE« 
na novomeškem odra 
Dijaki novomeške gimnazij« 

bodo v marcu igrali komedijo 
Dnevi nase sreče, k i jo je spi
sal Francoz Claude-Andre P u -
get in prevedel slovenski pisa
telj C i r i l Kosmač. Komedijo je 
pripravila i n irežirala osmosoi-
ka Manja Vukovič, načrt z* 
sceno je naredila Desa Burazor, 
inspicient pa bo Marjan Hudo-
klin, tudi osmošolec. Komedijo 
bodo igrali 8. marca ob ' š tMh 
popoldne za mladino, v torek 
11. mtHrca ob osmih zvečer pa 
za odrasle. 

Mladi igralci vljudno vabijo 
prijatelje mladine k obisku. 
Dohodke bodo porabili za za
ključno ekskurzijo. 

Večeran gimnazija 
• Metliki 

U. februarja Je začet i delovati 
V Metliki VEČERNA Gil&frAZIJA 
ZA ODRASLE. Pouk oz.- podava
nja za 2. in 3. razred stonazijs 
obiskuje nad 30 mladih »Okli, pri
javljenih pa Je bilo u a o H * . Ker 
pa je bilo za l . In 4. razred gim
nazije premalo prijav, so začeli • 
predavanji le v omenjenih dveh 
razredih. Na željo udeletencev 
Imajo predavanja trikrat teden
sko po 5 ur. 

Večerna gimnazija ra odrasle 
naj nudi splošno srednješolsko 
izobrazbo tistim, ki si Je iz naj
različnejših razlogov prej nišo 
mogli pridobiti. Med prijavljeni
mi je zlasti mnogo takih, ki bi ss 
želeli izučiti kake obrti ali na
daljevati s šolanjem na Indu
strijskih ali srednjih strokovnih 
šolan, kar doslej zaradi pomanj
kljive osnovne izobrazbe niso mo
gli. Vsi udeleženci kažejo zelo ve
liko volje za delo ln upamo, da 
bodo po zaključku predavanj tan
ko uspešno opraviti privatne Is
pite čez 2. ali 3. razred gimnazije. 
V jeseni nameravajo s to obliko 
Izobraževalnega dela nadaljevati 
ln s tem mnogim omogočiti, da 
si pridobe nižjo srednješolsko 
kvalifikacijo. Solo so organizirali 
ln v njej tudi predavajo člani 
učiteljskega zbora metliške gim
nazije. 

borju. Kaj menite o tem? 
— Da je to lep primer ko 

operacije obrti s kulturo, go 
»tinstvom in turizmom.« 

sliti, kaj pomeni vojaku Do
lenjski list, zato toplo pripo
ročamo staršem in znancem, 
ki imajo koga pri vojakih, da 
ga naroče! Lepo pozdravljamo 

Da ima Pavhha dolg nos in H b r a t e > f<f SOTOdnike 
ga vtika v vsako stvar če je ^ z n a n c e S e p o s e b e i p a prija. 
potrebno ali ne, vemo; da ima i n d o m a č a dekleta: MAR-
pa tako bore malo posluha za T J N S T R A J N A R z V r h a t 

stvar samo, ki se je, kot še m- S e n t r u p e r t u C O R C M I R K O i z 

kjer pričela s kulturnim nasto- p f g s f c e T r e b n j e r n t MILAN 
pom, pa res nismo verjeli. OSTANEK iz Zabjeka pri 
Skoda le, da Pavlihe ni bilo 
osebno na »slavnostnem« ko
silu, ki je po njegovem zaklju
čilo plenum. Morda bi tedaj 
dobil kake bolj kooperacijske 
mislil 

-r-

lz Cerkelj nam pišejo 

Sentlovrencu in TONE KUŽ-
NIK iz Dobrniča, sedaj vojaki 
v Surdulici. 

Šahovski turnir pionirjev 
za prvenstvo posameznikov na 
novomeški gimnaziji je bil za
ključen v nedeljo. 2. marca. V 
skupini starejših pionirjev si de-

_ T , , , . , *. i~xut lita prvo ln drugo meirto četrto-
Dolenjci, k i služimo vojaški ^ic* Kopač ln Hodnik z 12 in pol 

rok v Cerkljah, prav lepo po- to6kami. sledijo: Jarc (io in pol), 
zdravljamo vse naročnike na- K

0

w

l

t * l l

1

c

o C k ^ r u l c l n S v e t l ' e i « <v»! 

šega lista, vse domače, zlasti p o

y . k u p l n j m i » j 8 1 h pionirjev so 
pa fante in dekleta: FRANC prva 4 mesta zasedli prvošolci in 
D f l A B , FRANC BEVC, SLAV- «(cer: Picek {13 ln pol). Klopčlč 

(13). Burgar (12 In pol) ln Uhan 
(11 In pol). Peto ln šesto mesto >t 
delita prvošolec Bencina ln dru-
gošolec Medle z 11 točkami. 

Po zakllučku turnirja sta z 18 
pionirji Igrala sinrultanko prof. 
Stane Fink in šestošolec Gabrl-
Jelčlč Jože, ki Je trenutno naj
boljši ishlst na novomeški gim
naziji. Prof. Fink Je v dveurnl 
napeti borbi proti 12 Šahistom do
segel 10 zmag in 2 remija (Kopač, 
Medle). Gabrijelčič pa je Igral 
proti šestim pionirjem ln Je do
segel po enourni igri 4 zmage in 
2 remija (Picek. Uhan). 

V kratkem se obeta simultanks 
v večjem obsegu, k| jo boit» 
igrala bivša dijaka novomeške 
gimnazije In letošnja šahovska 
prvaka Dolenlske Sitar ln fikerl) 
Nastopil« bosta proti 40 šahistom 
gimnazijcem. 

V«e kaže. da se pionlrj! novo
meške gimnazije letos resno pri
pravljajo na okrajno šahovsko 
prvenstvo. Ker verjetno tudi lan
ski okrsjnl nrvakl iz Mlrenske do
line ne počivalo, niti ne črno
maljski In šentlemejslcl p<onirJl, 
se obeta, rta ho na letošnlem 
okrajnem šahovskem prvenstvu 
plonlrlev borba za prvo mesto le 
bolj napet« kot lansko leto. 

M. D. 

KO SKODA, FRANC MED
VED in ALBIN GORSE. 

Lep pogreb dr. Martina 
Malnariča 

Kakor smo že poročali v našem 
listu, Je umrl v Dubrovniku belo
kranjski rojak lz Črnomlja dr. 
Martin Malnarič. Po poklicu J« bil 
sicer odvetnik, vendar je več časa 
presedal po dubrovnišklh arhivih 
in knjižnicah, kakor pa v svoji pi
sarni, ki Je - ni imel. Živel Je 
v zadnjem času zaradi svoje ču
daške ,narave v zelo neurejenih 
razmerah, vendar Je užival velik 
ugled' spričo svojega znanja ln po
štenosti. Pokopan Je bil na Da
rjah ob velikem spremstvu za
stopnikov uradov, arhivov, muze
jev, kolske mladine in Dubrov-
čanov. 

Takoj so bili storjeni potrebni 
i i k M p i , da se ohranijo zapiski ln 
literarna zapuščina pokojnega za 
Belokranjski muzej ln upamo, da 
bo črnomaljska občina storil« po
trebne korake, da se bi zapuščina, 
ki nima za Drlvatnika posebne 
vrednosti, ohranila, zlasti ker Je 
tU a o tem uradno obveščena lz 
UutirovnUta. 

FIS-BADGADSTEIN1958 
Med novimi in starimi svetovnimi smučarskimi prvaki v Avstriji 

Tauerenexpres Je veselo soplhal naj tekmujem, ko pa Jugoslovani himno.« Istega mnenja st« bil« 
proti Jesenicam. Kratek carinski se nikdar rusmo vozili tako str- tudi temovalc«. Vse ali nič, ene-
pregled in že smo nadaljevali pot mega slaloma? 1« 
proti Badgasteinu — prizorišču 
smučarskega prvenstva 

mu se bo posrečilo ln Japonec bo 
Organizacija tekem Je bila brez- premag«"- V takem vzdušju se Je 

začel drugi tek. Oba sta vozUa alpskih hibna, vreme odlično, »neg na 
disciplinah. Tudi na arugl strani progah pa trd kot led. Vzdušje Je sijajno, naravnost divje in ponaj-
ko roškega predor« Jo pokraj lina bilo slavnostno. Tekmovalci so »1 krajši poti. Časi pri obeh so bili 
podobna Gorenjski. Vlak Je drvel ogledovali progo, mi pa nje ln fantastični. Množic« Je valovil« 
ob Dravi navzgor. Z vlaka smo njihovo opremo «11 bolje rečeno od navdušenja. Ali bo tudi lg«J« 
opazovali, kako po strugi, ki Jo njihove »Kastle«. tvegal? Ne. vozil Je zanesljivo in 
Je led precej zožil, plavajo lede- Napovedovalci so v štirih Jezi- to ga Je spravilo ob zmago. Dobil 
ne plošče. Ob reki Bell se Je vlak jcih napovedali zaCeteik. Fanfare j e bronasto medaljo. Na semaforju 
začel vzpenjati po obronkih nad so zadonele, več desettlsočglava se Je Rledlovo ime pojavilo na 
dolino, ki Jo na obeh straneh ob- množica Je onemela v pričakova- čelu ln Astrljcl so bili sreCni. Ml 
robljajo visoki vrhovi. Pogled J« rtju prvega predvozača. Krasno pa bt zmago bolj privoščili gibč-
čudovlt: ozka dolina, po kateri s« kot kača se Je zvJJal med vratlr nemu Japoncu, 
vije Bela, ob njej pa avtomobil- Camt. Kako bodo vodili šele asi, V i d e i l i D B -m« d« m lahko biti 
ska cest«. N« cesti so bili avto- k o Je že predvozač tak mojster. J25£L V»r^£' J w i K r 
moblli podobni mravljincem ,ki Pozabili smo na prezeble noge in P I T * * U l ) O J i l 

hite v obe smeri. Se dvanajst pre- erce nam Je začelo hitreje utrl- ,JJ?Mi»k 
dorov drug za drugim In izstopili p a t l . Favoriti so imeli prvih deset J", 

številk, borba za prvo mesto bo 

Novi trikratni avetovnl smučarski prvak Toni Seller 

smo v manjšem letoviškem me**te 
cu Mallnltz od koder stno se vsak kratka, a zelo ostra, 
dan vozili ha tekme skozi 8,5 km 
dolg predor 

na prevoza pa nam 
želje po vožnji. Ogledal 
raje mestece, menjali dinarje 

Na progo je zavozU Bud VVerner n i , g

n e u m ^ J ^ 
- tekmovalec- št. 1 »z ZDA; dose- ^ ^ ^ T 

Rad Je vsaken 
Je pregnala jjenci Rledr« št. 3 ln »Zl.tega To- Včakal, ' 
dali smo si ntja« št. 4. Rleder Je vozil e e- j g g ^ f J S ^ * g 

gantno, divje, hitro, d« so robniki N » l t s n a " 

vko 
sebe 

govo-
Magnetofonskl 

£e Iz vl«k« smo videl« veliko g e l je odličen Čas. Avstrijci so 
žlčnicv - sedežnlco. Previsoka ce- nestrpno pričakovali svoja ljub 

• inraicvc „i*riij<sii uui . i jc ' Kđiimu, uivjr imiv , — " ~ V . turili v /tturil 
šilinge ln poskuS»li dobro ln cene- smučI praskali po snegu ln že Je z , „ ~ " 
no pivo. Zvečer smo šld eni v najboljšim č«som prišel na cilj kino, drugi n« »Masicenballi. Obo- za nJim Je vozil Seller Občln-
Je Je bilo zanimivo 

bilo za nami in kljub mrazu B Vetovni prvakinji so že čestitali 
nam Je bilo vroče. Tudi dot)vetja Mlada, pogumna Norvežanka In 

Badgastein Je kraj hotelov ln 
Žičnic. Hotelov Je sicer tudi pri 
nas dovolj, tod« žičnice, žlčnlcel toda za nekaj deseUnk Je bil Rle-

stvo je vpilo ploskalo ln navijalo; grejejol Polni vtisov smo Se dt>lgo K e r BJornbakken • štartno lt*>-
voni le krasno - po najkrajši v ™6 razpravljali o doživetjih ts- viiko 9 pa jim je prekrižala ra-
možni poti. dosegel je lep čas, n A w . t M _ . ?un«. _Kako se j i Jc posreMlo do-

mngnetofon od
prl za »prejemanje, ga Je narav
nal na poslušanje in tako trak nI 
/sbeleftll veselega vriskanja. V 
takem primeru Jeza ne pomaga 
nič. Ponovno Jo je moral prositi 

čas od za izjnvo, a ta ni bila več tako Za ženskJ slalom ni bilo takega »eči za 1.1 sek. boljši 
V r»posrednf blizini sem naštrl der pred nj7m."Nato Je startat Cl - r.snlmanja. Proga Je bil« strm« Putzl, nam nI bilo razumljivo, »vroč«« kot prva!" Težko smo "prl-
kar štirinajst vlečnic, sedežnlc in havu Igaja — »rumen« nevarnost«, ln tekoča. Simpatični Putzl Fran- »«1 Je bila v prvem teku za 0.» čakovali našo Slavico. Tudi drugI 
gondolsklh žičnic, pa najbrž nisem »večni študent«, »človek 1* gumi- dlovl so napovedovali zm«go. Za- sekunde slabša In Je nI nihče Imel tek Je vor.Lla lopo Manjka p« Ji 

a« ln še nešleto drugih vzdevkov donele so fanfare, tekme so se za favorita. Nnkaj trenutkov ka- treninga na Žičnicah ln tfJklh 
so naprtili simpatičnomu Japoncu, r.ačele. Danzerjeva It. 1 Je vozil« sneje pa Je napovedovalec že fcz- tekem. Plasirala 

vseh videl. Kraj sam Je bil ve« v 
znamenju tekem. Prodajalci vstop- „ 
nic, prospektov, programov, start- v kratki vožnji Je potolkel oba hitro »n jelegantno. Občinstvo Ja J"v'JTL„*^i>-V*, » v e t o V T I * prv^kdnJ« mesto, 
nih Ust. posebnih znamk, poseb
nih dopisnic ln ne vem česa še 

avstrijska asa. N« cilju mu Je pre- divje ploskalo. Nestrpno »o prič«- Je Norvežanka.« 
J« na to, 

S tekmovanja smo me vračali za-
maganl Seller iskreno stisnil ro- kovali Putzl — končno Je startala. Tako srečnega človeka kot Je dovoljni. Ženski slalom Je bil res 

so kar tekmovali, kdo bo prišle- ko. Nato se Je zvrstilo še 70 dru- VozUa Je Imenitno, gtb| so bili bila nova prvakinja, šr nisem vt- eleganten, za oko celo lepši od 
cem bolj olajšal denarnico. gth tekmovalcev, med njimi tudi ritmični, krasno »B je zvijala med d<>l. Vriskala Je, skakala polju- moškrga. bil Je bolj teikoč. Na-

Ceprav so bile tudi vstopnice za nnšl, od katerih Je bil najboljši kolj^z zastavicami.^ Dosegla Je naj- bovala smučI, palice ln vsakogar, slednjega dne smo Slovenci navt 
tekme za nas precej drage, po 7IW 
dinarjev, so se že nekaj ur pred 
pričetkom moškega slaloma zače
le valiti množice gledalcev n« 

Stefe. boljši ča» 69.2. Avstrijci so bllt ki ga le dosegla, Izjavila je, da Jall na hokejski tekmi za HK 
Pred trkmovalcl Je bil le en prepričani, da Ji tudi v drugem bS poljubila ves svet, tako Je I.J u Ml,i no. ki 1»> igral s HC Bad-

tek. Borba Je bila I« srdltejš« teku ne grozi nevarnost. Videli so srečna. To Jo bilo presenečenje gestein. Csprav smo le tako na 
Ker je Imel« Avstrija prednost, le, d« bodo ob razdelitvi dvakrat dneva. Reporterjl vseh narodnosti vljall, smo morali propustiti zrn* 

pmgo. Tud« Slovenci smo bili sta dva Avstrijca tekmoval« proti dvignili avstrijsko zastavo ob zvo- so vdrli na cilj. Niso jih zadržale go boljšim domačinom z rezul 
klh njihove himne. niti vrvi niti kordon žandarmo- tstom i:« Mod tekmo p« Je prod. 

Naša Slavio« je vo/.ll i lepo. do- rije. Radijski reporterjl »o tok 
med zadnjimi Pred tekmo sem enemu Japoncu. Gledalci — A v 
«1 še ogledal progo — strašna! To »trljei — »o pravtlt: »Moramo zm« 
nam pove že Stefetova Izjav« gatl; ali Jorl aH Toni, ob razde- segl« Jo čas M,», Tekmovalke so movall, kdo bo prej dobil njeno ln nagrade tega tekmovanja 
pred startom, ko Je rekoi: »Kako htvl nagrad morajo igrati nalo al ogledoval« progo, po kateri bo Izjavo. Med prvimi je bil pn njej 

•erlntik KIS razdelil prvo modaljs 
okmovsnj«, 
Nace Bukovog , 
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O kraj 114. sklad za pospeše
vanje kmetijstva se deli 
na dva dela; kmetijski in 

(veterinarski del sklada. 
V kmetijski ded sklada se ste

kajo sredstva iz taks na živin
ske potne liste in taks na hi-
bride, medtem ko gredo taks« 
na vprežna vozila v okrajni 
cestni sklad. V veterinarski del 
sklada pa se stekajo takse od 
delovne živine, medtem ko so 
bile takse na pse ukinjene. 

