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L A S T N I K IN I Z D A J A T E L J : Okrajni odbor SZDL, Novo mesto — Izhaja 
vsak četrtek — Posamezna Številka 10 d in — L E T N A NAROČNINA 480 din. 
polletna 240 din, če t r t le tna 120 din; plačljiva je vnaprej. Za inozemstvo 

din oziroma 3 amer. dolarje — T E K RAČUN pri Mestni hranilnici — 
Komunalni banki » Novem mestu štev. 606-70/3-24 
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poročevalec* v Ljubljani 

»Vprašanje zboljšanja življenjske ravni bomo 
lahko kmalu odstranili z dnevnega reda" 

V nedeljo, 12. oktobra so v ZENICI slovesno proslavili 
dograditev največjega metalurškega kombinata v naši državi 
— železarne, k i daje dobro polovico vse naše proizvodnje 
surovega železa, valjanega jekla, kovanih jeklenih izdelkov 
in koksa. Proslave se je udeležilo blizu sto tisoč ljudi. Pred
sednik TITO je s plamenico ob navdušenih pozdravih delav
cev prižgal prvo polnitev tretjega plavža. Na zborovanju je 
tovariš JOSIP BROZ TITO imel velik govor o naši indu
strijski in gospodarski izgradnji, o našem političnem in 
ekonomskem razvoju in o zunanje političnih vprašanjih. Iz 
njegovega govora prinašamo odlomek, k i zadeva izboljšanje 
nase življenjske ravni in preskrbe prebivalstva. 

Redko katera dežela ima po 
svoji zemljepisni legi In geo
loški sestavi tako velike mož
nosti, kakor naša , da se v i n 
dustrijskem in kmetijskem 
pogledu tako razvije, da j i bo 
zelo malo potrebno uvažati 
surovine in kmetijske pridel
ke od zunaj. Surovin je pr i 
nas mnogo, in sicer najdra
gocenejših, raznih surovin in 
drugih stvari. Razen tega pa 
imamo zdaj tudi sposobne in 
vrle l judi , vtem ko smo v m i 
nul ih desetih letih te sposob
ne kadre šele šolali. Zdaj, ko 
sem gledal mlade delavce, ka
ko lepo znajo ravnati z raz
n imi sodobnimi stroji, s t ruž
nicami in elektronskimi stroji, 
m i je bilo prijetno pr i srcu, 
da smo lahko v tako kratkem 
obdobju izšolali tako dobre 
proizvajalce, za katere nas 
lahko zavida tudi tujina. 

Leto 1959 
splošni ljudski prazni!: 

Odbor za proslavo 40-letnice 
Komunistične partije Jugosla
vije je na svoji prvi seji sklenil, 
da bodi vse leto 1959 kot jubilej
no leto posvečeno spominom na 
delo in razvoj naše Partije. — 
Ljudstvo Jugoslavije bo prosla
vilo to obletnico kot splošni 
ljudski praznik. S tem prazno
vanjem bo povezano tudi praz
novanje 40-letnice SKOT. Na se
j i je govoril generalni sekretar 
C K Z K J Josip Broz Tito, k i je 
poudaril, govoreč o vlogi in raz-
vojn naše Partije: 

»Vso to zgodovino, vse to bi 
bilo potrebno zajeti v zvezi s 
proslavo 40-letnice naše Partije, 
da bi naši delavci, naši delovni 
ljudje In naraščaj, k i prihaja, 
spoznali Čimbolje njeno borbo in 
njeno življenje in da bi videli, 
kako je prišlo do tega, kar ima
mo danes, da bi znali to ceniti 
ln zvesto hoditi po poti, po ka
teri je šla naša Partija, po poti, 
po kateri gre naša Zveza komu
nistov, po kateri gre naša so
cialistična Jugoslavija.« 

Imamo čudovito, inteligent
no in sposobno ljudstvo, toda 
te umske in druge sposobno
sti našega ljudstva moramo 
še bolj aktivirati in razviti , 
potem pa bo kmalu napočil 
Čas, ko nam ne bo treba več, 
ko se bomo zbrali na t akšn ih 
proslavah, govoriti o pomanj
kljivostih, o katerih sem da
nes tu govoril. Prav tako mi 
slim, da bomo lahko kmalu 
odstranili z dnevnega reda tu
di vprašanje zboljšanja živ
ljenjskega standarda, ker se 
bo avtomat ično postopno 
zboljševal. Zdaj pa nas, kot 
rečeno, še mnogi činitelji, sub
jektivni in objektivni, ovirajo, 
da ne moremo doseči tiste 
ravni življenjskega standarda, 
k i je naš im ljudem potrebna. 

Tovariši in tovarišice! Zdaj 
bi pa rad povedal nekaj besed 
tudi o preskrbi našega prebi
valstva. Minulo leto je bilo iz
redno plodno: vse je obrodilo 
zelo dobro, le sadja je bilo 
nekoliko manj. Letošnje leto 
smo v naših zadrugah, pred
vsem na naš ih državnih po

sestvih, posejali na najsodob
nejši nač in precej hibridne 
koruze in italijanske, pšenice 
Posejali je nismo mnogo, toda 
tudi to nam je pripomoglo, da 
je letošnja letina vzlic suši 
enaka petletnemu povprečju, 
da n i mnogo slabša, kakor je 
bila letina v prejšnj ih letih. 
Tudi to kaže, da lahko napre
dujemo. 

N a drugi strani pa mi je 
znano, da mnogi naš i ljudje, 
zlasti gospodinje, k i hodijo na 
trg, vprašu je jo : Hm, že prav, 
zakaj pa je vse tako drago, 
zakaj cene naraščajo, če je 
vse dobro obrodilo? Tudi jaz 
se sprašu jem in jezim zaradi 
tega. M i vemo, da so pri tem 
objektivni razlogi, poznamo pa 
tudi subjektivne rajzloge. Go
vori l i smo o teh objektivnih 
elementih, katerih pomanjka
nje je ovira, da bi prišlo na 
trg dovolj pridelkov, in po 
nižjih cenah. To so: prevoz, 
skladiščni prostor, hladilnice 
in slaba organizacija trgovine. 
To so tisti štirje elementi. 