Realizacija kmetijskega sklada 
v letu 1957 je 11,853.240 din od 
plana 12,448.000 din, upoštevajoč 
tudi prenos 1,722.788 din iz leta 
1956. Ti dohodki Izvirajo le 55% 
od pobranih taks, medtem ko 
se 45% steka v občinske inve
sticijske sklade, kd se morajo 
porabiti za napredek vasi. 

Od zbranih 11,853.240 din sred
stev je bilo v lebu 1957 porab
ljeno le 7,603.689 din, in sicer 
za sledeče namene: 
1. Poljedelstvo 738.906 din 
2. Živinoreja 1,118.749 
S. Sadjarstvo 45.000 din 
4. Vinogradništvo 1,078.226 din 
5. Kadri 1,480-493 din 
t. Zaščita rastlin 88.191 din 
7. Kmetijska pose

stva, KPZ 2,000.000 din 
8. Upravljanje sklada 21.624 din 
G. Dotacija mlekar

ni Novo mesto 1,023.700 din 
Blokirana sredstva v višini 40 

Odstot., tO je 4,019.338 din, SO 
prenesena za izkoriščanje v leto 
1958. 

Veterinarski sklad je bil re
aliziran v visini 11,514.062 din 
od planiranih 12,947.094 din. Od 
tega je bilo blokiranih 40% ta
ko, da je biLo dejansko na raz
polago 8,408.596 din. Porabil se 
je ta sklad v višini 7,894.236 din, 
•in sicer v sledeče namene: 
1. Zatiranje TBC 532.525 din 
S. Zatiranje kužnih 

bolezni S09.889 din 
B. Konjačlje 1,810.471 din 
4- Nabava vozil 1,356.491 din 
i. Veterinarska bol

nica 2,000.000 din 
f- Ureditev postaj 

za umetno ose
menjevanje 359.760 din 

T. Kadri 200.000 din 
I. Nerazporejena 

sredstva 45.000 din 
Vsa blokirana sredstva in sal

do 515.360 din se prenesejo na 
leto 1998. 

Razen že navedenih sredstev 
za investicije je Zadružna hra
nilnica in posojilnica v N, m. 
preko kmet. zadrug posredovala 
našim kmetijskim proizvajalcem 
ob koritu leta 1056 ln vse leto 
1957 kratkoročne kredite v vi
šini 45,538.000 din. Ta sredstva 
eo bila uporabljena predvsem 
za nalbavo eemen, reprodukcij
skega materiala, gradbenega 

Obrnili smo se na poslanskega kandidata kmetijske skupine republiškega zbora proizva
jalcev tovariša TONETA FIRCA, predsednika Gospodarske poslovne zveze v Novem mesta, da 
je za naše bralce odgovoril na dve vprašanji: 

1, — Na predzadnji seji okrajnega ljudskega odbora si odgovarjal na vprašanje, kako je 
t zbiranjem in s porabo sredstev sklada is kmetijstvo. Prosimo za pojasnilo, koliko je bilo 
lani zbranih sredstev za ta sklad in is kakšnih virov, kakor tudi, kako so bila ta sredstva po
rabljena. 

2. — Kateri so glavni problemi dela Gospodarske poslovne zveze v letu 1958 in a Čim 
vsem se bo zveza pečala pri uresničevanju svojih nalog? 

Tovariš Pire nam na vprašanji odgovarja takole: 
materiala in plemenske živine 
ter prašičev. Nedvomno je to 
učinkovalo na povečanje hek
tarskih donosov. 

V S A S R E D S T V A S E V R A Č A 
J O V K M E T I J S T V O Z A N J E 

G O V V E Č J I N A P R E D E K 
Ce v splošnem analiziramo 

namensko uporabo, vidimo, da 
so vsa ta sredstva, porazdeljena 
po panogah kmetijskega gospo
darstva, posredno in neposrad. 

TONE P1RC, poslanski kandidat 
kmetijske skupine republiškega 

zbora proizvajalcev 
no doprinesla k izboljšanju pro
izvodnje tako v poljedelstvu kot 
v živinoreji. 

Nadalje je iz zbranih podat
kov uporabe namenskih sred
stev razvidno, da se sredstva 
vračajo izključno v kmetijsko 
proizvodnjo in da so zelo ko
ristno naložena. 

Napačno je mišljenje neka
terih, češ da bi ta sredstva, 
morala biti dana kot dotacija 
ali regres za posamezne kme
tijske panoge posameznikom. V 
tem primeru ne bi sredstva 
služila skupnim koristim. Zato 
se dajejo samo preko določenih 
organizacij, ki so odgovorne za 
napredek kmetijstva ln ki ima
jo nalogo, da rešujejo probleme 
kmetijskega gc^podarstva v ce
loti. 

PTipomndti moram, da so ime
le kmetijske zadruge v letu 1957 
na razpolago precej lastnih 
sredstev za investicije, kakor 
tudi ostalih družbenih sredstev. 
Ta sredstva niso bila v dovoljni 
meri izkoriščena, ker zadruge 
Že niso imele izdelanih elabo
ratov za svoje investicijske ob
jekte, bodisi za poedino zadrugo 
ali za več zadirug skupaj v okvi
ru ene občine. 

Tako so zadruge, posestva, 
vinska klet v Metliki in oseme-
njevaLnica v Novem mestu v 
letu 1957 porabile za razne in
vesticije 129,726.773 din, in sicer: 
kmetij, zadruge lz 

lastnih sredstev 
Is okraj, sredstev 
i« republiških ln. 

vesticijskih kre-
X dttov 
od Zveze sadrui. 

hranilnic in po
sojilnic 

lz zveznih skladov 
(predvsem za na
bavo kmetijskih 
strojev) 9,118773 din 

N E D R O B I M O S R E D S T E V , D A 
B O D O U S P E H I V E Č J I ! 

Ob tem moram poudariti, da 
Je potrebno v letu 1958, ko 
Imajo nase kmetijske zadruge 
na razpolago znatno vsoto last
nih sredstev za investiranje, pa-

45,500.000 dut 
21,561.000 din 

20,063.000 din 

33,478.000 din 

žiti na to, da se ta sredstva ne 
bodo drobila za investiranje, 
temveč, da bodo uporabljena 
predvsem za soudeležbo pri na
tečajih z« investicijska posojila, 
bodisi za gradnjo lastnih objek. 
bov ali pa objektov širšega zna
čaja na področju ene ali več 
občin. S tem bo doseženo, da 
bodo razpoložljiva sredstva res 
gospodarsko donosno naložena, 
in d« bodo tudi objekti v dolo
čenem času izgrajeni in dani v 
obratovanje. 

Spričo perspektivnih nalog in 
potreb po tinančnih sredstvih 
ugotavljam, da so zadružna 
sredstva se vedno znatne pre
majhna, zato je važno, da bo 
gospodarska politika zadrug, ob
čin in okraja enotna, da bodo 
vložena vsa razpoložljiva sred
stva prvenstveno za soudeležbo 
pri investicijskih natečajih za 
investicijska posojila. 

V letu 1958 imamo n- pr. v 
kmetijskem planu zasaditev i 50 
ha hmeljevih nasadov in zgra
ditev potrebnih sušilnic s pred
računom 280,000.000 din. Za 30?'» 
lastno udeležbo, veljavno po se
danjih predpisih ob najemanju 
investicijskih kreditov, bi «wno 
v te namene potrebovali 94 mi
lijonov dinarjev, ne da bi upo
števali še druge nujne akcij* v 
zvezi z izvedbo nalog 5-letnega 
kmetijskega plana. 

pa morata Gospooanska poslov
na zveza v Novem mestu in 
Kmetijska proizvajalna zveza v 
Črnomlju preko kmetijskih za
drug urediti pogodbene odnose 
tako, da se bo tudi čisti doho
dek delil procentualno Po vlo
ženem delu in materi aiu, to je 
organizatorju proizvodnje in in
dividualnem proizvajalcu-

Ta naloga je postavljena pred 
Gospodarsko poslovno in Kme
tijsko proizvajalno zvezo, kakrr 
tudi pred kmetijske zadruge, 
kot organizatorje kmetijske 
proizvodnje, in jo je za ome
njeni odstotek možno doseči že 
samo na področju poljedelstva, 
to je pri proizvodnji žitaric, 
hibridne koruze in krompirja, 
kakor v nadaljnjih pogodbenih 
odnosih pri živinoreji in pra
šičereji. Ce pa zajamejo pogod
beni odnosi Se ostale kmetijske 
panoge — sadjarstvo, vinograd-
njištvo, zelenjadarstvo itd., se 
pa odstotek pogodbenih površin 
in višina narodnega dohodka še 
znatno poveča. 

P O 0 O Đ B E B O T R E B A 
D O S L E D N O I Z P O L N J E V A T I 

Po vseh teh vidikih je treba 
S* v začetku leta urediti pogod
bene odnose za proizvodnjo in 
odkup tako, da bo imel vsak 
proizvajalec v okviru kmetijske 
zadruge s pogodbo od začetka 

(Nadaljevanje na 6. strani) 

ZIMA JE, DELO V GOZDU PA NE PRENEHA. STOLETNE? 
BUKVE PADAJO V ZRELI HOSTI POD PARTIZANSKO KOČO 
NA FRA TI. DELO GOZDNIH DELAVCEV TUDI ZDAJ NE PO

ZNA POČITKA... 

o d n e f š e k r e 

Glavni nalogi Gospo
darske poslovne zveze 

Uradni list FLRJ štev. 7/58 
prinaša med drugim uredbo o 
dajanju kreditov kmetijskim 
zadrugam za pogodbeno sodelo
vanje v kmetijski proizvodnji. 

Po tej uredbi lahko kmetijske 
zadruge dajejo svojim članom 
ln drugim zasebnim kmetijskim 
proizvajalcem kredite 'Za: 1. na
kup semena* umetnih gnojil, 
sredstev za varstvo rastlin in 
živine, krme, krmil, pogonskega 

materiala, za nakup živine za 
rejo in perutnine, za plačevanje 
obdelave kmetijskega zemljišča 
ln za druge stroške kmetijske 
proizvodnje; 2. za nakup mate
riala in druge stroške v zvezi s 
vzgojo dolgoletnih nasadov in 
njihovim vzdrževanjem, dokler 
ne prično roditi, ter za nakup 
plemenske živine; 3. za dajanje 
kreditov svojim Članom ln dru-

120 novih traktoristov 

Razen govedi -
več živine! 

prvi podatki o števila itvlne v 
januarju. Število živine na Jugo
slovanskih zasebnih gospodar
stvih je bilo Januarja mnogo 
večje kot v istem mesecu lani, 
čeprav pri nekaterih vrstah še 
ni doseženo število glav lz leta 
1080. Po podatkih ankete, izve
dene 15. januarja na okrog 130 
tisoč gospodarstvih. Je bilo v za
sebni lasti v celi državi l.ZK.OOO 
konj, 4,712.000 glav govedi, 10 
milijonov 1+4.000 glav ovac, I mi
lijone 916.000 svinj in 28,106.000 ko-
sov perutnine Od lanskega Janu
arja se je povečalo Število ovac 
za 1'/., svinj za 16%. perutnine 
za 9 
Število govedi za 3 %, Število konj 
pa Je ostalo nespremenjeno, 

Zadovoljivo stanja pšenic« ln 
drugih jesenskih posevkov. Kol 
poudarjajo kmetijski strokovnja
ki, Jesenski posevki zlasti pa pše
nica, zelo lepo kažejo. Toplejši 
dnevi v februarju so namreč 
vplivali na hiitrejšo rast posevkov 
sedanji sneg pa Jih varuje pred 
mrazom, hkrati pa nudi tudi za
dostne količine vlage. Posebno 
zadovoljivo je stanje pšenice v 
Vojvodini in Slavoniji, nekoliko 
slabše pa v Srbiji in Makedoniji. 

Dopisujte v Dolenjski list; 
medtem ko se Je znižalo (n I* bol l i t kot JOŽO, COS "0 

nas pa nlC ne p iše jo . . .« ! 

GospodairSka poslovna zveza v 
Novem mestu bo imê a v letu 
1958 in dalje 2 osnovni nalogi; 

L organizacijo pogodbene 
kmetijske proizvodnje preko 
kmetijskih zadrug; 

2. prodajo kmetijskih blagov, 
alh presežkov našega okraja. 

Seveda Je to nalogo imela že 
v Jetu 1957, vendar se dek> ni 
toliko razvijajo v smeri organi
zacije pogodbene kmetijske pro
izvodnje, kakor v smeri trgô . 
vanja na podlagi ponudbe ih 
povpraševanja. 

Ce analiziramo leto 1957, je 
bilo v pogodbeni proizvodnji le 
426 ha njivskih površin, kar 
predstavlja 1.4% vseh njivskih 
površin, in to: 316 ha pod krom
pirjem, 62 ha pod pšenico in 
48 ha pod koruzo. 

Ž E V P R V E M J U E T U U G O D N I 
I N R A Z V E S E L J I V I U S P E H I 
Ugotavljam, da je začetna 

akcija pogodbene proizvodnje le 
pokazala dokaj ugodne rezul
tate, predvsem v povečanju 
hektarskega donosa, saj je bil 
dosežen v pogodbeni proizvod
nji dohodek v višini 60.000 din 
povprečno na 1 ha več kot p roj. 
To pa zaradi tega, ker se v po
godbeni proizvodnji uporablja 

več reprodukcijskega materiala. 

boljša semena dn boljša ter so
dobna obdelava kmetijskih po
vršin, 

Ce bi uspeli v pogodbeni pro
izvodnja zajeti 20% od skupnih 
njivskih površan*, kar pomeni 
6000 ha, bi se povečal narodni 
dohodek za 360,000.000 din. Pri 
povečanju narodnega dohodka 

Okrajni odbor Ljudske teh
nike je organiziral v Straži, 
Kostanjevici, Šentjerneju, 
Trebnjem in v kmetijski šoli 
na Grmu tečaje za nove trak
toriste, ki bodo do pomladi 
tudi še v Črnomlju, Metliki ln 
Žužemberku. Računajo, da bo 
od marca dalje 120 mladih 
traktoristov dobilo še prakti
čen pouk v vožnji ln ravnanju 
s stroji na Grmu. Ker je v 

perspektivnem planu za razvoj 
kmetijstva v okraju predvide
no, da bomo dobili 100 trak
torjev, je sedanja vzgoja no
vega kadra pravočasna. Novim 
traktoristom pa nameravajo 
omogočiti tudi nadaljnjo, po
globljeno izobrazbo, da bi po
stali kmetijski strokovnjaki, 
ki bodo v okviru zadrug skr
beli za nadaljnje izpopolnje
vanje mehanizacije na deželi. 

gim zasebnim kmetijskim proiz
vajalcem za naslednje namene: 
za plačevanje del, ki jih opra
vijo s kmetijskimi streji pri 
obdelavi zemljišča kmetijsk* 
zadruge aH druge kmetijske or
ganizacije in zavodi; za nakup 
gradbenega materiala za popra* 
vila in vzdrževanje gospodar
ski objektov (hlevov, svinjakov, 
gnojnih jam in pod.), za nakup 
materiala za izboljšavo zemliisc 
in za nakup plemenske živine. 

Zadrnga bo dajala kredite pa 
tej uredbi za krajše in daljše 
razdobje, to je od enega do deset 
let po obrestni meri, ki ne more 
biti nižja kot 3, odnosno 4 od
stotke. 

Podrobnosti v zvezi s to ured
bo, ki prinaša velike možnosti 
za najetje kredita za povečanje 
kmeti'jeke preisvodnje in omo
goča dajanje kreditov tudi ta 
izboljšavo gospodarskih objek
tov, dobe lahko Interesenti v 
svoji kmetijski zadrugi. 

U&pvšnt* po&lovanltt 

K A K O V K I M 
O smernicah za hitrejši dvig kmetijstva, k i jih je sprejel okrajni 

ljudski odbor na svoji prvi seji — Rešitev: večje obdelovalne povr
šine, na katerih lahko uporabimo stroje in druge agrotehnične pri
pomočke; dosegli jih bomo s prostovoljno zložbo določenih površin 
zaradi lažje in cenejše obdelave, k i nam mora zagotoviti večje pride
lovalne uspehe — Bogatenja na račun družbe ali bližnjega nič več 
— Ukrepi socialistične družbe hočejo samo podpreti prizadevanje 
poštenih kmetovalcev. 

Tudi tretje leto jo Zadružna hranilnica ln posojilnica v 
Novem mestu uspeino zaključil a. Njeno poslovanje v preteklem 
letu ln naloge v letošnjem — to Je bilo predmet razprave na 
letnem občnem zboru 26. februarja v Novem mestu-

Zadružna hranilnica in poso
jilnica Novo mesto s podružnico 
v Črnomlju zajema že celota o 
finančno poslovanje kmetijskih 
zadrug v okraju, prav tako pa 
opravlja finančne posle tudi za 
kmetijska posestva. Tako ima 
Zadružna hranilnica in posojil
nica važno vlogo pri pospeše
vanju kmetijstva. 

Delo zadružne hranilnice to 
posojilnice se Je v glavnem raz
vajalo v preskrbi kreditov za 
kmetijstvo, v zbiranju lastnih 
sredstev in strokovni pomoM 
zadrugam pri njihovem financ -
nem poslovanju. Hkrati pa Js 
s svojo nadzorno siužbo onemo
gočala nepravilno potrošnjo za
družnih skladov. Pri dvigu vlog 
je Zadružna hranilnica lani do
segla prav lepe uspehe. Število 
vlagateljev se Je povečalo od 
163 na 42fl, vloge pa od 4,375.000 
na 23.020.000 din. To Je lep do
kaz zaupanja, ki ga imajo za
družniki do svojega denarnega 
zavoda, hkrati pa tudi dokaz, da 
imamo v finančnem pogledu ve-
like lastne neizkoriščene zaloga. 

V razprav! so delegati pohva
lili vzorno poslovanje Zadružne 
hranilnic« in posojilnice, P« po 
sebej pa kolektiv t« ustanov«, 
Delegat KZ Prekopa Je kritizi
ral vtikanje tržne inšpekcije 
v hranilno službo kmetajsJch 
fcadrug, ker Je tajnost kreditno-
hranllnlh poslov zajamčena. 

Zadružna hranilnic« In poso
jilnica bi lahko posredovala 
I*»k kmetijskih zadrug kmetij

skim proizvajalcem Se več kre
ditov za pospeševanje kmetijske 
proizvodnje, pa ni bilo dovolj 
pripravljenih gospodarskih na
črtov za investicije. To pomanj
kljivost je treba odpraviti. Zo 
letos bo treba vsa lokalna sred
stva porabiti predvsem za so
udeležbo pri najemanju kredi* 
tov 1z zveznih in republiških 
skladov. Predvidoma bo letos na 
razpolago z& kmetijstvo v okra
ju okoli 160 milijonov din. To 
so skladi zadružnih organizacij 
ter ljudskih odborov. 

Delegati so potem, ko so izvo
lili nov 11-Manski upravni odbor, 

poslovni odbor za podružnico v 
Črnomlju ter ostale organe hra
nilnice m posojilnice, pooblastili 
upravni odbor, da se sme zadol
žiti za poldrugo milijardo din. 
(500 milijonov z a kratkoročne 
kredite in eno milijardo za 
dolgoročne kredite)- Dolgoročni 
krediti so predvsem za investi
cije. Potrdili so tudi predloženi 
predračun dohodkov in izdatkov 
ter razdslili lanski dobiček, Ki 
je bil dosežen v višini 7,127.090 
o in. Del dobička bo porabljen 
za gradnjo stanovanj za usluž
bence ustanova Glavnj sklep je 
bil. delati še naprej tako kot 
dosedaj in nuditi vso pomoč 
kmetijskim zadružnim organi
zacijam pri dviganju hektarskih 
donosov. 

Med delom se drvarjema kozarček domače pijače polteno prl-
leše. Kolenčev Martin na Frati pripravlja • tovarišem drva za 
g/ozdnn upravo v Straži; če je sne* aH ne, to ju nič ne moti ., 

že dolgo ugotavljamo, da je naše 
zaostalo kmetijstvo velika ovfra za 
hitrejši napredek gospodarstva ln s 
tem boljšega življenja vseh ljudi. Na 
eni strani imamo ogromne neizkori
ščene rezerve v kmetijstvu, po drugi 
strani pa uvažamo vsako leto veli
kanske količine živil, ki precej sta
nejo in obremenjujejo našo zunanjo 
plačilno bilanco. 

Edini smo si v tem ,da je treba, ln 
to čim hitreje, dvigniti kmetijsko 
proizvodnjo. V ta namen so predvi
dena letos in v prihodnjih letih ve
lika sredstva. Zvezna ljudska skup
ščina je sprejela petletni perspektiv
ni načrt razvoja gospodarstva, v ka
terem ima kmetijstvo posebno mesto. 
Podoben poudarek na kmetijstvu bo
do imeli tudi republiški, okrajni ln 
občinski perspektivni načrti. Okraj
ni ljudski odbor Novo mesto je svojo 
prvo sejo v celoti posvetil vprašanju 
kmetijstva v okraju. Na seji Je spre
jel tudi nekaj smernic za hitrejši 
dvig kmetijstva. 

Kaj je bilo do sedaj napravljenega 
na tem področju? Lahko rečemo, da 
bore malo. Tudi zadnja leta je bilo 
za kmetijstvo na razpolago precej 
sredstev, ki pa so ostala v znatni me
ri neizkoriščena. Ni bilo načrtov za 
njihovo koriščenje, ni bilo priprav
ljenosti pri kmečkih proizvajalcih, da 
bi te kredite koristili. Pač ne zato, 
ker nI jasnosti, na kakšen način se 
naše kmetijstvo edino lahko dvigne. 

Samo bežen pogled v druge drža
ve z visoko razvitim kmetijstvom 
pokaže, da je bila ta visoka razvi
tost dosežena samo na sorazmerno 
velikih površinah. Malih posestev v 
takih državah ne poznajo. Pri nas pa 
imamo zemljo zelo razdrobljeno. 
Povprečno komaj dva hektara zem
lje pride v našem okraju na eno za
sebno posestvo, pa še ta je razkosana 
na številne parcele In parcelfce, raz
tresene na obsežnem območju. Več 
kot jasno nam mora biti, da na tako 
razdrobljeni zemlji ne moremo do
seči vidnejših uspehov. Rešitev so 
večje obdelovalne površine, na kate
rih je mogoče uporabiti stroje ln dru
ga agrotehnične pripomočke ln pra
vilno časovno kolobarlti. Toda po ka

teri poti naj pridemo do takih strnje
nih obdelovalnih površin? 

V drugih državah so šli k temu ci
lju na dva načina: s podržavljanjem 
zemlje ali tako, da je večji lastnik 
zemlje z odkupovanjem in drugimi 
ukrepi pregnal malega lastnika z 
njegove zemlje ter jo vključil v svo
je posestvo. Pri tem je imel kap it a-
istični način gospodarstva odločujo
čo vlogo. 

Za naš sistem gospodarstva sta oba 
načina nesprejemljiva. Pri nas ima
mo zajamčeno zasebno lastnino zem
lje. Na tej zajamčeni zasebni lastnini 
lahko prav tako razvijemo kmetij
sko proizvodnjo na osnovi prostovolj
ne zložne določenih površin zaradi 
lažje in cenejše obdelave zemlje ter 
za večje pridelovalne uspehe. Zem
lja ostane še naprej last posamezni
ka, posamezniki pa se dogovore za 
skupno obdelavo v okviru proizva
jalne zadruge. To je edini in najbolj
ši način za hitrejši dvig kmetijske 
proizvodnje; le tako bo kmetijstvo 
dajalo več dohodka lastniku zemlje 
in skupnosti. Ta sistem v kmetijstvu 
podpirajo tudi naši zakoniti predpisi, 
kot je zakon o obvezni obdelavi plod
nih površin, zakon o zložbi zemljišč 
in drugi. 

Glede priprav na prehod iz seda
njega na nakazani novi način v kme
tijski proizvodnji pa smo do sedaj 
storili zelo malo. Imamo sicer nekaj 
primerov uspešnega pogodbenega so
delovanja kmetijskih zadrug z za
družniki, vendar po večini le na po
sameznih parcelah, z izjemo tistih 
posameznih primerov, ko so bili z 
družbenimi sredstvi ln pod vodstvom 
kmetijske zadruge Izboljšani posa
mezni kosi zemlje zaradi večjega do
nosa. To zemljo obdelujejo na za
družni osnovi z uporabo vseh sodob
nih pripomočkov za večji donos, 
zemlja pa je last prejšnjih lastnikov 
ln bo to tudi ostala. 

Glavni oviri za hitrejši prehod ta
kega načina obdelave zemlje sta sko
raj bolestna navezanost kmeta na 
zemljo ln težnja, da bi si povečal 
svoje imetje, pa čeprav na račun 
družbe ali svojega bližnjega. To pa 
je že v osnovi nasprotno socialistič
nemu družbenemu redu. Zato doživ
ljajo ljudje s takimi težnjami razoča

ranja, ker jim tako delo onemogočajo 
vsi naši zakoniti predpisi. Tisti, ki 
namenov teh predpisov ne razumejo 
ali nočejo razumeti, po navadi trdijo, 
da jih hoče država »-zatreti«, da jim 
ne pusti dihati in podobno, čeprav je 
seveda res prav obratno. 

Preden v kmetijstvu ne uredimo 
teh odnosov, nam razpoložljivi kre
diti za napredek kmetijstva ne bodo 
koristili. Cas nas priganja, da se teh 
nalog lotimo takoj, brez odlašanja. 
Ni več samo pet minut do dvanajste, 
pač pa že nekaj minut čez! 

Razumljivo je, da se moramo teh 
nalog lotiti načrtno in pri tem zajeti 
vse, kar je potrebno, da bodo uspehi 
čimprej čimvečji. Pričeli bi lahko 
najprej —- kar smo tudi že poizkusili, 
toda brez vidnejšega uspeha — z 
zložbo neplodnih površin zaradi kul-
ttvlranja in zadružnega načina obde
lave. Hkrati je treba pričeti uvajati 
glavne panoge za posamezna območ
ja, odnosno sektorje. Okrajni per
spektivni načrt razvoja kmetijstva 
predvideva tele glavne panoge: 

novomeško področje -— mlekarstvo 
in prašičereja; podgorjanski sektor — 
zdravilna zelišča; Straža-Toplice — 
mlekarstvo, hmelj in zdravilna zeli
šča; Suha krajina — pitanje živine in 
zdravilna zelišča; Trebnje — krom
pir in prašičereja; Mirna — praši
čereja in vrtnine; Mokronog — pra
šičereja in pitanje živine; Šentjernej 
— prašičereja in hmelj; Kostanjevi
ca — vinogradništvo, prašičereja in 
hmelj; Semič — pitanje živine, sad
jarstvo in zdravilna zelišča; Metlika 
— vinogradništvo, pitanje živine in 
sadjarstvo; Črnomelj — pitanje ži
vine, sadjarstvo in zdravilna zelišča. 

To naj bi bile osnovne panoge, ki 
bi pripomogle povečati dohodke iz 
kmetijstva. Razpored je izdelan na 
osnovi proučenih pogojev za posa
mezne panoge v določenih okoliših. 

V našem okraju je velik problem 
neurejen kataster. OLO je sklenil, da 
je treba kataster urediti v prihod
njih petih letih. Sklep je treba pričeti 
takoj uresničevati in v ta namen za
gotoviti potrebna sredstva v prora
čunu ljudskih odborov. Prav bi bilo. 
da bi hkrati z urejanjem katastra po
skrbeli tudi za zložbo parcel, kjer je 
to možno. 

Tudi sistem kreditiranja kmetij
skim proizvajalcem bi kazalo izbolj
šati. Potrebno bi bilo dodeljevati dol
goročne kredite pod primernimi po
goji ne samo za izboljšavo zemlje, 
pač pa tudi za gradnjo sodobnih hle
vov, silosov ln gnojišč. Krediti za te 
namene bi prav tako vplivali na zvi
šanje kmetijske proizvodnje, 
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Po podatkih Zveznega 
zavoda za statistiko smo 
pridelali lani v Jugosla
viji 310.000 vagonov pše
nice, 28.000 vagonov ril 
in 60.400 vagonov ječme
na. Zelo dobro je obrodi
la tudi koruza — 556.000 
vagonov, konoplja, slad
korna pesa, krompir itd. 

To je doslej največja 
kmetijska proizvodnja v 
letih po vojni in je pre
cej višja od povprečja. 
Izredno dobra letina je 
posledica ugodnih vre
menskih razmer, v pre
cejšnji meri pa tudi ukre
pov v kmetijstvu, Tako 
smo zasejati precej več 
površin kot 1956. leta in 
povečala se je potrošnja 
umetnih gnojil ter kako
vostnih semen. Zanimivo 
je tudi, da je donos na 
hektar pri kmetijskih go
spodarstvih in zadrugah 
znatno višji kot pri za
sebnih proizvajalcih. 

V sadjarstvu je bila za 
preteklo leto značilna 
slaba letina jabolk, ki 
smo jih pridelali le 10.500 
vagonov, medtem ko je 
pridelek sliv, 59.200 vago
nov, in grozdja, 90.000 va
gonov, precej boljši kot 
pretekla leta. Računajo, 
da je bil pridelek jabolk 
za 24 odstotkov manjši 
kot 1956. leta. 

Gospodarska korist pitanja mladih govedi Praktična 
sadjarska 

Po drugi svetovni vojni se Je 
način prehrane ljudi v svetu 
močno spremenH. Živalske ma
ščobe že danes v velikem od
stotku nadomeščajo z maščoba
mi rastlinskega izvora. Svetov
no tržišče se je zaradi tega 
preusmerilo na iskanje mesna
tega tipa govedi. Temu primer
no je tudi cena mlade dopitane 
živine večja kot pa cena dopi-
tanih volov. Znano je tudi, da 
mlada živina hitreje pridobiva 
na teži in da porabi za 1 kg 
prirastka manj krme kakor pa 
vol. Mlada živina pridobiva 
namreč na prirastku mesa, voli 
pa v glavnem na prirastku 
masti. Za prirastek masti, ki i o 
visoko* kalorična hrana, pa je 
potrebno več krme. Gospodar
ska prednost pitanja mladih go
vedi pred .voli je torej dvojna: 

1. mlade dopitane živali do
sežejo boljšo ceno pri prodaji, 

2. mlade živali v pitanju po
rabijo manj krme za kilogram 
prirastka. 

Pri pitanju volov ie edina go
spodarska pridobitev v avansu, 
to je v zvišanju cene dopitane-
mu volu v primeri s klavno 
ceno pred pitanjem. Ta avans 
je pravzaprav rešitelj rentabil
nosti pri pitanju volov, ki pa 
je kljub temu veliko nižja kot 
pa pri pitanju mlade živine. 

Ali ne želimo bolje 
zaslužiti? 

Ce hoče kmet-proizvajalec pri 
pitanju živine več zaslužiti 
in če hoče kmetijska zadru
ga pri tem povečati svojo 
akumulacijo, se mora preusme
riti v pitanju živine na pitanje 
mladih govedi in sčasoma opu
stiti pitanje volov. 

Oglejmo si preprosto računico, 
ki bi prišla v poštev pri ugo
tavljanju pitanja mlade živine. 
Vzel bom primer Suhe krajine, 
kjer je moje delovno področje 
Za leto 1956 ima Suha krajina 
(območje občine Žužemberk) v 
planu pitanje okrog 350 govedi. 
Kakšna bi bila razlika v čistem 
dohodku, če b; pitali mlado ži
vino (predvsem bikcej, ki bi z 
enim letom dosegli 400 kg žive 
teže v primeri s pitanjem vo
lov? 

Na številnih poizkusih pitanja 
na posestvu Kmetijskega znan
stvenega zavoda je ugotovljeno, 
da ie potrebno za pitanje od
raslega goveda, da pridobiva 
dnevno 1.30 kg na prirasti, da
jati sledeči obrok krme: sena 
12 kg, krompirja 16 kg, močnih 
krmil 1 kg. 

Vzemimo, da pitanje traja 100 
dni in je za to potrebno: sena 
1200 kg no 10 din — 12.000 din, 
1600 kg krompirja po 7 din — 
11.200 din, 100 kg močnih krmil 

po 32 din — 3200 din, skupaj 
26.400 din. 

Ta vol je pridobival dnevno 
1.30 kg in je tehtal pred pita
njem 470 kg, ob dopitanju pa 
tehta 600 kg. Pred pitanjem je 
bila klavna vrednost vola 125 
dinarjev za 1 kg, to je 470 X 125 
je 58.750 din, ob koncu pitanja 
pa je dosegel ceno 150 din za 
1 kg ali 600 kg X 150 din je 
90.000 din. Od teh 90.000 din od
štejemo vrednost porabljene 
krme, to je 26.400 din in ostane 
torej za delo 4950 din brez upo
števanja vrednosti proizvedene
ga gnoja. Pri 320 govedih bi to
rej ostalo rejcem za delo 4O50 
dinarjev X 350 to je 1,532.500 din. 

Da dopitamo bikca od poroda 
pa do 400 kg žive teže, porabi
mo po ugotovitvah istega zavo
da povprečno: polnomastnega 
mleka 200 litrov po 20 din — 
4000 din, posnetega mleka 500 
litrov po 10 din — 5000 din, 
močnih krmil 800 kg po 32 din 
— 25.600 din, sena 1000 kg po 
10 din — 10.000 din, silaže 1200 

kilogramov po 3 din — 3600 din, 
pese 600 kg po 4 din — 2400 din, 
ostalih dodatkov 20 kg po 120 
dinarjev — 2400 din; skupaj 
53.000 din. 

Tako govedo doseže ceno 
okrog 230 din za 1 kg ali 
400 kg X 230 din je 92.000 din. 
Rejcu ostane brez obračuna 
gnoja 39.000 din pri enem dopi-
tanem govedu. 

Pri 350 govedih bi torej ostalo 
rejcem 39.000 din X 350, to jo 
13,650.000 din ali 12,117.500 din 
več, kakor pa pri pitanju volov. 

Razmerje rentabilnosti je 13 
milijonov 650.000 dinarjev proti 
1,532.500. 