Govori l i smo o tem, da mo
ramo misl i t i tudi na prevoz, 
če si prizadevamo, da bi na
glo povečali kmetijsko proiz
vodnjo. Kaj nam koristi se
jati in saditi parad ižn ike in 
krompir ter razno drugo so-
čivje, sadje in druge pridelke, 
k i se hitro pokvarijo, če pa 
nimamo prevoznih sredstev, da 
bi vse to odpeljali v mesto. 
Vzporedno s pospeševanjem 
kmetijstva moramo misl i t i 
tudi na zgraditev skladiščne-

Nov mladinski aktiv v Šentjerneju 
V nedeljo, 12. oktobra, so v 

podjetju Telekomunikacije (se
daj industrija za elektro zvezo) 
ustanovili nov mladinski aktiv. 
Na ustanovni konferenci, k i je 
obsegala več točk, je bilo go
vora o možnosti za uspešno delo 
mladine. Izbrano je bilo sposob
no mlado vodstvo, ki bo s po
močjo uprave podjetja in mno
žičnih organizacij dajalo mla
dini smernice za delo. 

Mladinci so se na konferenci 
dogovorili, d a bodo predlagali, 
da se jim omogočijo razni teča
j i , na katerih se bodo usposab
ljali strokovno, kulturno in po
litično. Ustanovili bodo tudi 
klub mladih proizvajalcev in 
zaprosili za pomoč starejše to
variše, k i jim bodo pomagali 
zlasti s predavanji. Vsi prisotni 
so obljubili, da bodo pomagali 

pri raznih delih. Pozabili tudi 
ne bodo na kulturno in športno 
življenje, 

S sposobnim vodstvom in po
močjo množičnih organizacij 
ima ta mladi aktiv vse možnosti 
za uspešno delo. 

Na koncu konference so mla
dincem podelili izkaznice in 
značke, k i j ih bodo vedno spo
minjale na dolžnosti mladinca. 

Slavko Doki 

15 št. Uradnega vestnika 
V svoji 15 št. prinaša Uradni 

vestnlk okraja Novo mesto Sta
tut občine Črnomelj, Odlok ObLO 
Kostanjevica-Podbocje o družbe
nem Rilanu za leto 1958, Odlok 
ObLO Metlika o družbenem planu 
za leto 1958. Odloke občin Črno
melj, Kostanjevica - Podbočje, 
Mlrma, Mokronog. Novo mesto o 
vpeljavi občinskih taks in občin
skega prometnega davka, Odloka 
ObLO Žužemberk o podeljevanju 
socialnih podpor in zaključnega 
računa za leto 1957, Odredbo sveta 
za kmetijstvo ObLO Brežice o za
tiranju rastlinskih bolezni ln Škod
ljivcev ter bUanci Belokranjskega 
gradbenega podjetja Črnomelj In 
Trgovskega podjetja »Vino«, Novo 
mesto za leto 1957. 

I 
ga prostora, na »grad i t ev hla
dilnic in organizacijo trga. 
Zdaj smo že začeli v tem ozi-
ru nekaj delat i : nekatera ve
l ika mesta so nekaj ukrenila 
v tem oziru in tudi manjša 
mesta so to storila. Ponekod 
primanjkuje kmetijskih pr i 
delkov po nižjih cenah in tam 
je ponekod čuti t i draginjo. 

To so objektivni razlogi, k i 
so odvisni od nas samih in od 
pomanjkanja gmotnih sred
stev. Toda mnogo manj so tu 
k r iva nezadostna gmotna sred
stva, z boljšo organizacijo, z 
več smisla za potrebe l judi 
tistih, k i so dolžni skrbeti za 
to, na primer v trgovini, b i se 
to ne zgodilo. M i namreč ve
mo, da se na primer dogaja, 
da v nekem kraju kupijo ja
bolka po 8, 10 ali 12 din, 
potlej pa j i h tu prodajajo po 
40 din. Prevoz ne stane tol i 
ko, Toda imeti hočejo veliko 
maržo. P r i tem so k r i v i sami 
ljudski odbori v mestih, ker 
hočejo nekaj odščipniti od te 
marže, da bi asfaltirali ulice 
in podobno. To ne gre tako, 
tovariši in tovarišice! Ljudski 
odbori morajo predvsem skr
beti za preskrbo prebivalcev, 
naših delovnih ljudi. V neka
terih naših republikah je 
namreč letos dobro obrodilo 
vse, razen kamenja; v Slove
ni j i , denimo, je obrodilo vse, 
ker so b i l i ugodni pogoji in 
dovolj dežja. Tam imajo tol i
ko sadja, da se ie drevje kar 
lomilo pod nj im. Prav tako 
je zelo dobro obrodil krompir, 
razno drugo soč : vje itd. Vse 
te pridelke bi , £ 1 ..oropali po 
vsej državi in ponujajo j ih po 
ugodnih cenah. Nekaterim na
šim trgovcem, grosistom in 
drugim pa ne ustreza, da bi 
kupi l i mnogo blaga po nižji 
ceni, marveč j im ustreza, da 
kupijo blago po višji ceni, ker 
dobe tako več sredstev. To je 
brezdušno! To ni socialistična 
trgovina, to je špekulacija in 
tako ne b i smeli delati na ra
čun naš ih delovnih l judi ! To 
velja tembolj, ker imamo le
tos toliko skladiščnega prosto
ra, da lahko s temi pridelki 
preskrbimo vso našo deželo, 
če j ih bomo pravilno razpo
redili . 

N i dvoma, da ponekod za
devamo na težave, imamo pa 
tudi subjektivne činitelje, ka
kor je lov za dobičkom itd. 
Tudi nekateri naši odbori so 
bi l i zapleteni v to ali pa so 
premalo pazili na t akšne po
jave. Toda trgovina nima 
pravice do velikega dobička, 
marveč zasluži samo toliko, 
da se lahko razvija i n dela, 
drugače imajo od tega škodo 
proizvajalci in potrošniki . T u 

imamo anomalijo: na eni stra
ni ima škodo proizvajalec, na 
drugi pa potrošnik, korist pa 
samo posredovalec. To mora
mo odpraviti in za to moramo 
delati vsi skupaj. Dostikrat 
ste slišali naše izjave in k r i 
tike o tem, vendar pa se nam 
to ni zmerom posrečilo; nekaj 
se nam je posrečilo, toda ne 
vse. Pomagajte nam pr i tem, 
da bomo skupno uredil i in 
moramo urediti vp rašan je pre
skrbe naš ih državl janov. 

Tovariši , tovarišice! Danes 
sem zelo malo govoril o naš ih 
vel ik ih uspehih. Govori l sem 
več o pomanjkljivostih, i n s i 
cer zato, da bi j ih č imprej 
odstranili, ker niso nepremag
ljive. 

Spomenik padlim borcem NOB v Sentrupertu je odkril narodni 
heroj Jože Borštnar. Obelisk je izklesal akad. kipar Stane Ker-
žič. Spomenik je prevzel v varstvo občinski ljudski odbor Mirna 

Pripravimo se za sprejem delegatk 
prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze 

Vrsto proslav v okviru 15-
obletnic praznujemo letos po 
vsej naši domovini. Ena od teh 
bo proslava 15. obletnice usta
novitve Slovenske protifašistič
ne ženske zveze, k i se bo vršila 
letos v Novem mestu. Pred pe
timi leti smo v Dobrniču pra
znovali 10. obletnico kongresa, 
letos pa se bomo spomnili tudi 
prvih konferenc iz okolice No
vega mesta, Bele krajine in 
Kočevja, zato bo proslava v 
središču — v Novem mestu. 

17. in 18. oktobra 1943, ko Je 
bila nemška ofenziva pred vra
t i , ko so jugoslovanski narodi 
nestrpno pričakovali drugo 
fronto, so žene Slovenije prvič 
zborovale. Kongres je preveva
la ena misel: mobilizirati vse 
sile za osvobodilno borbo. Na 
kongresu so žene sprejele veli

ke obveznosti. Vedele so, da 
morajo njihovi možje in fantje 
v boj, zato so bile one priprav
ljene nadomestiti moške pri 
gospodarskem in političnem de
lu ter pomagati vojski. 

Delo prvega kongresa je da 
leč presegalo raven ženske or
ganizacije. Tu nj bilo govora o 
ženski enakopravnosti, saj so 
na kongresu sodelovale kmeti
ce, delavke in intelektualke kot 
ljudje, k i hočejo mobilizirati 
vse sile za čimprejšnje uniče
nje okupatorja. 

V dneh 25. in 26. oktobra, to 
Je v Času praznovanja novome
škega občinskega praznika, bo
mo v Novem mestu pozdravili 
delegatke in goste prvega kon
gresa. Ob tej pr i l ik i bomo ob
novili spomine na velike dni 
naše borbe. Vendar pa 15. ob-

Josip B A L E N , vodja predstavnikov XIII . proletarske brigade 
govori pred odkritjem spomenika padlim borcem v Sentrupertu. 
Številne delegacije Z B so vznožje spomenika povsem prekrile 

z venci 

Pol leta gospodarjenja v našem okraju 

Veliko delo rnliHlJnc graditstjlei ceste Bratstva 
ne Mita kraju (slika iz »Mladosti«) 

in enotnosti, 

11. oktobra je bila v Domu 
J L A ob 9.30. uri seja občinske
ga zbora proizvajalcev. Pregle
dali so polletne uspehe posamez
nih gospodarskih panog in pod
jetij, pogovorili se pa tudi o go
spodarskih problemih občine! 

I n d u s t r i j a 
Elektro Novo mesto je doseglo 

preko 156 milijonov dinarjev 
bruto produkta ali skoraj tri 
četrtine letnega plana. Ta uspeh 
je bil omogočen zaradi raznih 
instalacijskih del ob avto cesti. 

Kremen Novo mesto je na ob
močju naše občine dosegel 85 
milijonov din celotnega dohod
ka, kar je točno 50% letnega 
plana. Proti istemu obdobju lan
skega leta je podjetje povečalo 
produkcijo za 21%. Materialni 
stroški naraščajo zaradi razisko
valnih del in avtoparka. 

Keramika Novo mesto je ime
la 18 milijonov dinarjev bruto 
produkta ali 47% letnega vred
nostnega plana. Zbor proizva
jalcev je predlagal, da bi šlo 
podjetje v obrtni sektor. 

Motomonžata Novo mesto je 
dosegla 228 milijonov dinarjev 
celotnega dohodka ali 16% pla
na. Vzroki: letni proizvodni plan 
je bil postavljen na osnovi zdru
žitve z »Beltom« in zgraditvi 
nove hale, kar pa ni bilo izve
deno; zaradi uredbe o osebnih 
•tvtomobilih ln organiziranju 
servisov, ki je zavrla prodajo 
avtomobilov, in zato, ker pod
jetje nima več trgovine, ki jo je 

imelo lansko leto. Težave imajo 
s kreditom 163 milijonov dinar
jev, k i ga morajo vrniti v petih 
letih in ga bodo skušali podalj
šati na deset let. V začetku dru
gega polletja se je trg spet od
prl. Uvedli so tudi proizvodnjo 
nekaterih novih kovinskih pred
metov. Podjetje bo drugi zmanj
šani plan preseglo, ne bo pa, 
zaradi navedenega, doseglo pla
na predvidenega v občinskem 
družbenem planu. 

Novoles Novo mesto je na ob
močju občine ustvaril preko 95 
milijonov dinarjev celotnega 
dohodka ali 51% letnega plana. 
V primerjavi z lanskim letom jo 
povečal proizvodnjo za 6%. 

Novpteks Novo mesto je do
segel 433 milijonov dinarjev 
bruto produkta ali 40% plana. 
Težave imajo z obratom v Me
tliki , kjer so prevzeli 100 mi
lijonov dinarjev dolga in za
radi na novo uvedenega faktor
ja 20% na surovine. 

Krka — Tovarna zdravil Novo 
mesto je proizvedla zdravil za 
153 milijonov din, kar je 51% 
letnega plana ali 30% več kot 
v istem razdobju lanskega leta. 
Z uvedbo novih artiklov priča
kujejo, da bodo letni plan pre
koračili za 70%. 

Opekarna Prečna je dosegla 
3 milijone dinarjev bruto pro
dukta ali 20% plana. 

Industrija perila Novo mesto 
je dosegla 259 milijonov dinar
jev bruto produkta ali 51% 

letnega plana, kar je za 37% več 
kot v istem obdobju lani. 

Tkalnica Novo mesto je do
segla 29 milijonov dinarjev 
bruto produkta ali 50% letnega 
plana, kar je za 11% več kot v 
istem obdobju lani. Z vključit
vijo novih strojev, za katere pa 
še ni ustreznih električnih na
prav, bo plan precej prekoračen. 