Osemkrat večji dohodek 
Pitanje mlade živine torej do

na ša osemkrat večji dohodek, 
kakor pa pitanje volov. Ali je 
torej upravičeno staLišče kme
tijske zadruge, ki trdi, da je 
nemogoče ovreči pitanje volov 
z ozirom na stoletno/' tradicijo 
v Suhi krajini? Al j ni potrebno, 
da se nekatere kmetijske za

druge bolj poglobijo v kalkula
cijo pitanja živine in se bolj 
usmerijo na potrebe svetovnega 
tržišča? 

Ne trdim, da n\ organizacija 
takega pitanja v svojem začetku 
težavna in da 1e treba mnogo 
strokovnih pojasnjevanj, da ne 
pride do zastoja zaradi driska-
nja. Vendar bi bilo odklonilno 
stališče gospodarsko zelo škod
ljivo. ' 

Bodočnost živinoreje Suhe 
krajine, kot glavne panoge tega 
področja, je v pitanju mladih 
govedi hitrorastnega mesnatega 
tipa, ki ga bo Suha krajina do
bila s križanjem sivorjave pas
me z uvoženo aberdeen — an-
gus pasmo. Dokler še teh kri
žancev nimamo, pa organiziraj
mo pitanje mlade sivorjave go
vedi, ki je tudi prav dobra za 
pitanje. Večji dohodki *z oitanja 
živine naj se stekajo tudi v več
jo akumulacijo zadrugi 

Milan Senlca 

Za večje donose v perutninarstvu 
Malo kmečkih gospodarstev Je, 

ki posvečajo perutninarstvu kaj 
več pozornosti in se trudijjo za 
večje donose te panoge. V sploš
nem gledamo perutnino pri hiši 
kot nepotrebno nadlego, ki brska 
po njivah, stika po dvoriščih in 
dela škodo po vrtovih. Gospodarje 
razveseli le takrat, ko pride pečena 
na mizo. 

Dnevni dohodki pri perutnini 
res niso posebno veliki. Ako pa 
prejemke vsega leta seštejemo, 
dobimo kar lep znesek. Nešteto 

Pogodba naj drži! 
Pogodbeni odnosi med zadru

gami in zadružniki za večje 
hektarske donose so lani v na
šem okraju zajeli 426 hektarov, 
to je 1.6 odstotka vseh obdelo
valnih površin v okraju. 

Izračun je pokazal, da so bili 
dohodki na teh površinah za 
povprečno 60.000 din po hektar
ju večji kot na nepogodbenih 
površinah. Pri 426 hektarih zna. 
ea to 20 milijonov din več na
rodnega dohodka. Ce bi zajeli 
v pogodbeno sodelovanje za 
večje hektarske donose vsaj 20 

Naše ovce za Egipt 
Zastopniki jugoslovanskega 

zunanje trgovinskega podjetja 
»Jugoeksport« so pred dnevi v 
Kairu podpisali pogodbo o do
bavi 60.000 ovac Egiptu. Ovce 
bodo pričeli pošiljati junija 
letos. 

odstotkov obdelovalnih površin, 
bi to zneslo letno 360 milijonov 
več dohodkov! 

Zadruge bi morale prvenstve
no odkupiti kmetijske viške od 
pogodbenikov, potem šel« od 
drugih. Tega nekatere niso sto
rile, zato so primeri, da so 
ravno zadružnikom, ki so v po
godbenem sodelovanju z zadru

go dosegli višje pridelke, ti priT 

delki ostali neprodani. To je 
groba napaka. Ena od obvez
nosti zadruge v takem pogod. 
benem sodelovanju je odkup vi
škov, ki so bila. doseženi s takim 
sodelovanjem. Pogodba Je ob
vezna v celoti za oba pogodbe
nika, zato se take kršitve ns 
bi smele dogajati. 

DROBNE IZ ŠMARJETE 
25. februarja so imeli mladi mo

delarji v Smarjetl svoj ustanovni 
občni zbor. Modelar Blafcič, po
budnik za klub, je v Novem me
stu končal inštruktorskj tečaj. On 
je blagajnik kluba, predsednik pa 
je mladinec Jerman, ki je zelo 
skrben in varčen gospodar. Mladi 
modelarji imajo v delu že 4 mo
dele. 2elimo jim čimveč uspehov 
pri osvajanju neba. 

Tudi šmarješka knjižnica na
preduje pod vodstvom tov. Fran
ca Pleterška. Imajo precej knjig, 
ki si jih mladina pridno izposoja 
Ln bere. Tovari* davan pa J« po

vedal, da si knjige izposojajo tudi 
odrasli kmečki ljudje, kar je ze
lo razveseljivo. V dneh, ko je 
knjižnica odprta, je v nižji gim
naziji, kjer posluje, zelo živahno. 

* 
Telesnovzgojno delo se v Smar-

Jeti pod, vodstvom Franca d a 
vana lepo razvija. Povedal je, da 
zelo pogrešajo telovadnico za de
lo v zimskem času. Sedaj, ko se 
odpira letna sezona, bodo spet 
pričeli z vajami na prostem. Go
jijo odbojko, košarko, mali roko
met, proste vaje in lahkoatletiko. 
S pomočjo Okrajne zveze so pred 
kratkim dobili nekaj rekvizitov. 

gospodinj krije stroške gospodinj
stva ravno z jajci in perutnino. 
Kako pomembna je perutnina za 
naš narodni dohodek, nam doka
zuje to, da zavzema kot .Izvozni 
predmet kmetijske proizvodnje 
tretje mesto^ za poljedelstvom in 
živinorejo. 

Reja perutnine pri kmečkih go
spodarstvih niti ni draga. Zlasti 
v poletnih mesecih si išče krmo 
pretežno sama, ako ji nudimo 
neomejen izpust in s tem seveda 
tudi pašo. Gotovo drži to, da 
vsaka pasma perutnine ne mara 
za pašo in je odvisna od hrane, 
katero ji pokladamo. Najbolj 
hvaležna za pašo je'štajerka. Ne
omejen Izpust Ji prav prija in 
nam tekom dneva res ne bo nikoli 
delala nadlege pred pragom. 
Koliko zrnja, raznih odpadkov iz 
gospodinjstva in gospodarstva bi 
ostalo neizkoriščenih, če ne bi 
bUo perutnine. Ta pa si vse to 
poišče in nam jih vrne v obliki 
jajc in mesa. Prav malo denarja, 
več pa dobre volje ln razumeva
nja nas bi veljalo, da bi občutno 
povečali dohodke v perutninar
stvu. KLJub dobri krmi nam pe
rutnina ne bo dajala večjih do
nosov, dokler Jo bomo zapirali v 
temne hleve skupaj z govejo ži
vino ali na podstrešja svinjakov, 
Ki so iz vseh strani odprta in so 
kokoši izpostavljene prepihu. Taki 
neprikladni prostori močno vpli
vajo na zmanjšanje nesnosti. 
Prav tako bomo morali spremeni
ti način prehrane v zimskih me
secih, oskrbeti donosnejše pasme 
in izločita prestare kokoši. 

Kokosnflake liahko uredimo e 
malenkostnimi stroški. V ta na
men preuredimo prostor v že 

obstoječem gospodarskem poslop
ju, da tako izkoristimo prostor in 
prihranimo denar. Za preureditev 
bomo porabili stare ln za prede
lavo neuporabne deske. Stene 
bomo naredili enojne, pozimi pa 
jih obložimo s' koruznico ali sla
mo, da bo topleje. Na 1 kv. m 
prostora računamo do 5 živali. 

Kadar urejujemo prostor za kur-
nico ne smemo pozabiti na okna. 
Svetloba v kurnici je važna zlasti 
v zimskem času, ko so dnevi 
kratki, ker Je tudi svetloba tisti 
činitelj, ki vpliva na nesnost. Na 
4 kvadratne metre površine ra
čunamo 1 kv. m veliko okno. V 
ta namen lahko porabimo stara 
okna, katere preuredimo tako, da 
bomo porabili manjše dele stekla, 
ki jih za drug namen ne moremo 
porabiti. Okno namestimo tako, 
da bo kurnica enakomerno osvet
ljena. Temnih kotov v kurnici naj 
ne bo, ker so le zavetišče za ko
koši škodljiv mrčes. 

Zračenje kurnice Je prav tako 
potrebno kakor zračenje stano
vanj, kjer prebivajo ljudje. Kur-
nico pozimi redno prezračimo, po
leti pa zamenjajmo zastekleno 
okno z žično mrežo da bo v 
kurnici vedno čist zrak in ne 
bo prevroče V kurnico namesti
mo grede v obliki stopnic, da 
pridobimo na prostoru. Letve za 
grede naj bodo 6 cm široke, ro
bove izgladimo. Nepravilno je, ako 
namestimo v kurnico grede z 
okroglimi ali ostro robatimi letva
mi, ker bo perutnina v tem pri
meru raje ostala na tleh, kakor 
uporabljala neprimerne naprave v 
kurnici. Ob stene kurnice name
stimo .gnezda v izmeri 30 x 30 x 40 
centimetrov. Na eno gnezdo raču
namo 3 do 4 kokoši. Paziti mo
ramo, da bo kurnica vedno čista, 
prav tako gnezda. V nasprotnem 
primeru bodo kokoši iskale še 
vedno prostor na podstrešju težko 
dostopnih poslopij. Zato je bolje, 
da »izgubljamo« Čas pri čiščenju 
kurnic, kakor z iskanjem Jajc po 
»kritih gnezdih. 

Cilj slehernega perutninarja 
Je, da mu kokoš i nesejo najbolj 
v zimskem času, ko so jajca 
najdražja. Za dobro nesnost je 
predpogoji pravilna sestava hra
ne, ki jo pokladamo perutnini 
vsak dan. Predolga razprava bi 
nastala ako bi podrobno anali
zirali sestav jajca in nrjegovo 

Glavni nalogi Gospo
darske poslovne zveze 

(Prenos s 5. strani) 
proizvodnje do končnega vmov-
čevanja blagovnih presežkov za
gotovilo o rentabilnosti takega 
pogodbenega odnosa, na podlagi 
doseženega večjega hektarskega 
pridelka in možnosti njegovega 
vnovčevanja, in sicer po čim 
krajši poti (kmetijska zadruga 
— potrošnik) ali pa preko na
daljnjih pogodbenih odnosov za 
krmljenje živine, prašičev itd. 

V letu 1957 je imela Gospo
darska poslovna zveza pogodbe
ne odnose za pridelavo semen
skega krompirja predvsem na 
trebanjskem področju, kjer je 
bilo okrog 30 vagonov prizna
nega semenskega krompirja. Pri 
odkupu so nekatere kmetijske 
zadruge naredile napako v tem, 
da niso upoštevali pri odkupu 

trgovinskega krompirja pred. 
vsem tiste proizvajalce, ki so 
bili v pogodbenem odnosu za 
pridelovanje semenskega krom
pirja, kajti oni bi morali imeti 
prvenstvo pni odkupu. Zaradi 
tega so nastale na tem sektorju 
negativne posledice, katere bo 
v bodoče treba odločno odpra
viti. 

Razen navedenih nalog bo 
imela Gospodarska poslovna 
zveza tudi veliko skrb in od
govornost s preskrbo delovnih 
brigad pri gradnji avto ceste. 
Ta naloga je tudi povezana z 
organizacijo pogodbene kmetij
ske proizvodnje in z vključe
vanjem kmetijskih zadrug v te 
akcije, da bodo vse dolžnosti 
Gospodarske poslovne zveze tu
di na tem področju dejansko in 
uspešno izvršene 1 , 

Ferdinand Zadnlk lz Gorice vasi je 27. januarja ponoči poklical Veterinarsko bolnico v Kočevju, 
da krava ne more teliti. Veterinarji so takoj prihiteli in ugotovili, da zaradi velikega plodu 
ne bo mogoč normalen porod. Takoj so spravili kravo v veterinarsko bolnico. Z operacijo »car
ski rez« so rellli kravo in telička, s katerima sta lastnika o"mi dan po operaciji vesela ln za

dovoljila zapustila spretne in požrtvovalne veterinarje. (Foto Božič, Kočevje) 

visoko hranljivo vrednost. Mor
da bo dovolj, da omenimo glav
ne sestavine. Jajce vsebuje 13 
odstotkov beljakovin, 12 % ma
ščob in 1,1 % rudnim. Vse nave
dene snovi moramo dati nosni
cam v obliki hrane, če hočemo, 
da bo tudi v zimskih mesecih do
volj jajc. Pomembno vlogo ima 
tudi voda, saj oo porabi kokoš 
dnevno po četrt litra. Zato mo
ramo skrbeti, da bo perutnini 
na raizipolago dovolj vode tekom 
vsega dneva. V zimskem času 
namestimo napajalnike tam, 
kjer se perutnina največ zadr
žuje. Tekom dneva vodo večkrat 
menjamo, da ne bo zmrzovala. 
Pesek naj bo neismicam vedmo 
na razpolago, da ne bodo nosile 
jajca brez lupin- V poletnih 
mesecih so nesnlcam in ostali 
perutnini vse potrebne snovi na 
vo|>o rirn jilh dsčf|o same. V 
zimskem času je vse pod snegom 
in mora zato poskrbeti človeška 
reka. 

Za uspešno vzrejo v zimskih 
mesecih moramo vedeti na
slednje: 

Predvsem moramo poznati kr
mila, ki jih ločimo v tri sku
pine — v beljakovinska. Škrob
na in zelenjarvna —| sočna krma. 
Med prva spadajo posneto mle
ko dn panjenec, ki je na voljo 
pn vsakem kme&kem go*podar-
stvu. Mleko dajemo sveže ali 
popolnoma skisano 1 do 2 del 
dnevno po živali. Druga belja
kovinska krmila so še sveža 
kri, suhi kvas, oljne pogače, 
ribja moka, krvna moka itd. 

Med Škrobna krmila spada 
fcifoo, otrobi in krompir. V zim
skem času nadomestimo zeleno 
pašo s posušeno mlado travo, 
mladimi deteljami (zlasti z lu-
cerno), semenom zdrobom, sve
žim rdečim koremjčkiom, peso 
ln z vzkliiliml žiti (oves in ječ
men). Žitne klice posebno 
ugodno vplivajo na dobro ne
snost ln valiUmost. 

Kokoši znesejo največ jajc v 
prvem in drugem letu starosti. 
V tretjem letu nesnoist tako 
pade, da se kokoši ne izplača 
več rediti. Prav zaradi tega ne 
bomo redili kokoši starejiše od 
dveh let. 

Tekom te zim« bo urejena 
umetna valilnica pri Kmetijski 
SoLi Grm, ki jo ureja Gospodar
ska poslovna zveza v Novem 
mestu. Gospodinje! Naročite 
enodnevne piščance pri kmetij
skih sad rugah, ki bodo potrebo 
Javile Gospodarski poslovni 
zvezi v Novem mestu, da vam bo 
oskrbela pravočasno dobavo že
ljen« količine čistopasemskih 
Iffisčancev štajerske pasme! 

Jožiea Cudovan 

Sadjarsko in vrtnarsko dre« 
štvo v Ljubljani ima v prodaji 
»žago vejarko«. Ta žaga je zelo 
praktična, ker se nasadi na dolg 
kol, ki se da še podaljšati, tako 
da sadjar lahko žaga in obžagu-
je drevje v višini petih metrov 
ali še više in pri tem ne potre
buje lestve. 

Sadjarji, ki so to žago pre
izkusili in si jo nabavili, $o ze« 
lo zadovoljni, ker gre obrezova
nje zelo hitro in brez nevarnost! 
od rok in ni treba prenašati So 
težke lestve, s katero se vejevja 
lahko grdo rani in odlomi cvet« 
ni les. 

To žago si je zamislil in jo 
dal tudi prvo izdelati naš dopis
nik Božo Račič, ki se je včasih 
ukvarjal s sadjarstvom. Agro
nomska fakulteta — oddelek za 
sadjarstvo — je ocenila to orodje 
kot zelo praktično. Zato naj bi 
naši sadjarji segli po tem ko
ristnem orodju in si olajšali 
delo pri obrezovanju sadnega 
drevja. 

2000 m o t o r č k o v 
Kakor poroča Slovenski Jadran 

lz Kopra, je letos tovarna motor
nih koles TOMOS IZ KOPRA pri
čela izdelovati v lastni konstruk
ciji majhen pogonski motorček, 
ki bo koristno služil za razne po
gone v obrtnih delavnicah, zlasti 
še v kmetijstvu. Pogonski motor 
VMO-05 Je rarmeroma majhen ter 
Ima i,e konjske moči. v tovarni 
ga Izdelujejo serijsko ln dobav
ljajo v treh variantah. Vse kaže, 

Tomosov motor »STALNE2« 
da so v Tomosu konstruirali mo
torček, ki bo prav dobro upora
ben v kmetijstvu za pogon raz-r 
nlh škropilnic, slamoreznlc, čr
palk, sadnih mlinov, stiskalnic Itd. 
Izredno ekonomična poraba pori
va in cciia okrog sfl.noo dinarjev 
zagotavljajo razmeroma cenen po
gon. 

Pred pojavom trtne uši (pred letom 1880) 
v Evropi pa tudi pri nas sploh niso poznali 
in ne imeli trt, ki Jih a a n e s imenujemo 
samorodnice. Takrat so po naših krajih imeli 
le staro domačo evropsko trto, ki jo sedaj 
imenujemo »Žlahtno«. Trt ni bilo treba cepiti 
ne škropiti. Razmnoževali so jih s ključi, 
korenjaki in grobanjem, pač tako, kakor je 
komu bolj ustrezalo. 