Industrija obutve Novo mesto 
je dosegla 141 milijonov dinar
jev bruto produkta ali 44% let
nega plana, kar je za 41% več 
kot v istem obdobju lani. Ne-
dobavljeni stroji, ki bi j ih mo
ralo podjetje že prejeti, zmanj
šujejo produkcijo za približno 
15%. 

Skoraj vsa podjetja so takega 
značaja, da bodo imela v dru
gem polletju več prometa kot v 
prvem. 

K m e t i j s t v o 
Rezultat v kmetijstvu ni samo 

'dober ampak odličen. Plan je 
krepko presežen, predvsem v 
sadjarstvu in vinogradništvu. 
Dani so tudi nadaljnji pogoji za 
povečano proizvodnjo v letu 
1959. Kmetje bodo morali še tes
neje sodelovati s kmetijskimi 
zadrugami, ker je le tako mogoč 
napredek v kmetijstvu. 

G o z d a r s t v o 
V prvih osmih mesecih letoš

njega leta je realizacija sečnje v 
državnih gozdovih nekoliko za
ostajala za dinamičnim planom, 

dočim je sečnja v privatnih go
zdovih že presegla letni plan. V 
gozdnokulturna in tehnična dela 
je bilo vloženih 4,1 milijona d i 
narjev ali 35% letnega plana. 
Pogozdeno je bilo 20,7 ha go
zdov, a očiščenih 270,2 hektora. 
Popravljenih je bilo 52 kilome
trov gozdnih poti, ali 58% gozd
nega plana. 

O s t a l i g o s p o d a r s k i 
p r o b l e m i 

Pekarija na Ločenski cesuima 
preveliko zmogljivost za po
trebe Novega mesta. Ce bi jo 
izkoriščali • samo delno, bi imeli 
z njo izgubo. Posebna komisija 
bo - še reševala njeno usodo in 
morebitno predajo podjetju 
»Sana«. 

Otroški vrtec ima zmogljivost 
40 otrok, sprejetih pa je 65. P r i 
javljenih je še več, k i jih zaradi 
pomanjkanja prostorov ne mo
rejo sprejeti. Ob slabem vreme
nu in pozimi je delo v otroškrm 
vrtcu, zaradi pomanjkanja pro
stora zelo otežkočeno. Nimajo 
prostorov za telovadnico, umi
valnico in pisarno. Imenovana 
je bila posebna komisija, k i bo 
reševala problem zidave novega 
ali dozidave starega vrtca. 

Nadalje so reševali še problem 
mlečne restavracije, preselitve 
gostinske zbornice in prenosa 
stavbe ROG na idustrijo perila. 

Seja je bila zaključena ob 
13.30. U r 

letnice ne bomo praznovali sa
mo kot zgodovinsko dejanje, 
ampak bomo tudi sedaj zastavi
le svoje sile povsod, kjer je 
potrebno, da ikot aktivne čla 
niče Socialistične zveze delov
nih ljudi sodelujemo v organih 
družbenega upravljanja, pri vo
litvah v zadružne svete, pri or
ganizaciji stanovanjskih in va
ških skupnosti, skratka povsod, 
kjer lahko v čimer koli poma
gamo. 

Francka Slak 

BRIGADA GLUHONEMIH 
N A J B O L J Š A 

Med velikim tekmovanjem v 
čast 39-letnice SKOJj so vse br i 
gade, k i sedaj delajo na avto 
cesti vložile vse sile, požrtvo
valnost in napore, da bi čim 
uspešneje opravile svoje naloge. 
Glavni štab je veliko brigad pro
glasil za šestkrat, petkrat, štiri
krat itd. udarne. Najboljše re
zultate pa je v minuli dekadi na 
vseh sektorjih svoje dejavnosti 
dosegla mladinska brigada Zve
ze gluhonemih »Moša Pijade« v 
mladinskem naselju »Kristijan 
Karpoš« v Rakitni. Brigada je 
prejela prehodno zastavo d a v 
nega štaba in »Spominski trakc 

Teden muzeje? 
Od 12. do 19. oktobra je naš in 

svetovni Teden muzejev. Pr i nas 
je še posebej posvečen spome
niškemu varstvu — skrbi za 
ohranitev naših dragocenih zgo
dovinskih in kulturnih spomeni
kov (zgradb, slik, predmetov, 
krajev, narave itd.). Tudi vsi 
trije dolenjski muzeji bodo še 
posebej proslavili ta teden. Po
savski v Brežicah z razstavo 
»Posavje v letu 1941«, Belokranj
ski v Metliki je odprl etnograf
sko razstavo, Dolenjski v Novem 
mestu pa še posebej izven mu
zeja razstavil v Izložbah lekarne 
na Cesti kom. Staneta svoje naj
zanimivejše predmete iz arheo
logije, kulturne zgodovine in na
rodopisja. 

Proizvodnja tekstila 
Jugoslovanske tekstilne to

varne so izdelale že nad 3,5 mi
lijona m 2 tkanin več kakor v 
istem obdobju lani. Proizvodnja 
umetne svile se je povečala za 
i.2 milijona m 2 , volnenih tka
nim, za 160.000 m*. Kaže, da bo 
letošnji pLan v tekstilni indu
striji v celoti izpolnjen. 

ZNAMKI V P O Č A S T I T E V 
GEOFIZIKALNEGA LETA 

Generalna direkcija P T T bo 
24. dala v promet priložnostni 
poštni znamki po 15 in 300 din 
ob mednarodnem geofizikal
nem letu 1058-59. N a znamki 
za 15 din bo upodobljen oce
anografski motiv (proučevanje 
morskih globin), na znamki za 
300 din pa bo sl ika lunine in 
zemeljske poloble s potmi 
umetnih satelitov. 

V R E M E 
Z A CAS OD 17. DO 26. OKT. 

Nestalno vreme s pogostimi pa
davinami, hkrati pričakujemo • 
teh dneh tako močno ohladitev, 
da je možen sneg do nižin. Raz
jasnitve nc bodo trajale veoAot 
trj dni. V . M . 