Ko se je leta 1868 pojavila v Franciji 
trtna uš, je bilo konec starega preprostega 
vinogradništva. Iz Francije se je namreč 
trtna uš bliskovito-Sirila v vse evropske vi
norodne dežele (kot sedaj ameriški kapar in 
koloradski hrošč). Trtno uš so sicer začeli 
zatirati z ogljikovim žveplecem in z raznimi 
predpisi, toda vse te akcije niso rodile zaže
lenega uspeha. Trta se je sušila, vinski griči 
so postajali pusti in goli. Vinogradnike v 
Franciji in pri nas je prevzel preplah, ker je 
kazalo, da vinske trte sploh ne bo mogoče 
več gojiti. 

AMERIŠKE TRTE REŠIJO 
VINOGRADNIŠTVO 

V tej stiski je francoski strokovnjak La-
liman opozoril obupajoče vinogradnike in 
strokovnjake na odpornost ameriških vrst 
trte proti uši. V Ameriki so namreč že od 
nekdaj rasle posebne trte, ki se razlikujejo 
od evropsko-azijskih trt (vitis sivestris). Na 
koreninah teh ameriških trt trtna uš ni de
lala take škode kot na koreninah evropskih 
trt, ker ]e ta (ameriška) trta v dolgi borbi s 
trtno ušjo postala proti uši odporna'— Imu
na. Evropska trta pa je bila za trtno uš 
prava slaščica. 

Razumljivo, da so Francozi takoj začeli 
uvažati iz Amerike proti trtni uši odporne 

Od kdaj poznamo trte samorodnice 
ln zakaj so se razširile 

trte. Iz Francije so se nato te odporne trte 
širile v ostale evropske vinorodne dežele, 
saj so bili Francozi pionirji napredka v vi
nogradništvu in so se k nJim hodili učit 
novega vinogradništva strokovnjaki iz osta
lih vinorodnih dežsl. 

MED AMERIŠKIMI TRTAMI SO UVOZILI 
IZ AMERIKE TUDI DANAŠNJE STARE 

SAMORODNICE 
Med trtami, ki so jih za obnovo po trtnl 

uši uničenih vinogradov uvozili iz Amerike, 
so bile trte, ki niso rodile grozdja in so jih 
uporabljali le za cepljenje, pa tudi trte, ki 
so rodile grozdje. Poslednje so bile naravni 
in tudi umetni križanci raznih ameriških trt, 
ki so jih posebej odbirall in vzgajali. Tako 
so med raznimi vrstami ameriških trt uvo
zili tudi današnje stare samorodnice. Oglej
mo si jih. 

Smarnics, imenovana tudi beli otelo, ker 
rodi belo grozdje. Smarnica je nastala s 
križanjem dveh čisto ameriških trt, to je 
Labrusce z Ripario. Zato nima nobenih odlik 
evropske trte. To je danes najbolj razšir
jena samorodnice; razširila se je pač zaradi 
tega, ker je zelo skromna, dočim je njeno 
vino od vseh samorodnic najslabše. 

Izabela (modra) Je prav tuko čista ame
riška trta in odbira ameriške trte Labrusce. 
Tudi ta samorodnica Je precej razširjena. 

Ima pa to slabost, da zelo pozno zori, vino 
pa ima močan duh. Grozdje nekateri cenijo 
zaradi tega duha kot grozdje za zobanje. 
Zaradi pozne zoritve in močnega duha nima 
velike vrednosti. 

Ot«lo (Othelo) črni je zmes ameriške trte 
Riparie, "Labrusce in evropske črne trte mo
drega tirolana (Trolinger). Tudi ta samorod
nica je pri nas precej razširjena, posebno po 
Dolenjskem jo mešajo s cvičkom. Vino ima 
močan duh, občutljiva je za žveplo. 

Vork Madelra (črna) je križanka ameri
ških trt Labrusca z ameriško vrsto Aestiva-
lis. Najdemo jo še danes med raznimi Črni
nami po Dolenjskem. 

Clinton (črni) je nastal a križanjem med, 
ameriškimi vrstami Ripario in Labrusco in 
je Isto kot šmarnica, »amo da je črne zvrsti. 
Posebno ga goje p i brajdah. 

Delavare (rožnate barve) je križanka 
ameriških trt Labrusca z Aejtivales in z 
evropsko trto. Danes je skoraj nikjer več ni. 
ker ni bila dovolj odporna proti trtni uši. 

Jagues modri j« križanec med ameriško 
trto Aestivalis in med evropsko trto. Ime 
ima po Spancu Jaguezu, ki je to trto vpeljal 
ob ameriški reki Mississippl. Ta sorta se je 
pri prvi obnovi zelo širila, danes pa je sko
raj popolnoma izginila zaradi neodpornosti 
proti usi. 

Herbemont modri j« skoraj čista ameri
ška trta Aestivalis. Iz južne Caroline v Ame
riki jo Je širil Miklavž Herbemont, od kate
rega ima tudi ime. Tudi ta sorta se Je ob 
prvi obnovi vinogradov zelo širila, danes pa 
je prav tako izginila iz istih vzrokov kot 
prejšnja. 

Huntlngdon modri Je križanec treh ame
riških trt Riparie, Rupestris in Labrusca. Pri 
prvi obnovi širjena, danes je skoraj ni več. 

Elvira bela Je križanka med ameriškimi 
trtami Riparia, Labrusca in evropsko trto. 
Pri prvi obnovi širjena, danes j« ni več. 

Cunnlngham modri je odbira ameriške 
trte Aestivalis. Izvira lz vrta Jakoba Cun-
ninghama v Virginiji, Pri prvi obnovi iirje-
na, danes pozabljena. 

AMERIŠKE TRTE NA DOLENJSKEM 
V naše kraje so uvažali ameriške trte, 

med temi tudi trte, ki so rodile grozdje (v 
prejšnjem odstavku imenovane), naravnost iz 
Francije, iz Srednje kmetijske šole v Klo-
sterneuburgu in od drugod. »Kmetovalec« 
letnik 1889 št. 20 piše, da je kmetijska šola 
Grm pri Novem mestu leta 1887 zasadila S 
parcele (vsaka velika 2.650 m1), polovico i 

0, polovico z Vork Madelro (samo-
lodnica), v Smolenjl vasi pa Isto leto še 

3.000 m 1 z Vork Madeiro. Trsnica v Kosta
njevici Je istega leta sadila v matičnjake 
Otelo ln Cunningham, naslednje leto (1888) 
pa Herbemont, Jaqes, Elviro, Otelo, Hun-
tingdon, Senascjua in Cunningham (torej sa
me samorodnice), ki jih je prejela naravnost 
iz Montpeliera v Franciji. 

V »Kmetovalcu« letnik 1890 Št. 5 Rihard 
Dolenc, takratni ravnatelj grmske šole (v 
tistem času zelo čislan vinogradniški stro
kovnjak kranjske dežele), priporoča sledeče 
samorodnice: Izabelo, Otelo (črno), Elviro 
(belo), Jaquea (črno) in Herbemont (črno). 

Nepodpisani dopisnik pa v 23. Številki 
»Kmetovalca« letnik 1892 naravnost zavida 
dr. Gršaka v Ormožu, ki ima trto, ki rodi 
brez cepljenja. Vemo, da Je ta trta bila 
šmarnica in da Je ravno dr. Gršak Šmarnico 
posebno vneto širil. 

Razumljivo, da so ljudje po taki reklami 
množično segali po samorodnicah. Trsnice na 
Grmu, v Kronovem, Kostanjevici, Krškem in 
trsnice na Štajerskem, dr. Gršak in drugI so 
v teh letih vsako leto razdelili vinogradni
kom več sto tisoč ključev ameriških trt, med 
katerimi je bilo nad polovico samorodnic. 

Vidimo, da Je bil glavni vzrok razširjenja 
samorodnic v nejasnem začetku obnove vi
nogradov, ki jih je uničila trtna uš. Neza
dostno poučeni vinogradniki so namesto uni
čenih trt sadili samorodnice, ki so uspevale 
in tako izpodrivale stare propadajoče sort«, 
ki tudi niso bile kakovostne (zeler»ika, vr-
bivec, belina, llpovščlna). 

Đ. T. 
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Drobne iz Mokronoga 
Prejšnji teden je bilo v okvi

ru Ljudske univerze predavanje 
o raku, k i ga. je imel primarij 
dr. Baje iz Novega mesta. Pre
davanje je spremljal film. Ude
ležba na predavanju je pokaza
la potrebo in željo, da se po
dobna predavanja še organizi
rajo. . 

V ponedeljek je bil občni 
»bor krajevnega odbora R K 

Mokronog, 
je sprejel 
članstva, o 

Novoizvoljeni odbor 
sklepe o razširitvi 

izvedbi tečajev i , p. 

Ze v januarju so ustanovili r 
Mokronogu krojaško podjetje, v 
katerega so se vključili skoraj 
vsi krojači iz Mokronoga in 
okolice. Tisti, k i so oklevali in 
dvomili o uspehih takega pod
jetja, imajo že danes dokaze, da 
so se zmotili, kajti podjetje de_ 

Iz Tribuč nam pišejo 
Malokdaj se oglasimo iz T r i 

buč, pa vendar delamo. Imamo 
močno organizacijo L M S , k i se 
vedno dobro izkaže, kadar gre 
za skupnost. Posebno lepo se je 
naša mladine pokazala pri ob
činskih volitvah. N i bilo mla
dinca al i mladinke nad 18 let 
starosti, k i ne bi šel na volišče. 
Zavedamo pa se, da nas čakata 
Se dve veliki nalogi: najskrb-
neje se moramo pripraviti na 
republiške in zvezne volitve ter 
iz svojih vrst poslati na grad
njo avtomobilske ceste Ljubija-

Poslovalnica 

na-Zagreb čimveč mladincev in 
mladink. 

Skupno z igralci P G D in s po
močjo učitelj stva smo po tež
kem delu žrtvovali mnogo ur in 
pnidno študirali komedijo 
»Otrok iz zadrege«. Igrali smo 
jo v počastitev občinskega praz
nika. Naš trud je bil poplačan, 
ker smo, kot so povedali tisti, 
k i so igro videli, dobro zaigrali. 
Hoteli smo tudi gostovati na 
drugih okoliških odrih, pa se je 
žal neka igralka skujala in 
nam začasno pokvarila lepe na
črte. 

Mladinski aktiv Tribuč« 

la s polno paro in išče še vedno 
novih pomočnikov, k i bi se 
vključili v delo. 

* 
Kot 'kaže, bo obrat Telekomu

nikacij res začel obratovati za 
občinski praznik L julija letos. 
Ženske v občini se že močno 
zanimajo za zaposlitev pri tem 
obratu. Ce hočemo voditi pra
vilno politiko zaposlovanja, je 
prav, da o sprejemanju delav
cev, in delavk v podjetje odloča 
SZDL v povezavi s posredoval
nico za delo pr i ObLO. 

• 

V Mokronogu se pripravlja 
še en obrat: v bivšem sodišču 
naj bi bila večja delavnica Ple
t i l s tva Rašice. Načrti za p r i 
pravo delavnic so že v delu in 
kakor slišimo, bo še letos tam 
zaposlenih okrog 150 delavk. 

. # 

Prihodnji teden bodo volilna 
zborovanja v Klenoviku in Zbu-
rah, in sicer v sredo in četr
tek, v nedeljo pa na Trebelnem. 
Kakor v Mokronogu, tako s« 
tudi tu že pripravljajo vs« po
litične organizacije za čim več
jo udeležbo. 

» D O L E N J S K I L I S T « 

Most so rešili 
Zaradi taljenja snega in na

livov je v četrtekj 28.februarja, 
K r k a močno narasla. Ze popol
dan so delavci privezali dele 
kopališča na novomeški Lok i z 
jekleno žico, ker j ih je voda 
pričela odnašati. Ob 12- uri je 
bi l vodostaj 160 centimetrov 
nad povprečjem, proti večeru 
pa še precej več* P r i gostišču 
na Loki je voda zalila ves pro
stor za kopalce in plesišče, ob 
pol petih popoldne pa je sirena 
poklicala gasilce, k reševanju 
mostu čez Krko pri bolnišnici. 
Trije dolgi smrekovi hlodi so se 
zagozdili v opornike mostu, Ve
je in ostali odpadki so se pričeli 
nabirati med njimi, kar bi lah
ko postalo usodno za most. Po
žrtvovalni novomeški gasilci 
Ernest Bele, Jože Majerle' in 
Avgust Sivak so zlezli pod 
most in s pomočjo tovarišev 
izvlekli hlode, k i bi lahko, če 
bi odplavali naprej, spravili v 
nevarnost še druge mostove na 
K r k i . 

K rka je prestopila bregove 
tudi pr i Dobrovi. Zaradi tega in 
slabega cestišča je bila cesta 
Novo mesto — Smednik nepre
vozna. Avtomobili so morali vo
ziti spet čez Kostanjevico in 
nato na Drnovo-

Stran t 1 

ODPAD 
Da bi imeli elektriko B • 

podjetje za promet 
z odpadki* 

Novo mesto 
Kolodvorska stev. 2 
Obvešča vse zbiralce 
odpadnega materiala 

kakor tudi vsa podjetja, 
obrtnike in ustanove, ' 
da zaradi preselitve 
poslovnih prostorov 

ne odkupuje odpadnega 

materiala 
od 5.—15. marca 1958. 

Poštni avto! 
Prejšniji teden je začel po No

vem mestu in okolici razvažati 
pakete poseben poštni avto. Ze 
1. februarja je novomeška po
šta dobila od Podjetja za PTT 
promet ii Ljubljane avtomobil, 
znamke Fiat, k i pa je bil pre
majhen in je moral peljati pošto 
na vlak dvakrat. Zato so dobili 
poštarji novega, bolj prostor
nega. Izdolan je bil v Moto
rnem taži. Pošta dostavlja z njim 
vse pakete na dom, avtomobila 
so pa veseli tudi Stopičani, k i 
dobe pošto zdaj, že dopoldne. 

Nobenega dolenjskega 
gospodarja brez 

D O L E N J S K E G A L I S T A I 

Prebivalci na Planini p r i Se
miču imajo kaj težke življenj
ske pogoje. Daleč so stran od 
drugih naselij, so brez elektrik«, 
celo pošta prihaja v vas le dva
krat tedensko in Še zanjo po
skrbijo največ sami. 

Na Planini je tudi osnovna 
šola, k i jo obiskuje 13 otrok. 
Za učiteljico to prav gotovo ni 
dobro delovno mesto, zato n i 
čudno, da želi čimprej stran. 

Navzlic temu pa je politična 
življenje na Planini zelo razgi
bano. V vasi je zelo delavna or
ganizacija Z K , k i usmerja in 
vodi vse politično delo ter se 
trudi za splošni napredek. V o 
litve v ljudske odbore so na 
Planini prvi v okraju zaklju
čili s stoodstotno udeležbo, prav 
tako pravijo da bodo zaključili 
volitve v liudske skupščine spet 
med prvimi v okraiju. 

Najbolj si želijo elektrike ta 
bi jo radi dobili čim prej. Dru
go, kar je potrebno, je boljša 
dostava pošte. Sedaj prinese 
pošto dvakrat tedensko neka 
ženska iz Rodin, za kar j i pla
čuje vsaka družina mesečno 100 

• • • » • > « • • « » » » * • » » « • « « » » » » » « « > » » » • • 

din, šola pa nekaj več, od pošte 
pa dobi malenkostno letno na
grado. 

Na Planini j« velite živinorej
ski obrat kmetijsko-gozdarske-
ga posestva Novo mesto, v bliži
ni je Planinski dom na Mirn i 

gori. V neposredni- okolici je še 
veliko neizkoriščenih kmetijskih 
površin i n do njih nameravajo 
graditi cesto. Za vse to, pred
vsem pa za ljudi, k i žive in de
lajo tu gori, je elektrika res 
nujno potrebna. 

ČEVAUEĆ 
v pisarni osnovne Šole (učite
ljišče). Pri vpisu je treba pred
ložiti otrokov rojstni list ter po
trdilo o cepljenju proti, kozam in 
davicd. . 

Sreda, 5. marca — Bogo 
Četrtek, 6. marca — Danica 
Petek, 7. marca — Tomaž 
Sobota. 8. marca — Janez 
Nedelja; 9. marca — Frančiška 
Ponedeljek, 10. marca — Viktor 
Torek. 11. marca — Krištof 

SONCE: lli marca vzhaja ob 6.24' 
in zahaja ob 18.02. Dan je dolg 11 
ur 38 minut. 

Upraviteljstvo osnovne 
v Novem mestu. 

šole 

»KRKA« - NOVO MESTO: od 4-
do 6. marca avstrijski film »Noč 
v Benetkah«. Od 6. do 10. marca 
ameriški barvasti cinemaskope 
film »Trije novčiči v vodnjaku«. 

ČRNOMELJ: 4. in 5. marca sovjet
ski barvasti film »Kneginja Me
ri«. 7. in 9. marca italijanski 
barvasti film »Dekle z reke«. 

METLIKA: 5. marca kitajski film 
»Cirkus«. 8. in 9. marca franco
ski film »Oče, mama, služkinja 
in jaz«. 

KOSTANJEVICA: 8. marca nem
ški film »Svetloba ljubezni«. 

STRAŽA: 8. in 9. marca ameri
ški barvasti film »Lili«. 8. in 9. 
marca nemški barvasti film 
»Kamenito srce«. 

DOL. TOPLICE: 7. marca ameri
ški barvasti film »Lili«. 8. marca 
nemški barvasti film »Kamenito 
srce«. 9. marca ameriški barva
sti western film »Napadalci«. 

ŽUŽEMBERK: 9. marca sovjetski 
film »Vladimir Iljič-Lenin«. 

OPOZORILO: naslove malih 
oglasov, za katere sprašujejo po
samezniki pismeno, sporočamo 
samo, če je priložena znamka za 
25 din za stroške odgovora. 
PRODAM VINOGRAD in zidanico 

na Malem Vinjem vrhu. Inte
resenti na se javijo 9. marca 
1958 pri Tereziji Zalokar na 
Malem Vinjem vrhu. 

SREDNJE TEŽAK KMEČKI VOZ 
v dobrem stanju prodam. Po

nudbe in ogled pri ZupančlS^ 
Biška vas, p. Mirna peč. 

PRODAM OTROŠKO posteljico« 
Naslov v upravi lista pod 3.000» 

(120-58) 
SPREJMEM NA STANOVANJE 

in hrano kmečko dekle, ki bi 
po službi pomagala pri kmeč
kem delu. Stanovanje v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista 

(118-58) 
CISTA, ZDRAVA ŽENSKA gr* 

dopoldne kuhat in pazit otroka. 
Naslov v upravi lista (110-58), 

UPRAVNI ODBOR MLEKARNE} 
Novo mesto razpisuje mesto ra
čunovodje. Interesenti s potreb« 
no izobrazbo naj pošljejo proš
nje upravi Mlekarne Novo me
sto najkasneje do 10. marca 1958« 

ČUVAJA PREJMEMO za nedelj
sko čuvanje (od nedelje od 6. 
ure do ponedeljka do 6. ure) v 
honor. zaposlitev. Plača ugod
na. Nastop službe takoj. OPBE-
MALES, Novo mesto. 

NOVO MESTO 
V času od 22. febr. do i . marca 

je bilo rojenih 13 dečkov in 17 
deklic. 

Umrli so: Marija Sajevic, gospo
dinja, 68 let iz Žabje vasi. Helena 
Pfeifer, družinska upokojenka, 70 
let. iz Kočevja. 

GOTNA VAS 
Rojena eta bila dva dečka. 
Umrla Je Marija Rosemberger, 

užitkarica, 72 let, iz Dol. Lakovnic. 

stopnicah in si s steklom poško
doval desno roko. 

Prečna za osmi marec 

Vestno 

trgovsko 
pomočnico 
sprejme takoj 

»DROGERUA« 
NOVO MESTO 

Javite se pismeno 

ali osebno. 

Ki 

Nedavni roditeljski sesta
nek je ob lepi udeležbi star
šev aobro uspel. Razpravljali 
so o vzgoji, pomoči doma pri 
učenju, o učnih uspehih in 
drugo. Ob tej priložnosti so se 
tudi pogovorili o cepljenju šo
larjev iz I. in II. razreda proti 
otroški paralizi ter o večji po
moči staršev mlečni kuhinji, za 
katero se zadnje čase niso kaj 
preveč zanimali. 

V predvolilno aktivnost smo 
v Prečni vključil,! tudi razne 
druge prireditve. Tako bodo 
množične organizacije ob sode
lovanju pionirjev priredile sve
čano proslavo 8. marca, pa tudj. 
prosvetno društvo študira do
mače dramsko delo, katerega 
bo 8. marca uprizorilo. Na pro
slavi s marca bo ^ " - ' ; 

Koristen tečaj za iante 
V okvir letošnje živahne izo

braževalne dejavnosti v Metliki 
lahko uvrstimo tudi STROJNO -
TRAKTORSKI TEČAJ, ki Sta ga 
organizirala kmetijska z a * ™ B a 

ln obč. odbor Ljudske tehnike 
v Metliki. Tečaj vodi kmet. teh
nik Guštin Zvonko, glavni preda
vatelj pa Je mehanik tov. Gršič. 
Obiskuje ga 15 mladincev, njegov 
namen je seznaniti mlade kmečke 
fante z uporabo bencinskih In 
naftnih motorjev ln sodobnih stro
jev v kmetijstvu ln z osnovnimi 
pojmi vožnje z motornimi vozili, 
prostor jim je dala na razpolago 
šola v stari šolski delavnici, ki 
Jo bodo odslej uporabljali za 
razne tečaje. Tudi ti tečajniki so 
zelo prizadevni, saj nekateri pri
hajajo dnevno celo nad 1« km 
daleč k predavanjem in praktič
nemu pouku. 

pionirski pevski zbor, k i že se
daj pridno vadi. Dobil je tudi 
povabilo za nastop v Radiu 
Ljubljana. Pionirski 1 pevski 
zbor se je tudi odločil, da bo 
v času gradnje avto ceste ob
iskal brigadirje ter jam pripra
v i l koncert pionirskih narodnih 
pesmi. Kaj pa drugi pionirski 
pevski zbori ob avto cesti — 
odločite se tudi v i ! -jt-

Občinski ljudski odbor Novo 
mesto opozarja vse kupce stavb
nih parcel, naj se poprej infor
mirajo o zazidljivosti parcel pri 
gradbenem referentu ObLO Novo 
mesta. Pogosto se namreč doga
ja, da interesenti za- gradnjo sta
novanjskih hiš odkupijo zamljišča, 
ki niso zazidljiva. 

OBVESTILO STARŠEM 
Vse starše otrok, rojenih v letu 

1951 d« vključno marca -1952, ob
veščamo, da bo vpis v I. razred 
za šolsko leto 58-59 v dneh.6., 7. 
in 8. marca 1958 od 8. do 12. ure 

Pretekli teden so se ponesrečili 
ln iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Jože Oven, sin posestnika 
iz Malega Vidma, je padel s stola 
in si poškodoval desno roko. Ja
nez Sitar, posestnik iz Zakralja, 
je padel s peči in si poškodoval 
desno roko. Ivanka Simoni č, hči 
upokojenke s Sel pri Otoveu, si 
Je s slamoreznico poškodovala 
prst leve roke. Jože Plut sin 
posestnika z Brezove rebri, si Je 
pri sankanju poškodoval levo no
go. Stanko Krnc, soboslikar iz No
vega mesta, si je s sekiro poško
doval levo roko. Franc Dragan, 
posestnik z Roj, si je v kamno
lomu poškodoval desno roko. Jože 
Božič, sin delavca, iz Dol. Suha-
dola. si je pri smučanju poškodo
val desno nogo. Miha Bregar, sin 
posestnika z Zagriča, je padel po 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Anica Pakla 
iz Gor. Dobrave — deklico, Nada 
Papež s Kamne gore, dečka, Ma
rija Gazvoda s Plemberka, deč
ka, Matilda Sitar iz Zg. V od al — 
dečka Marija Luzar iz Imenja —» 
deklico, Jožefa Uhernik z Otočca 
— dečka, Ljubica Madjerič iz Me
tlike — dečka, Marija Strozaki.la 
Gotne vasi — deklico, Ana Osta
nek iz Vrhovega — deklico, Mag
da Znidarslč iz Mokronoga — 
deklico, Rozaliija Vene iz Bučke — 
dečka, Vida Hren z Mlake — de
klico, Marija Bolte iz Sentruperta 
— deklico, Angela Vrščaj iz Ne-
stoplje vasi — deklico, Barica 
Medved iz Speharjev — deklico, 
Viktorija Juvanc iz Suhorja — 
dečka, Marija* Korelc iz Knežje 
vasi — deklico, Marija Rumac is 
Novega mesta — dečka, Slavka 
Puc z Mirne — dečka Marija Gni-
dovec iz Vel. Lipovca — dečka, 
Milena Slapničar iz Cegelnice — 
dečka, Marija Furar iz Sentjošta 
— deklico, Ana Stravs z Brezovo 
rebri — deklico, Marija Kovacič 
lz Šmarja — deklico, Antonija 
Bartolj iz Irce vasii — deklico, 
Zora Veselic iz Fučkovcev — de» 
klico, Jožefa Kastelic lz Mirna 
peči — deklico. 

SKUPŠČINA O K R A J N E Z V E Z E P A R T I Z A N V D O L E N J S K I H T O P L I C A H 

Vsestransko pomot 
graditeljem avto ceste 

Na pobudo, občinskega odbora Rdečega križa ln društva za na
predek gospodinjstva je bil v Šentjerneju organiziran tečaj za 
pripravo mlečnih pijač in namazov iz mleka v prahu. Vodila 
ga je požrtvovalna gospodinjska učiteljica Anica Somrak. Zene 
so bile zelo vesele pridobljenega znanja, ki jim koristi zlasti 
zdaj, ko v Šentjerneju in okoliških vaseh lahko dobe mleko v 

prahu, svežega mleka pa včasih manjka. 

Tudi v Drči Rdeči križ 

V soboto ln nedeljo Je bila v 
Dolenjskih Toplicah redna letna 
skupščina Okrajne zveze Partizan 
Novo mesto. Udeležilo se je je 
blizu 40 delegatov iz večine par
tizanskih društev novomeškega 
okraja, skupščini pa SO prisostvo
vali tudi številni gostje, med 
njimi podpredsednik OI.O Niko 
Belopavlovič, komandant MDB na 
avto cesti tov. Novkovlč, pred
stavnik JLA polkovnik SImo Li 
vada, predstavnik OK ZK ln SZDL 
tov. ZugeU, predsednik OK L:\is 
tov. Hartman, člana izvršnega od
bora Partizana Slovenije tovariša 
Borko In Kojkar, načelnik Okraj
ne zveze Partizan Karlovac tov. 
Blaškovle in številni drugI pred
stavniki sorodnih ln ostalih druž
benih organizacij. 

Skupščino Je začel predsednik 
Okrajne- zveze Boris Cižmck - Bor, 
hato pa so sledilH Izčrpna in ob
zirna poročila načelnika, predsed
nika gospodarske komisije in bla
gajnika. Več bomo o poročilih ln 
o posameznih problemih, ki so Jih 
obravnavali v razpravi, poročali 
Prihodnjič. Po poročilih so akup-

—• • 

Atleti se ie pripravljajo 
Pred vrati so že prvi nastopi 

lh »tleti TVD Partizana iz Nove
la mesta te dalj časa prihajajo 
°vnkrat na teden v telovadnico, 
v «ndar Je Število tistih, ki resro 
mislijo, premajhno.. Marsikateri 

ne zavedajo, da bodo osnovo 
** uspelno delo v glavni sezoni 
Pridobili s vztrajnim delom v te
lovadnici v zimskem času-

Ker Je odpadlo prvenstvo Slo
venije v zaprtih prostorih zaradi 
*Mno zasedenih prostorov na 
Gospodarskem razstavišču, se bo-
a ° naši atleti v večjem "številu 
"Oeiržin državnega prvenstva v 
*ai>riih prostorih, ki bo 9. marca 
v Zagreba. \ 

Kako se bodo naši odrezali, ne 
"t^remo reči, krr bodo nastopili 
Pr«H| n:i.lbolJslm atletom 1/. vso 
"•'IsosiavlJe. 

^'den dni kasneje bo spet od
potovala v Zagreb naša tekačlra-
'"Prezentantka Gorslnova. Na pn-
*M>llo atletskega saveza Jug 

'Je se hodo tnkrat zbrale na?« 
°»Jbnii<r tekmovalke na Izbirnem 
* * K U z» kros, ki ga organizira 
J^»ko leto v Parizu časopis L'Hu-
T^nlte. fle„t iiajbcUJfllh tekmovalk 

o TAfttounlo na<o državo konee 
">arfa v |>arizu. Te se bo Gor4l-
•"va te dni pridno pripravljala 

•o telim..\ in ii In če bo Imela 
malo sreče, Ji Pariz ne uide. 

-JU 

ščlno pozdravili prisotni predstav
niki različnih organizacij ln 
ljudske oblasti ln JI želeli plodno 
delo Po razdelitvi diplom Je bil 
sobotni del skupSčlne zaključen, 
zvečer pa so si delegati in gostje 
ogledali dva zanimiva filma — 
»Mladini Šport ln telovadbo« In 
barvani tlim »Prvi festival sloven
ske telesne kulture«. 

V nedeljo dopoldne se Je skup
ščina nadaljevala z razpravo. Tu 
Je bilo osrednje vprašanje po
moč partizanske organizacije mla
dim graditeljem na avto cesti. 
Okoli tega,vprašanja se Je sukala 
celotna razprava, vsi govorniki 
t,o poudarjali, da Je ravno sedaj 

lepa priložnost, da se poživi delo 
v društvih, da se zgradijo prepo-
trebna igrišča ln dokončajo aH 
popravijo že obstoječa igrišča. Ko
mandant MDB tov. Novkovlč je 
obširno poročal o pripravah za 
sprejem mladih graditeljev, o po
trebi ln nujnosti tesnega sodelo
vanja in povezave itd. 

Ob zaključku skupščine Je bil 
Izvoljen nov sekretariat Okrajne 
zveze, kl ga bo v bodoče vodil 
tov. Srečko Skrt, razen tega pa 
no prisotni izvolili še širši uprav
ni odbor, v katerem so predstav
niki vseh društev ln tudi drugih 
družbenih organizacij. 

1 rane Mlkec 

V nedeljo, 23. februarja, je 
bil v Drči ustanovni občni zbor 
krajevnega odbora Rdečega k r i 
ža. Udeležilo se ga je ieipo šte
vilo Ljtudi. Navzočii sta biLi tudi 
tajnica Okr. odbora R K tov. 
Salisjeva in predsednica Obč. od
bora R K Šentjernej tov. Stem-
bergerjeva. Tovarn«ica Saliijeva 
je zbranim obrazložila pomen in 
naloge R K , nato pa so udele
ženci izvodili nov krajevni od
bor R K . 

Prebivalci vasi Vratno to 

Dolenjski gozdarji za »FH1C0V POKAL« 
Kljub manj ustreznim snežnim 

razmeram je bilo preteklo soboto 
v Straži smučarsko tekmovanje 
dolenjskih gozdarjev za »Frlcov 
pokal«. Zbralo se Je 16 tekmoval
cev, kl so tekmovali v ekipah ln 
posamezno. Tekmovalna proga Je 
bila dobro pripravljena, vendar so 
tekmovalci proti koncu tekmova-
nia morali voziti na gornjem delu 
proite skoraj po travi, ker Je pri
tisnila močna odjuga. 

Za Izvedbo tega tekmovanja J« 
odbor dolžan vso zahvalo Okrajni 
upravi za gozdarstvo, Oozdarsko-
lesnl poslovni /vezi. Kmetijskemu 
gozdarskemu posestvu ln BIT za 
denarno pnmoč, s katero so omo
gočili zmagovalcem lepe ln prak
tične nagrade. Po končanem tek
movanju Je komisija objavila ro-
. . , . . . . . • . . • . . • . . • . •* . • ' • • .•..•..*..••..«-..«. 

V Kranju majhen neuspeh 
preteklo nedeljo so kegljati no-

vome-Uvegi Ki) Gorjanci poštovali 
v Kranju. V okviru republiške ke-
gljaškc lige so n a fttlrlsteznem 
kegljišču Triglava pomerili s ke-
gl'ači l.iubljiiric. Kranjsko gore 
in* domačega Triglava. Zmagali so 
domačini z zelo dobrim rezulta
tom 4.9!»H pred Kranjsko goro 
4«4ii„ Ljubljano 477* ln Gorjanci 
4V:» Pri Novomc-sčanih je naj
bolji rezultat dosegel Murn 839, 
Vesel »>7, medtem ko so ostali 
nekoliko razočarali (Vencelj 778. 
Jerman 774, Clgoj 752, Mrtlak 
788). 

Vrstni red pr> tretjem kolu re-
publttk« krgllaSki' lige Je nased
ali: 1. Triglav. 2.-3. Branik in Be
ton 7. Gorjanci 14.i69, za nllml 
so K rani si; a gora. Maribor, I.oko-
inoilva, Rudar. LJubljana, Zvezda. 

Ilirija ln Braruk iz Nove Goric«.ske kuhinje. 

zultate ln podarila šestim najbolj
šim praktična darila. »Frlcov po,-
kal« Je prehoden ln ga je letos 
osvojila ekipa Gozdnega obrata Iz 
Straže, v postavi Jože 2lgman in 
Janez Tavčar. 

Najboljši so bili naslednji: 1. 
Alojz Serinl (OLPZ N. m.) 1,39, 2. 
Jože Rade (GO Črnomelj) 1,53, 3. 
Jože Zlgman <GO Straža) 1,56, 4. 
Ivan Tavčar (GO Straža) 2,56, 5. 
Slavko Kregar (KGP N. m.) 2,(1«, 
6. Janez Sebenlk (GO CrmoŠnJlce) 
2,07. A. S. 