Za dvig ten v obrti ni razloga 
V nedeljo, 12. oktobra je bil 

y Novem mestu plenum Okrajne 
obrtne zbornice. Udeleženci so 
razpravljali zlasti o perspektiv
nem razvoju obrti, o vključe
vanju vajencev v obrti, o po
močniških in mojstrskih izpitih 
in drugih perečih vprašanjih. 
Zlasti je trenutno v ospredju 
dvig cen nekaterim življenjskim 
potrebščinam in s tem v zvezi 
dvig plač delavcem in name
ščencem in tudi vajenskih me
sečnih nagrad. Predsednik zbor
nice tov. Cigo j je zlasti pouda
r i l , da v zvezi z najnovejšim 
ukrepom Zveznega izvršnega 
sveta o stabilizaciji trga ni tre
nutno nobenih razlogov za dvig 
cen obrtniškim storitvam, bo
disi proizvodom ali uslugam. 
Res se je pojavila nekaka te
žnja po zvišanju cen pri neka
terih obrtnikih in drugih pro
izvajalcih, vendar brez potrebe. 
Zbornica bo take pojave zasle
dovala l n preprečevala. Da pa 
bi do tega sploh ne prišlo, je 
dolžnost vseh pododborov, da 
takoj skliče j o sestanke obrtni
kov in jim to obrazlože. V ta 
namen so že imeli sestanek no
vomeški brivci in frizerji, k i so 
sklenili, da se njihove usluge 
ne bodo podražile. 

Zelo dolgo se je odbor pomu-
dU pri vključevanju vajencev. 
Čeprav je vključevanje dejanska 
že zaključeno bo to vprašanje 
ostalo še vedno odiprto. V neka
tere kritične obrti je zelo težko 
dobiti vajence. VeMka krivda je 
tudi v tem, da otroci nimajo do
volj osnovnošolske izobrazbe. Taj
ništvo za prosveto OLO naredi 
sicer marsikako izjemo, vendar 
Jih v vseh primerih le ne more. 
Velik razlog za ne vključevan Je 
Je tudi dejstvo, da starši nimajo 

zadostnih finančnih sredstev za 
vzdrževanje otroka v Internatu, 
ko ta obiskuje strokovni tečaj va
jenske šole izven kraja učne de
lavnice Ce bi Imeli občinski LO 
možnosti štipendirati take siro
mašne vajence, bi se stanje kma
lu izboljšalo. 

t OOZ Je planirala v uk za oko
liš bivšega OLO 280 vajencev. 
Vključevanje je šlo zelo počasi. 
Ko Je bil priključen še del okraj
nega LO Trbovlje s tamošnjimi 
obrtniki, je bilo predvidenih v 
Krškem 80, Brežicah. 70, Sevnici 
50 ln v Senovem 10 vključitev. 
Skupaj 210, kar naj bi dalo skup
no številko 490 vajencev. Po po
datkih, s katerimi zbornica raz
polaga, je bilo od 1 Januarja 1958 
pa do 30. septembra 1958 vključe
nih vseh obrtnih vajencev v uk 
376. Ker je vključevanje zaključe
no, verjetno ne bo večjega prili
va vajencev. 

Plan razvoja obrti teče pri 
nas nekako srednjo pot. Ta
belarični prikaz za 1, pol
letje 1958 za obrtništvo celot
nega novomeškega okraja poka
že 439,652.000 bruto prometa za 
249,774.000 materialnih stroškov, 
amortiziranih je bilo 9,298.000, 
narodnega dohodka pa izkazu
je 254,270.000 dinarjev. 

Gibanje obrtništva v okraju 
je še kar ugodno, čeprav se pri 
nekaterih obrtnih panogah kaže 
padec (kmečki kovači, kolar j ! , 
tesarji, čevljarji, delno tudi še 
krojači moške in ženske obleke 
i . p.). Slednjim kadra sicer ne 
primanjkuje, primanjkuje pa 
delavnic zlasti za popravila. 
Privatni obrtniki teh Btrok se 
vključujejo v socialistična pod
jetja. Na tak način večinoma le 
sami sebe zavarujejo, družbi pa 
ni veliko pomagano, saj izgubi
mo s tem tiste drobne usluž-
nostne delavnice, k i j ih "tako 
nujno potrebujemo. 

N A S O B I 8 K 

Ivan Ravnikar f pe
kovski mojster, je tudi pred
sednik delavskega sveta pe-
karije. Dela v novi pekarni s 
tunelsko pečjo na Ločenski 
cesti. 

»Po rojstvu sem Dolenjec, 
celo dvakratni, saj sem rojen 
v Dolenji vasi .pri Mirni peči. 
Oče je bil po poklicu rudar. 
Kopal je v Zagorju. Prihajal 
je domov, kadar je utegnil. 
Kmalu nato, ko sem se rodil, 
smo se preselili vsi v Zagorje. 
Tam sem obiskoval tudi šolo. 
Poklic sem si pa izbral čisto 
nasproten, bel... Sel sem se 
učit za peka v Litijo. Ko sem 
bil star 16 let, sem leta 1937 
opravil pomočniški izpit in 
postal pomočnik. Zdaj delam 
že 5 let kot mojster. 

V Novem mestu so bile s 
kruhom težave odkar pomnim. 
Kruha je bilo vedno premalo, 
pa če smo se še tako trudili. 
Posebno kritično je postalo 
vprašanje, ko se je pričela 
bližati gradnja avto ceste. Ze 
prej smo se morali včasih pre-
tegniti, delali smo kot črna 
živina. Na Se delo je nočno. 
Delamo v dve izmeni: ena od 
6. ure zvečer do dveh zjutraj, 
druga od dveh zjutraj do de
setih dopoldne. Pri pečeh je 
vroče, tako da smo vsi »v trdo 
kuhani«. V starih delovnih 
prostorih, kjer nismo imeli 
niti najosnovnejših delovnih 
pogojev, je bilo res težko. Pe
karna mora počivati dnevno 
najmanj osem ur, mi smo pa 
delali v dveh izmenah. Nad 
glavo nam je neprestano vi
sel strah, kaj bo, če poči cev? 
Mesto ti <:itala b*">» kruha. 
Stari pekariji smo rekli bun
ker. Sanjali smo o novi in jo 
končno dobili. S starimi obra
ti bi bilo res nemogoče zado
stiti potrebam domače potroš
nje in avtoceste. Toda z novo 
pekari jo je nastalo novo vpra

šanje: kvalificirana delovna \ 
sila. Začeli smo jo »uvažati«, \ 
na žalost pa si z »uvoženimi«: 
peki nismo veliko pomagali.: 
Največ smo si pomagali s pri-: 
učenimi vojaškimi peki — s\' 
fanti, ki so v vojski delali v | 
vojaških pekarijah in se tam\ 
delu priučili. Nekaj takih nami 
je uspelo dobiti. Kvaliteta \ 
kruha je pri tem nekoliko j 
trpela, vendar je Slo, čeprav: 
je bil včasih podoben »komi-1 
su«. Pekli smo kruh in se: 

pekli tudi sami ob pečeh ter 
nekako uspeli zadostiti vsem 
potrebam tudi takrat, ko je 
bilo na cesti 16.000 graditeljev. 

Zdaj je ie veliko laže. Na
staja pa novo vprašanje: novi 
obrat ima za samo pekarijo 
prevelike zmogljivosti. Prišli 
smo v drugo skrajnost: včasih 
je bilo v Novem mestu kruha 
premalo, zdaj ga bo pa,-kot je 
videti, preveč.,. Vprašanje 
je enako težavno, če ne celo 
težje, kot je bilo prej, ker so 
po sredi obroki za odplačeva
nje najetih posojil. 

Kader, k i ga imamo v obrti 
ni tak kot bi ga želeli. Opaža
mo namreč, da vajenci, k i p r i 
hajajo na izpit, niso dovolj p r i 
pravljeni in jemljejo izpite zelo 
neresno. Njih šolska izobrazba 
ni ravno na v i šku , saj se giblje 
le med št irimi in šes t imi raz
redi osnovne šole . Višjo šolsko 
izobrazbo ima le zelo nizek od
stotek vajencev. To se zelo po
zna pri opravljanju p o m o č n i 
škega izpita, zlasti v teoretič
nem delu. O delavski zakono
daji imajo zelo malo pojma. Do 
50% vajencev ne pozna n. pr. 
vloge sindikalne organizacije, 
zelo pomanjkljivo znanje ima
jo iz področja delovnega raz
merja, socialnega zavarovanja, 
Inspekcije dela in Posredovalni
ce za delo. Precej je vajencev, 
ki nimajo niti najmanjšega poj
ma o kolektivnem upravljanju 
podjetja. Ugotavljamo tudi, da 
vajenci ne čltajo ne časopisov 
niti strokovne ali poljudnoznan
stvene literature. Po tem vpra
šanju je nujno treba nekaj 
ukreniti. Sola naj bi ponovno 
izpopolnila učni program. Ze v 
osemletki naj bi v zadnjih raz
redih govorili več o obrti in vo
dili učence v večje obrtne de
lavnice, kier bi si ogledali po
tek dela. Vajenske šole pa naj 
bi prikrojile učni načrt zako
nodaje bolj življenjsko i n ^ o -
sveča le pouku več pozornosti. 
Tudi sindikat bi se moral bolj 
zanimati, tako za pouk vajenca 
v delavnici kakor za napredo
vanje v šoli. Prav posebno pa 
je poklican k takemu nadzorne
mu delu tudi komite L M S vsa
kega kraja. Obrtna zbornica to 
ugotavlja in se trudi temu od-
pomoči, vendar je za tako delo 
potrebna tudi pomoč navedenih 
organizacij. 

V letošnjem letu je opravilo po
močniške izpite na sedežih 3 iz
pitnih komisij 323 vajencev: v 
Črnomlju 45, Novem mestu 160 m 
v Viđem-KrŠkem 118. Najmočnej
ša je bila mizarska stroka s 78 
vajenci, nato krojaška s 44 po
tem pa ključavničarska s 37 kan
didati. Ocene, ki so jih vajenci 
prejeli so: v praktičnem delu 37 
odličnih, 117 prav dobrih, 9S do
brih in 34 zadostnih. V teoretič
nem delu pa 28 odličnih, 117 prav 
dobrih, 94 dobrih in 47 zadostnih. 
Odlični red je bilo torej težko 
doseči, povprečje pa se giblje na 
oceni dobro. 

Tudi z mojstrskimi izpiti se ne 
moremo preveč pohvaliti. Letos 
je opravljalo te izpite 23 kandi
datov, opravilo pa 21. Dosežen je 
bil samo l odlični red v praktič
nem delu. Prav dobrih je bilo 6, 
dobrih 12, 2 zadostna in 2 neza
dostna. V teoriji so bili le trije 
prav dobri, 9 dobrih, 7 zadostnih 
in 2 nezadostna. Šolska izobrazba 
teh kandidatov se je gibala med 
štirimi in osmimi razredi osnovne 
šole. Iz raznih vprašanj je razvid
no, da kandidati po večini niso 
obiskovali kakih prosvetnih ali' 
drugih tečajev, niti se niso v kul
turu ©prosvetnem življenju kaj 
prida udejstvovall. Zanimivo je, 
da Je večina kandidatov bilo za
poslenih v mestnih podjetjih, ta
ko v Črnomlju kot v Novem me-
stvu ali vsaj njih. bližini, kjer Je 
kulturnoprosvetno, strokovno pa 
tudi gospodarsko-politično udej-
stvovanje omogočeno, pa vendar 
ni opaziti, da bi se bili kandidati 
kaj prida posluževali teh dobrin. 
Obrtna zbornica je za kandidate 
organizirala pripravljalni tečaj . 
Uspehi pa so bili kljub temu sa
mo povprečni. Ce bi kandidati te
ga tečaja ne obiskovali bi bil od
stotek pozitivnih ocen neprimerno 
nlžjil. 

V zadnjih letih smo izpite 
precej zaostrili, kajti današnji 
Čas zahteva povsod celega člo
veka. Zato bo nujno potrebno 
organizirati' izobraževalne šole 
za tiste obrtne delavce, k i na 
kakršen koli način niso mogli 
končati osemletke. Pokazala se 
je tudi potreba po ustanovitvi 
tečaja za izobraževanje starej
ših pomočnikov in mojstrov. 

Vse nakazane probleme Je 
plenum potanko obravnaval, 
sklepi pa bodo predloženi nad
rejenim organom. -r. 

Z U N 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 

Američani so v soboto izstrelili na Me
sec satelit »Pionir« s trodelno raketo. Iz
strelitev se je posrečila in satelit je z 
zadnjo stopnjo rakete dosegel že četrtino 
poti do Meseca. Ze to je velikanski uspeh, 
če računamo, da je »Pionir« doslej naj
dlje prodrl v vesolje. Toda baje so še 
bolj dragoceni podatki o sevanju, k i j ih 
je zbiral satelit na svoji poti. Pravijo, da 
je sevanje največji človekov sovražnik 
na poti v vesolje. Na srečo je »Pionir« 
»sporočil« ljudem na Zemlji, da se z v i 
šino sevanje zmanjšuje In da je najbolj 
nevaren pas širok nekaj tisoč kilometrov. 