športni dan na 
žužemberški gimnaziji 

V torek. 25. februarja Je bilo na 
žužemberSki šoli posebno živahno. 
Športni dan Je vse razvnel. Ko so 
se skupine med kepami iz pre
ostalega snega pomikale po de
snem bregu nad Krko, so večino 
obdajali čudni občutki, kajti sne
ga je bilo le Še malo. več pa bla
ta. No, smučarji so st že visoko 
v bregu proti Lipju poiskali pri
meren prostor s snegom in takoj 
-začeli teptati progo za tekmovanje 
v smuku in slalomu. Ostanek sku
pine se Je ustavil nekoliko niže ln 
začele so se tekmovalne igre v 
snegu. To Je bilo prizadevanja za 
čim boljšo oceno skupine! Nazad
nje so tekmovali smučarji. Mokri 
Sneg ln lepljiva prst sta Jih sicer 
precej ovirala, a vseeno so veči
noma vsi srečno privozill do cIMa 
po precej strmi progi. Iz zadnletfa 
snega so dllakl ob koncu spet de
lali kepe ln Jih metali na vse str.i-
nl. Zimo In sneg so sicer ujeli za 
rep. a športni rinn Je le uspel ln 
pilkmla se 1e tečna mullca iz šol-

»Saj samo enkrat 
živimo. . .« 

Res, da je v ponedeljek 
na popoldanskih vlakih 
živahno. Kdo pa bi ne bil 
vesel, če je dobro prodal 
prasca ali celo teleta? 
Tudi zadnjič je v sosed
njem oddelku sedela ta
ka družba. MOŽ s kučmo 
je potrepljal prijatelja 
po rami in se rarežal : 

»Oh, Tonel Koku je tu 
fajn, d' sva taku srečne
ga dne rojena!« Malce jo 
zadišalo po žganju, potem 
je železničar v kotu za
čel: 

»Jaz sem pa mlinarjev 
s i n . . . « 

Družba Je bila hitro v 
ORnju, ves vagon je bil 
njen. 

»Kaj bos, cegelc!« Je 
rekel oni v površniku ln 
si zataknil pet sto dinar
ski bankovec za uho. »Saj 
samo" enkrat živimo!« 

»Dve sto sva »i še v 
žlahti!« je usekal želez
ničar. 

»Saj res,« je izvlekel t i 
sti s klobukom polno pest 
zmečkanih bankovcev lz 
žepa. »Na, tri sto daj na
zaj! Dajmo no tisto — 
Terezinka zgodaj vstala.« 

Na Žalni so izstopili. 

Apnenaik so prosfti Okrajdii od
bor R K za pomoč pri asanaciiji 
vodovoda oz. vodnjaka, ker n i* 
maijo dobr<e potne vode ln mora
jo hoditi ponijo zelo daleč. 
Okrajni odbor R K b o poslal ko
misijo, k i bo pregledalla teifen 
in izdelalia načrte za gradnjo, 
ljudem teh vasi pa bodo nudili 
materialno pomoč. 

Končno so udeleženci usta
novnega občnega zbora R K v i 
deli še zeilo zanimiv itn poučen 
film o osebni higieni. Za naa 
j*e b i l posebno zanimiv, ker je 
del filma posnet v naši.okodioi. 
Vsft so torazili željo, da bi po
dobne poučne fillme še radi 
videli. M. V. 

Odprto pismo Smarjeti 
Tovariš urednik! , 

Prosimo vas, da objavite v vašem listu naslednje od**} 
prto pismo: 

Pred dnevi sem se mudil v Smarjeti. V tem lepent 
kraju, ne daleč od znanih Šmarjeških toplic, sta dve šol* 
ski poslopji. Eno je malo stran od glavne ceste v bližini 
cerkve, drugo pa tik ob glavni cesti, in sicer na njenem 
zavoju sredi vasi. Kot mi je znano, je pouk v tej šoli za, 
učenčke prvega in drugega razreda. 

, . Ob pol štirih popoldne se je končal pouk za otroke, 
ki obiskujejo prvi razred. Stal sem pri šoli in opazoval 
veselo mladež, ki je brez misli na to, da se lahko zgodi 
nesreča, vrela iz poslopja. V tem trenutku je izza ovinka 
privozil s precejšnjo hitrostjo težak tovorni avtomobil* 
Ce ne bi z obema rokama zaustavil to veselo mladež pri 
izhodu iz šolskega poslopja, bi se prav lahko zgodila težka 
nesreča. Malo verjamem, da bi lahko šofer automobila 
ustavil voz na razdaljo en meter ali dva. 

Ne pišem to pismo, tovar iš urednik zato, da bi hotel 
podrobno opisati ta dogodek, marveč zato, da se zdrami 
Šolski svet v Smarjeti in da čimprej postavi pred vhodna 
vrata v to šolsko poslopje zaščitno ograjo. Te ograje sre~ 
čujemo danes na Slovenskem že povsod, posebno tam, 
kjer stoji šolsko poslopje tik glavne ceste. 

Zelo bi želel, da bi to odprto pismo prebrali predvsem) 
tisti, ki jim je namenjeno in da bi takoj ukrenili vse po* 
trebno, da ne bo morda nekoč prepozno. Menim pa, da 
bi moralo reči svoje tudi Društvo prijateljev mladine in, 
drupe organizacije. 

Prepričan sem, da bom takrat, ko bom spet obiskal 
Smarjeto, že videl pred tem šolskim poslopjem varnostno 
ograjo, ki naj ščiti pred smrtnimi nesrečami naše naj* 
mlajše. 

Lepo vas pozdravlja 
SLAVO KOBE, novinar Radia Ljubljana 

••>••..«,* ••..«,..». .«..*.,». 

Delavski svet 

Trgovskega podjetja »IZBIRA«, Novo mesto 
razpisuje delovno mesto" 

K N J I G O V O D J E 
z ustrezno prakso v trgovskih podjetjih, ali začetni
ka praktikanta S srednješolsko strokovno izobrazbo. 

Plača po tarifnem pravilniku ali dogovoru. Ponudbe na 
upravo podjetja do 31. marca 1958. 

VII. ŠAHOVSKO PRVENSTVO D O L E N J S K E J E ZAKLJUČENO 

ŠKERLJ IN SITAR -
nova prvaka Dolenjske 

Po osmih dneh ogorčenih in brezkompromisnih borb, polnih 
nenadnih preobratov in presenečenj , Je bilo v petek v Črnomlju 
zaključeno letošnje posamično prvenstvo Dolenjske v Šahu. Črno
melj Ĵe letos gostil najboljše šahiste Dolenjske ln reči moramo, da 
so se organizatorji res potrudili, tako da go udeleženci iz belo
kranjske prestollce lahko odnesli naJVjoljSe vtise. 

Ce naj v začetku spregovorimo 
o poteku turnirja, moramo ome
niti, da Je letošnji turnir po bor
benosti presegel vse dosedanje. 
Tokrat ni bilo »brezkrvnih« remi
jev v 13 ali 15 potezah, — na
sprotno — delitev točk« se Je 
podpisovala Sele takrat, ko so 
bile vse možnosti za zmago na 
obeh straneh izključene. Da je bil 
turnir res borben, naj dokažejo 
številke; od 86 partij se jih Je le 
13 končalo z delMvljo točke, osta
lih 53 pa z zmago belega ali čr
nega. To Je prava redkost na 
turnirljh, kjer se navadno vsaj 
dve tretjini partij . končata z re
mijem r 

Poročali smo Se o poteku prvih 
treh kol. Takrat je kazalo, da 
Skerlju prvo mesto ne more uiti, 
toda prišel je nepričakovan poraz 
z Jenkom ln nato še z Mestekom, 
tako da Je na veliko presenečenje 
prevzel vodstvo Zabukovec s celo 
točko naskoka. V zadnjem kolu 
se je odločilo: Sitar si Je z efekt
no zmago nad Bartoljem zagoto
vil delitev prvega mesta, ker j« 
tudi Skerlj v razburljivi partiji s 
precizno Igro prisilil Zabukovca. 
da Je podpisal kapitulacijo. Tako 
Imamo spet dva prvaka — Sker-

• Ija ln Sitarja. 

Na zaključni svečanosti Je pet 
prvoplasiranih prejelo lepe nagra
de SD Črnomelj in Okrajne Ša
hovske zveze, Skerlj pa še, ker 
je imel boljši uspeh proti zma
govalcem kot Sitar, zlau pokal v 
trajno last. Tega Je dan pred 
zaključkom prine<sel bivši prvak 
Dolenjske ing. Volk, kl se letos 
ni mogel udeležiti turnirja. Prva 
sedmorica udeležencev je prejela 
tudi diplome Okrajne šahovske 
zveze. 

K A K O SO IGRALI? 
Stara navada je, da ob koncu 

turnirjev označimo igro posamez
nikov. O igri obeh prvakov smo 
že dovolj povedali. Zaslužila sta, 
da sta na prvih dveh mestih. Za
bukovec Je naravnost presenetili. 
Sam pravi, da Je računal le na 
Četrto ali peto meeto, tu pa je le 
malo manjkalo, da nI osvojil pr
vega mesta. Mestek Je slabo star-
tal. kasneje pa s& je zelo popravil 
jn končno zasedel četrto mesto, V 
zadnjih petih kolih Je osvojil 4 in 
pol točke; med ostalimi je prema
gal tudi Skerlj a tn Zabukovca. 
Bartolj Je igral kot po navadi, 
Mohar j« pa nekoliko razočaral. 

60% možnih točk Je za prvokate-
cfornika neuspeh. Od Crnomaljča-
nov se Je najbolj odrezal Kranjc, 
ki Je zasluženo osvojil II. katego
rijo. Tudi Avsec je dobro igral, 
brezkompromisna igra pa ga je 
stala marsikatero točko. Malerič 
ln Vanovič bi lahko dosegla boljši 
uspeh, če bi v odločilnih trenut
kih bolj pazila. Jenko ni igral 
slabo kot bi si kdo mislil po re
zultatu, toda navadno je z eno po
tezo podrl vse, kar je prej zgradil. 
Dijak črnomaljske gimnazije Plut 
je še netekušen, če pa se bo bolj 
poglobil v teorijo, ima možnost, 
da se na prihodnjem prvenstvu 
bolje plasira. 

Na prosti dan pred zadnjim ko
lom so udeleženci, razen njih pa 
tudi drugi šahisti, igrali brzotur-
nir. Med 13 udeleženci je zmagal 
bivši prvak Dolenjske ing. Volk 
s pol točke prednosti pred Sker-
ljem. Sledila sta Sitar in Kle
mene, dalje Bartolj. Mestek, Za
bukovec, Mbhar itd. 

Končni vrstni red VII. prvenstva 
Dolenjske: 1 . -2 . Tone Skerlj in 
Slavko Sitar (oba N. m.) 9 točk; 
3. T van Zabukovec (Trebnje a t., 
4. Franc Mestek (Kočevje) 7 točk, 
E. Alojz Bartolj (N. m.) 8 in pol, 
f. - 7. Karel Mohar (Kočevje) In 
Anton Kranjc (Črnomelj) 5 m pol, 
8. Ferdo Avsec (N. m.) 5 točk, 9. 
in 10. Tone Malerič ln Knsta Va
novič (oba Črnomelj) 3 in pol, 11, 
Franc Jenko (N. m.) 2, 12. Ton« 
Plut 1 in pol. F. M% 

\ 

file://L:/is


OB 8. M A R C U — M E D N A R O D N E M D N E V U BORBENIH 2 E N A 

Zena v Makedoniji K u h a r j e v . - tamburašku 
družina 

Ce govorimo o življenju že-
tie v Makedoniji , moramo ome
ni t i Makedonke, Turkinje, Sip-
tarke, Cincarke in Vlahinje; 
neka vrsta Vlahinj se imenu
jejo S a r a k a č a n k e in živijo še 
povsem nomadsko življenje. 
Razen tega so še Grkinje in 
Bolgarke. Sploh je Makedoni
ja narodnostno bolj pestra kot 
ostale naše republike. 

V nekdanjih časih življenje 
teh žena, pa naj so bile katere 
koli , ni bilo lahko. Isto je ve
ljalo tudi za Turkinje, čeprav 
so b i l i njihovi možje vladajoči 
aloj. Najhuje j ih je trla neena
kopravnost z moškimi . Iz tega, 
pa še iz gospodarske in splošne 
Eaostalosti, je izviralo za žene 
moogo zla in težav. Naj neka
tere omenim. 

P r i Makedoncih je bi l običaj, 
da so hčerki priskrbeli moža 
Btar£i, ona pri tem ni imela no-

MAKEDONSKA KMETICA 

bene besede. Ce se je na po
ročno noč ugotovilo, da je bi la 
dekle dotlej poštena (da še ni 
Imela nobenega moškega), ni 
bilo veselju svatov ne konca 
ne kraja. Svatje so n.leno okr
vavljeno srajco nosili celo po 
vasi, da so se tudi drugi pre
pričali o dotedanji dekletovi 
nedolžnosti . Ce pa so ugotovili 
nasprotno, potem so tako ne
vesto posadili na osla tako, da 
je gledala nazaj, in oče in mati 
•ta jo morala spet odpeljati do
mov, v njuno in svojo sramoto. 

PRVA SLIKA 
LAJKE 

— Končno so sovjetski 
znanstveniki dovolili ob
javo prvega posnetka 
psičke Lajke, kl je kot 
prvo živo bitje polete U 
v vesolj«' Na sliki vidi
mo Lajko v kabini dru
gega sovjetskega sputni-
ka. Slika je posneta po 
znanstvenem filmu o obeh 
sovjetskih sputnikih. 

Makedonke so imele tudi na
vado, da so se oblačile v oble
ke, ki so tehtale tudi čez 30 ki
logramov (vas Bukovo pri B i -
tolju). V taki obleki je šla žen
ska tudi spat, podobna srednje
veškemu vitezu v oklepu. * 

T u r k i so imeli po več žena-
Živele so v posebnem prosto
ru v hiši (harem), kamor ni 
smel stopiti razen moža noben 
moški . Na polju niso delale, 
ker sploh niso smele iz hiše. 
Ce pa so že morale kam it i . so 
se skrivale pod zaro in feredžo. 
V lice je Turkinjo lahko videl 
le mož. Ce je bila v hiši gosti
ja, so bile ženske posebej in 
moški posebej in so si tudi sa
mi stregli. Vse delo izven do
ma je moral opravljati mož. 

Mnogoženstva v Makedonij i 
danes ni več. Zgini l i sta tudi 
zar in feredža. Zene so se osvo
bodile mraku in večnega sede
nja v posebni sobi. Pod v p l i 
vom naprednih organizacij so 
pr iš le »na dan «<m postajajo vse 
bolj koristne članice naše d ruž 
bene skupnosti. 

Siptarji so si žene kupovali. 
Najhuje za mlada dekleta in 
žene pa ni bilo to, da so j i h 
lahko prodali, ampak to, da so 
j ih prodali komur kol i . Tako 
so pr i š le v roke starih, pet ič-
nih mož. Ona stara š t i r inajs t 
let, on petdeset a l i še več. De
kle so prodali od hiše, kot pr i 
nas živinče. Kupči ja z ženami 

se tudi še danes dogaja tu pa 
tam, vendar na skrivoma, stro
go pa je prepovedano in pre
prečeno prodajati mladoletna 
dekleta. 

Saračan i pa imajo kaj čudno 
navado: žene morajo opravljati 
najtežja dela pri hiši (če nj i 
hove Kolibe lahko sploh ime
nujemo hiše), mož pa pase ži
vino, prekupčuje , hodi na sej
me prodajat mleko, sir, volno 
in živali. Zena znosi na hrbtu 
vsa drva iz gozda, čeprav stoji 
v hlevu več konj, in j ih tudi 
razžaga in razseka. Sa račanke 
so včasih nosile na čelu vteto-
viran križ, zato, da so j ih Tur
k i , ko so še tod vladali , pustili 
pr i miru. 

K e r je to pastirsko pleme, k i 
se s pašo seli iz kraja v kraj 
po planinah, so Saračan i od
maknjeni naprednim vplivom 
in živijo še vedno precej po 
starem-

Res, makedonska žena je b i 
la nekoč huda reva. Osvobodi
tev je pa rešila tudi njo. L jud 
ska oblast, organizacije A F Z , 
S Z D L in druge so od osvobo
ditve do danes storile silno ve
l iko za gospodarski in kulturni 
dvig žena v Makedonij i . V e l i 
ko žena je danes vkl jučenih v 
organe ljudske oblasti, zavze
majo tudi vodilna mesta v go-«, 
spodarstvu in organizacijah. 
Vse to priča, da si je po zaslu
gi ljudske revolucije makedon

ska žena priborila svoje mesto 
v družbi in enakopravnost z 
moškimi. Ko l ikor je še ostan
kov preteklosti, zginevajo iz 
dneva v dan. 

Joie Lužar. Bitolj 

\ 
(Prenos s 4. strani) 
Kuhar je jako poudaril zad

nje besede, kajti sicer je stari 
svojemu sinu pregovarjal, če se 
je oziral po kakem drugem de
lu, k i ni bilo popolnoma v skla
du z njegovo kmečko ihto, 

Berda je bila narejena in nje
gova, nihče več mu je ne bo 
mogel vzeti. Potem je šel dalje 
in naredil še ostala brenkala. 

»S čim pa lepite tele vase 
inštrumente?« je vprašal radij
ski napovedovalec. 

»Eh, veste, jaz j ih kar zdol-
bem!« je v svoji skromnosti i n 

preproščini odgovoril Kuhar 
pred mikrofonom. 

»ATE, DAJMO ENO U REŽAT!« 
»Pa jo dajmo!« odgovori oče 

otrokom, ko se po celodnevnem 
pehanju po polju navečerjajo. 
Potem pa sledi pesem pesmi in 
šele pozno v noč Kuharji neha
jo s svojim igranjem, V Ljub
ljani so nastopili samo fantje, 
toda dobro se spominjam, da so 
na nekaterih prireditvah v K o 
stanjevici igrala tudi dekleta. 

»Stric, kaj bo pa potem, ko 
bodo šli fantje k vojakom?« 
sem ga vprašal. 

»Veste, imam še fantov!« Pri 
tem mu je pogled ušel na Bog

dana, k; je še v zibki. France 
Kuhar ima namreč deset otrok. 
Res, prava, čvrsta kmečka ko
renina je. 

»Tudi tarnale bom naučil! 
Otroci se hitro razbeže, ko do-
rastejo.« 

Pr i t rdi l sem mu in toplo mi 
je postalo pri srcu, ko sem se 
domislil, da utegnejo ti fantje 
učiti tudi svoje družine, kadar 
jSh bodo imeli. Res, tako f,e je 
pri nas s i r i l rod starodavnih 
podobarjev, lectairjev, godcev in 
pevcev, tako se je množila, ši
rila in ohranjala naša ljudska 
kultura! 

»Kdaj pa ste pravzaprav za
čeli učit; ta vaš drobiž?« 

»Ja, veste, to je bilo pa res 
že zgodaj. Takrat so bil i v res
nici drobiž. K o smo prvič na
stopili, smo 'igrali naši teti pod 
oknom. Tamburico laže igraš, 
če sediš. Po smo šli nekega ve
čera na Malence in jo urezali! 
K e r pa ni bilo zunaj primernih 
sedežev, smo natihoma vzeli v 
drvarnic; nekaj klad in so 
otroci posedli po njih. Jaz sem 
sitoije baslral poleg!« 

ČUTIM DOLG PRED NJIMI 
Začel sem se poslavljati in 

moj prijatelj Jože Jankovič tu-

N a j v e č j i j e z 

MAKEDONKA V 
NOSI 

NARODNI 

250 tisočakov na podstrešju 
Navada je (čeravno proti 

predpisom), da na podstrešja 
odlagamo staro kramo, ki bi 
sicer sodila k Odpadu, vendar 
je iz kakšnih koli razlogov — 
za vsak primer le še »shrani
mo« . . . Z leti postane ta ne

potrebna navlaka le še idealno 
skrivališče za mrčes. Med to 
pisano šaro nemoteno gospoda
rijo miši in podgane. 

V Mariboru je Zavod za de
ratizacijo, ki ž« nekaj let na
črtno uničuje to golazen. 10-

Novi kralj mode 
Lani umrli Francoz Dior — 

»kralj svetovne mode« — je do
bil naslednika. To je Yves 

Jugoslovanska imena 
v vesolju 

Neki hrib na Mesecu nosi ime 
slavnega hrvatskega matemati
ka, fizika, astronoma in f i lo
zofa Rudjera Boškoviča (1711— 
1787), k i je med drugim prouče
val tudi površje Meseca-

Okrog Sonca se suče pet majh
nih planetov s premerom od 20 
do 40 km, k i so j ih odkril i J u 
goslovani. P r v i od teh palčkov« 
planetov so odkri l i 1936 na beo
grajskem observatoriju Ln dobil 
je ime Srbija. Kasneje so bili. 
odkriti Še štirje planeti, ki so 
dobili imena Beograd, Jugosla
vija, Kroacija in Tito. Njihova 
pota gredo med Marsom in Ju
pitrom in vsi so vpisani v sve
tovnem astronomskem katalogu. 

Za hitrejšo rast rastlin 
Neka angleška tovarna je iz

delala za poskusne preiskave 
novo kemikalijo, imenovano 
»giberelska kislina«. Ta kislina 
je v laboratorijskih poskusih 
povzročila pri nekaterih rastli
nah petkrat hitrejšo rast. 

Saint-Laurent, bled, dolgonogi 
mladenič, star 21 let. Mladi 
Saint-Laurent ni postal samo 
vodja Diorovega modnega salo
na. Na nedavni modni reviji za 
poletne modele v Parizu je 
navzlic hudi konkurenci ostalih 
modnih salonov mladi Diorov 
naslednik popolnoma zmagal. 
Izvirne modne kreacije Saint-
Lauirenta &o številne gledale«, 
predvsemn pa gledalke te modne 

e naravnost presenetile. Po 
končani reviji se je pred modno 
hišo zbrala velika množica in 
vzklikala novemu kralju mode. 
Zmedeni in bledi »kralj« Saint-
Laurent je pa stopil na balkon 
in odzdravi jal mmožici in svo
j im novim — odjemalkam. 

Kanjoni v Jugoslaviji 
Nekatere reke v planinskih 

področjih Jugoslavije so izdolb
le kanjone (soteske), k i so glo
boki skoraj tako, kot slavni ka
njon Colorada v Severni Ame
r ik i . 

80 km globoki kanjon Tare j« 
globok povprečno nad 800 m, 
pri Obziru pa celo 1340 m. K a 
njon Pive je dolg 33 km in na 
nekem kraju globok 1000 m s 
povsem navpičnimi stenami. 

Veličasten kanjon je v plani
nah Bosne in Hercegovine izo-
rala Neretva. Dolg je nad 50 
kilometrov in globok do 1200 m. 
Del tega kanjona je po zgradi
tvi Jablaničke hidrocentrale za
l i lo Jablaničko jezero. Se glob
l j i , sploh najgloblji v Jugosla
vi j i , so kanjoni pritokov Nere
tve — Drežanke in Dive Gre-
bovice. Na nekaterih krajih se 
dvigajo stene po 1500 metrov 
nad koritom reke. Kanjon Mo-
rače v Crni gori je dolg 34 km 
in globok 1000 m. Vseh kanjo
nov je v Jugoslaviji okrog 60. 

februarja pa So začeli z zatiral-
no akcijo tudi v Mariboru, 

Kakšno zvezo ima vse to z 250 
tisočaki, boste vprašali? 

Pred dnevi je tehnik V. A. 
nastavljal strup na podstrešju 
neke hiše v Mlinski ulici . K o 
je z žepno svetilko iskal p r i 
merno mesito, je opazil pod 
ostrešjem nekaj svetlikajočega 
se. Postal je pozoren in v ny-
lonski vrečici odkril 250 tisoča
kov. Ker ovoj še n i bil močno 
zaprašen, je sklepal, da tiso
čaki še niso dolgo »domovali« 
na podstrešju. P r i strankah v 
hiši je povpraševal po lastniku. 
Ker ga med njimi ni bilo, j s 
denar izročil Ljudski mil ici . 

(Iz Večera) 

Jeklo in polivinil 
Učenjakom in tehnikom je 

uspelo, da so jeklene plošče 
prevleklj s polivinilom. Ta sloj 
polivinila je samo nekajkrat de
belejši od sloja običajne barve, 
je pa tako čvrst, da ga nj mo
goče spraskati. Sodijo, da bo to 
odkritje velikega pomena in 
v-; p stransko uporabno pod po
goji, katerim so navadno izpo
stavljene jeklene plošče. 

Jez Bhakra na reki Sutlej v 
Indiji, ki ga sedaj končujejo, bo 
največji jez na svetu. Visok je 
210 metrov. Ustavljal bo rečne 
vode in tvoril umetno jezero s 
površino 64 kvadratnih milj . 
Voda iz tega jezera bo namaka
la 400.000 hektarov sušne zem
lje. V jezu zgrajena hidrocen
trala bo imela moč milijon k i 
lovatov in bo nepretrgoma pro
izvajala 400.000 kilovatov elek
trične energije. 

Dela na tem jezu so bila res 
velikanska. Izkopali so skoraj 
5 milijonov kubičnih metrov 
kamna, da so vzidali temelje, 

Draga dišava 
Ženska, k i hoče imeti najdraž

j i parfum na svetu, si ga lahko 
naroči iz Pariza (seveda, če je 
dovolj petič na). Ta parfum, ime
novan »Joy«, j« mešanica naj
finejšega jasminovega olja, 
neke posebne vrtnice iz Dama
ska i n še kakih sto drugih vrt-
ničnih olj . Liter te dišave stane 
nad tisoč dolarjev. 

Nazorna zgodovina mesta 
V Strasibourgu (Eteas) je umrla 

Maria Hartheiser, stara sto let 
in en dan. Od rojstva do leta 
1871 je bila francoska držav
ljanka, potem do konca Prve 
svetovne vojne nemška, do 
druge svetovne vojne spet fran
coska, med vojno nemška, po 
vojni in srečno do smirti znova 
framaoska. Tako je v 100 letih 
Strasbourg menjaval gospo
darja. 

globoke 5-5 metrov pod sedanjo 
gladino reke. V nasip je vgra
jeno toliko betona, da bi z njim 
lahko zgradil; 6 metrov široko 
cesto od Delhija do Londona. 

Januar — priljubljeni 
mesec rojstev 

Starši v Jugoslaviji nikakor 
nimajo radi, da imajo njihovi 
otroci rojstni dan v decembru 
dn če je le mogoče preneso da
tum rojstva v januar. Zato j? 
v statističnih podatkih december 
vedno veliko siromašne j ši na 
rojstvih kakor januar. Tako je 
v razdobju 1951—1955 decembra 
prijavljeno vsak dan v vsej dr
žavi povprečno 965 rojstev, v 
januarju pa 1-487, čeprav glede 
rojstev med tema dvema mese
cema ni nobene razlike. 

Vajenci in nagrade 
Nedavna anketa med učenci v 

gospodarstvu je pokazala, da 
približno ena četrtina bodočih 
mojstrTOv in kvalificiranih de
lavcev prejema večje nagrade 
od predpisanega minimuma. Od 
deiset teh učencev samo eden 
dela jjri zasebnem obrtniku. Po 
drugi strani pa okrog šest od
stotkov vajencev prejema manj
šo nagrado od predpisane. De
vet od njih j ih dela v privatnem 
sektorju- Hkrati so z anketo 
ugotovili, da približno pet od
stotkov vajencev, ki so vsi iz 
privatnega sektorja, ne dobi ni
kakršne nagrade. (Jugopres) 

Zadnjič smo si na tem mestu ogledali največjo zanimivost letošnje svetovne razstav« v Brus
lju — ATOMIUM, danes pa poglejte, kako bo izgledal nas paviljon na tej razstavi. Zgrajen 
je iz jekla in stekla, zavzema pa 2300 nu prostora. Obiskovalci bodo v njem spoznali kul
turno preteklost jugoslovanskih narodov od prihoda Slovanov na Balkan v 5. stoletju pa 
vse do današnjih dni. Razstavili bomo gospodarsko bogastvo naše domovine, narodnostno in 
socialno ureditev naše države in podobno. V posebni kino dvorani bodo vrteli nafte doku
mentarne filme, v restavraciji nasproti paviljona pa bodo gostje lahko dobili jugoslovanske 
narodne specialilete. Med njimi seveda ne bo manjkala tudi kranjska klobasa s kislim zeljem. 
Med svetovno razstavo bodo nastopali Sudi naši najbolj znani umetniki, Jugoslavija pa bo so

delovala tudi v palači znanosti. 

di. Skoraj sva vstala, ko naju 
prestreže gospodinja z beseda
mi : »Kam pa že odhajate, pose-
dite še malo, saj vas ni bilo še 
nikoli pri nas!« 

Res je, pelo leto sem že v K o 
stanjevici pa nisem bil se ni
koli na Dobah. Življenje teče 
tako naglo, da komaj še kaj 
utegnemo. Čutim dolg pred nji
mi, zakaj kadar smo potrebova
l i njihovega nastopa, sem jim 
poslal majhen listek in nanj 
samo to napisal, da j ih potre
bujemo! Pa so prišli, odigrali 
in odšli, ne da bi kdaj vprašali, 
koliko so zaslužlili, ne da bi 
kdaj iskali kake čast; in pohva
le. V resnici: čutim dolg pred 
njimi. 

V LJUBLJANO POJDEJO 
»Kuharjevi pojdejo v Ljub-

Jjano, ste že slišali?« 
Tako so ljudje zadnji teden 

ogovarjali drug drugega! 
»V Ljubljano, v Ljubljano in 

v Operi bodo nastopili!« 
»Strešnica, vendar, kaj pove

ste !« 
»Ej, škoda, da nam niso prej 

sporočili, inštrumente bi rad 
prelakiral, da ne bi tako izgle
dali! Nič, kar je je!« Tako je 
rekel oče Kuhar, mama pa si je-
mislila drugače. »Naredimo, kar 
se narediti da.« Hitro Je pobra
la cofe z Inštrumentov in j ih 
brž začela prati. 

»Tudi narodne trakove je tre
ba d>ru&e,« je rekla sama pri 
sebi in starejša hči j ih je zače
la pri prič; spletati. 

Kako je bilo v Operi vemo, 
ker smo poslušali prenos. Ljud
je so spremenili ploskanje v 
vpitje in rjovenje, v resnici, ta
kega priznanja ni bil še nihče 
deležen na nastopu »Pokaži kaj 
znaš«! Dobili so visoko oceno, 
samo štiri točke manj od osem
desetih možnih, pa še tiste štiri 
so ljudje v Operi komisiji pri 
priči očitali, saj je nastalo 
okrog njihovega nastopa pravo 
navijanje, čeprav ni bilo niti 
enega Kuharjevega znanca v 
parterju. 

Ploskanje pa se ni hotelo po
leči, tako da je napovedovalec 
m,oral prositi za besedo. 

Da je bilo prav tako ploska
nje pri kostanjeviških sprejem
nikih,' je povsem razumljivo, 
sai je poslušalo prav vse. kar 
leze in gre! Pogovor o **tn na
stopu se še zdaj ni po'e.^1 in 
celo letalci v Cerkljah so nekaj 
dni debatiral; o njem. Slo je v 
resnici za prave ljudske talen
te, k i so s svojim preprostim 
nastopom in ljubeznivo pr isrč
nostjo na mah osvojili vse po
slušalce. * LADO S M R E K A R 

OKROGLE 
»Kakšen čuden vonj pa je 

zunaj?« vpraša gost, ko zju
traj odhaja iz bara. 

"Čisti zrak,« ga pouči vra
tar. 

• 
Tonček in Jnie prideta iz 

iole. »Veš, mamica, danes smo 
v razredu glasovali, kateri ima 
najlepšo mamo in ti si dobila 
največ glasov.« 

»Kako to?« je vprašala po
čaščena mama. 

»Ja, vsak otrok je glasoval 
za svojo mamo, midva pa sva 
edina dvojčka v razredu-« 

aU bi lahko nesel ie ta
le dežniček?« — »O, prosim! 

Kar za uho mi K a zatakni!« 

45. Toda nisem a« mogel dolgo muditi na obrežju. 
Videl sem, da bosta živali gledali, kje sem, tri sem 
hitel k njima. Ali joj, na kakšen prizor sem na
letel! Opica Je sedela slonu na tilniku in Kari, kl 
kaj takega ni, bil vajen, se je neprenehoma vrtel 
v krogu, vzdigoval trobec in ga upoglbal naiaj, 
hoteč pograbiti opico, hkrati pa si je blazno pri
zadeval, da bi jo stresel na tla. Toda edini del 
telesa, ki ga slon ne more stresati, Je njegov 

.tilnik, ln zato je opica popolnoma mirno čepela 
in •« razgledovala » tega varnega prostora. 

46. Ko me Je Kari zagledal, J* ves drgetajoč planil 
k meni. Trudil se je, da bi Kopija vrgel s sebe, 
toda ta mu je sedel kakor priraičen na tilniku. 
Ozmerjal sem ga ln mu velel, naj gre dol, kajti 
kaj takega le, nisem videl, da bi opica sedela n> 
slonovem tilniku. To velja za nekaj zelo nespodob
nega. Pobral sem kamen in ga vruel v Kopija, kl 
je skočil s Karijevega tilnika in splezal naravnost 
na drevo. Nato sem Karlja potrepljal po hrbtu in 
ga skušal po«nlrltl. Potem sem »a prijel za uho in 
odšel i nJim v mesto. 

47. Kari Je Imel rad ljudi. Cim več jih J« videl, 
tem srečnejši je bil. Gibal se je med njimi kot med 
sebi enakimi. Ril sem zelo ponosen nanj in na nje
govo vedenje. Ko sva tako stopala v mesto, je It 
neke hiše pritekla miška iti smuknila mimo naju. 
Kari se Je obrnil, zavil trobec, si ga vtaknil v goheo 
In pobezljal. Sloni s« ne boje ničesar razen miši. 
kajti miš utcKiie zlesti slonu v trobec In se mu 
zariti v glavo. Zaradi tega Karijevega vedenja 
sem se čutil zelo ponižanega. Tekel j« kar naprej 
in se ustavil iel« na odprtem polju, od koder sva 
pred pol uro odšla« N 

48. Opica Je »e vedno sedela na drevesu. Ko naj* 
Je zugledala, mi je pomlgnila z denarnico, ki j° '* 
Imela v roki. Očitno Jo Je nekomu ukradla ln zdsJ 
je čakala, da Ji Jo kdo odkupi. Opice so telo P°" 
dobne razbojnikom. Spominjam se, kako smo neko* 
nenadoma zaslišali jok moje male sestre, kl Je b*1* 
stara dva meseca In Je lelala v kosari na verandi-
Stekli smo ven ln videli, da sestrice nI. Košar* i* 
izginila. Potem smo se ozrli na bližnje drevo i" 
zapazili velikanskega paviana, kl nas Je prc*lrlJ , v. 
gledal in drlal z eno roko košaro, stoječo nt % < i 

sr a veti njega, 