Raketa sicer n( dosegla Meseca, ker je 
zaradi premajhnega pospeška in zaradi 
napake ene ali dveh stopinj kota, pod ka
terim je bila izstreljena, izgubila brzino 
in se vrnila nazaj proti Zemlji. Nad Juž
nim Pacifikom je zgorela v gostejših slo
jih atmosfere. 

V Združenih narodih so tudi komenti
rali ta dogodek in dejali, da je skrajni 
čas skleniti sporazum o uporabi vesolja v 
izključno znanstvene in miroljubne na
mene. Ta nuja je gotovo upravičena, saj 
je človekov tehniški napredek doslej zme
raj prehiteval njegovo sposobnost za po
litično in čustveno prilagojevanje napred
ku. Danes je sicer raketa dosegla tretjino 
poti do Meseca, jutri bo dosegla Mesec, 
pojutrišnjem pa bo v njej že človek. In 
kakor je nekdo upravičeno dejal, človek 
še na zemlji ni rešil vseh svojih proble
mov. Eno pa j« gotovo: v nekem smislu 
ves ta napredek pomeni, da bi bila vsaka 

morebitna vojna uničujoča za vse brez 
razlike. In v tem smislu lahko pomeni 
trajni mir. 

Ameriški napori na tem področju pa 
tudi dokazujejo, da danes nima nihče mo
nopola nad neko iznajdbo, tehnično pri
dobitvijo ali veščino. Nekaj časa je sicer 
kazalo, da so Rusi s svojimi sputniki da
leč prehiteli Američane. Morda so Rusi 
še vedno pred Američani. Toda ta razlika 
ne more biti velika. In iz tega sledi nauk 
za obe velesili in za ves svet: združite 
napore za nova odkritja, ker bo tako zna-

V Rimu je te dni po smrti papeža 
Pija XI I . zelo živahno. Razne struje v 
cerkveni hierarhiji skušajo uveljaviti 
kandidaturo človeka, ki bo predvsem za
stopal njihove poglede o tem, kako je 
treba voditi cerkev. Izbor se bo sukal 
okrog vprašanja, ali naj izvolijo »posvet
nega«, »duhovnega« ali »začasnega« pape
ža. Znano je namreč, da je bil Pacelli 
(Pij XII.) za razliko od svojega prednika 
Pija X I . »duhovni« papež, aristokrat, k i 
ni imel tako neposrednega stika z mno
žico vernikov. Kar pa zadeva »začasnega 

N o v k o r a k v v e s o l j e 
nost lahko hitreje napredovala, mir bo 
zagotovljen in milijoni ljudi v gospodar
sko zaostalih državah bodo lahko v do
slednem času dvignili svojo življenjsko 
raveu. 

• • • 
Kitajci so podaljšali še za dva tedna 

prekinitev ognja v Formoški ožini. Pred
sednik ZDA Eisenhower je dejal, da je 
to dobra novica. Tudi Britanci so pozdra
vi l i ta korak. Očitno pogajanja o daljno-
vzhodni krizi potekajo ugodneje kot prej. 
Izvenblokovske države in ameriški zavez-
niki enako pozivajo obe strani, naj čim 
bolj izkoristijo teh štirinajst dni za skle
nitev sporazuma. Vse kaže, da bo ponov

no zmagal razum. 

papeža«, je zadeva v tem, da bi izvolili 
starejšo osebnost, katere papeževanje bi 
bilo predvidoma kratko, da bi se razne 
struje lahko počasi in premišljeno odlo
čile za novega »trajnejšega papeža«. Vse
kakor je še prezgodaj govoriti, katera 
osebnost bo zmagala. Izbiro oiežkocajo 
seveda še razne spletka. 

Vsekakor je tudi zanimivo dejstvo, da 
sta dopotovala v Rim zunanja ministra 
ZDA in Zahod. Nemčije, držav, \ \ v zu
nanji politiki najbolj pomagata Tatikanu. 
Oba ministra sta se sestala s predsedni
kom italijanske vlade Fanfanijem. Vsi so 
prepričani, da se pogovor plete tudi o 
izvolitvi novega papeža. 

Zbirajmo koruzno ličje 
Koruzno ličje, ali kakor mu 

pravijo tudi lickanje ali slače
nje, (belenje, perušina) Je suro
vina, k i ima svojo vrednost 
zlasti danes, ko se pletenje če
ka rjev in tudi drugih predme
tov vedno bolj Širi ln gre pre
cej te robe tudi v izvoz. 

Ko se koruza odlomi od ste
bel, je treba notranje Ustje, k i 
je še popolnoma belo, čimprej 
iztrgati in ga čez dan na sencu 
posušiti. Zvečer ga je treba 

Kako koristimo 
potrošniški kredit 

V naši državi čedalje bolj ko
ristimo kredit za nakup blaga 
trajnejše vrednosti. Za tako 
blago smo na primer leta 1955 
porabili 37 odstotkov skupne 
vsote odobrenih kreditov, letos 
pa že skoraj 80 odstotkov. Le
ta 1952 je povprečna zadolžitev 
na koristnika znašala 24.700 di 
narjev, na začetku letošnjega 
leta pa že 33.000 dinarjev. Letos 
smo že porabili kreditov za 18 
milijard dinarjev, 

V TEM TEDNU 
NABIRAMO: 

List slezenovca (180 din), hrib-
ske rase (500 din), gozdne jagode 
(100 din), melise (140 din), mali
ne (40 din). 

Rastlino ptičjega dresna — 
moravke (30 din), črnobine (70 
din), gladišnika (36 din), hribske 
rese (250 din), jetičnika (105-din), 
vodne kreše (140 din), kopitnlka 
s korenino — virh (65 din), zlate 
rozge (45 din), verbene (30 din). 

Korenine regrata (110 din), 
beladone (140 din), gozdnega ko
rena (100 din), baldrijana (260 
din), habata — smrdljivi bezeg 
(36 din). 

Lubje čeflminovih korenin (165 
din), čeSmlnovih palic (50 din). 

Plodove česmina (120 din), si
pek celi (50 din), sipek luščine 
(180 din), črnega trna — opar-
nlce (50 din), gloga — beli trn 
(50 din), bezga (90 din). 

Obvestilo: Suhih borovnic ne 
odkupujemo več. Nabiralci, po
hitite z nabiranjem čeSminovih 
Jagod! 

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 pregleH 

Predsednik Tito o kmetijstvu 
- s 

V nedeljo *o delavci največjega žele
zarskega kombinata v Zenici proslavili 
dograditev velikih objektov, za katere je 
bilo porabljenih 73 milijard dinarjev. V 
Zenici je dograjena koksarna, k i bo pri
pravila na leto 600.000 ton koksa. V plav
žih bodo natopili okoli 600.000 ton suro
vega železa na leto, jeklame pa imajo 
zmogljivost 750.000 ton surovega jekla in 
bodo lahko v valjarnah predelati 540.000 
ton v različne kovane ln valjane izdelke. 
Ob tem prazniku j ih je obiskal predsed
nik republike Josip Uro / , -T i to ter pred 
pij ( ' i /do 100.000 ljudi govoril o naiiih 
uspehih pa tudi o problemih, Sam pred
sednik je dejal, da je govoril nekaj več 
o pomanjkljivostih, ker želi, da bi Jih 
čimprej edsiranill že zato, ker niso ne
premagljive. Našim bralcem posredujemo 
nekaj teh problemov. 

Med drugim je predsednik ugotovil, da 
d « nedavnega nismo mogli dati prednosti 
kmetijstvu, Čeprav b| mu lahko posvetili 
več pozornosti. Sedaj ko je težka Indu
strija tako rekoč dograjena, se ne more
mo več izgovarjati in zanemarjati skrb za 
kmetijstvo. Pokazalo se je namreč, da 
mora industrializirana dežela imeti prav 
tako visoko razvito kmetijstvo. Ce kaka 
dežela nima potrebnih kmetijskih in dru
gih pogojev, mora biti bogata s čim dru
gim, da lahko uvaža kmetijske pridelke 
ta preskrbo prebivalstva. 

P r i nas pa imamo vse pogoje, da raz
vijam« tudi svoje kmetijstvo in prav za
to mu dajemo sedaj prednost. Pr i tem pa 
moramo zlomiti odpor v tistih trdih gla-
•%h, k i gledajo stoletja nazaj in uporab
ljajo star način obdelovanja zemlje, ker 

ne verjamejo, da je moč na Istem hekta
ru, kjer so doslej pridelali osem metrskih 
stotov, pridelati 70 in več metrskih stotov 
koruze ali pšenice ali desetkrat več dru
gih kmetijskih pridelkov. To smo v prak
si že dokazali, čeprav vemo, da so za to 
potrebne velike investicije. Mnogo smo 
že dali in še več bomo v kmetijstvo vlo
žili v prihodnjih letih. To bomo storili 
zato, da ne bomo odvisni od uvoza l i 
tujine. Naši delovni ljudje pa bodo tako 
ceneje in laže prišli do potrebnih kme
tijskih pridelkov. 

Vendar moramo reči, da so nekateri 
kmetje v naiih republikah glede moder
nizacije In pospeševanja našega kmetij
stva nekoliko nejeverni in trmoglavi na
sproti investicijam, k i bodo tudi kmetu 
več koristile, ker bo več pridelal. V so
dobnem kmetijstvu je treba investirati, 
treba je orati s traktorjem in globoko, 
zemljo je treba pognojiti z umetnimi gno
j i l i in hlevskim gnojem. Poleti je treba 
delati nekoliko več itd. Letošnje izkušnje 
so dokazale, <i f se lahko upremo tudi suši 
in da nismo odvisni od »milosti neba«, od 
tega, ali bo deževalo ali ne. To pa pome
ni, da je od proizvajalcev odvisno, kako 
bo to vprašanje urejeno. To naj bi spo
znali tudi Usti nejeverni Tomaži med 
kmeti, ki se iz raznih razlogov nočejo 
vključiti v zadrugo ln nočejo od nje zah-
tevati pomoč pri delu. To pomoč bi lahko 
zahtevati prav vsi, tudi tisti, ki nimajo 
sredstev sami, pa tudi tisti, k i imajo sred
stva, pa jih nočejo vložiti v zemljo zato, 
ker baje menijo, da ne bodo dobili tiste
ga, kar so vložili. Menijo, da j im ni treba 
prav nič tvegati, čeprav jo tvegani« po

trebno pri vtem, kar delamo. Sicer pa o 
tveganju ni moč govoriti, ker se Je že do-
sedaj pokazalo, da tveganja pri tem 
sploh ni . 

Takim kmetom, k i teh stvari ie niso 
pravilno razumeli, moramo zastaviti vpra
šanje, kaj bodo počeli jutri, če pride 
sušno leto in jim bo pridelek zaradi slabo 
obdelane zemlje propadel. Kdo jim bo 
tedaj dal tisto, kar j im je potrebno? Dr
žava ne more biti socialna ustanova in 
ne, more dajati kmetu takrat, ko nI po
skrbel, da bi se z boljlo sodobno obdelavo 
zemlje ognil posledicam suše. Skupnost 
za to ne more odgovarjati. Skupnost je 
odgovorna, da kmetu omogoči Izboljšanje 
kmetijstva, zato Pa morajo kmetje sami 
poskrbeti za svojo prihodnost. P r i tem bi 
morali upoštevati, da želimo tako pot za
to, da naša vas ne bo nazadovala, marveč 
napredovala. 

Zdaj ko je čas jesenske setve, bi mo
rali izkoristiti vse možnosti In posejati 
čimveč, da bomo »a prihodnje leto pre
skrbljeni ne glede na to, kakšno bo vre
me. Skrbeti moramo ca to, da bomo do
bili ustrezne količine pridelkov, k i so nam 
potrebni za prehrano prebivalstva. Pred
sednik Tito je dejal, da Je čas, da se v 
dveh ali treh letih izognemo uvozu pše
nice v našo deželo. Pokazalo se Je nam
reč, da to lahko storimo. Ce bi na BOO ali 
700 tisoč hektarih posejali visokorodno 
pšenico, bi Je Imeli povsem dovolj. Do
slej smo namreč dobivali pomoč od »Zdru
ženih ameriških držav. To nam seveda nI 
všeč, kajti naše ljudstvo nerado dobiva 
pomoč, ker Seli biti povsem neodvisno. To 
lahko storimo tembolj, ker je začelo to 
tudi v političnem » i / ir i i neprijetno vpl i 
vati, tako da Imamo zaradi tega celo po
litične probleme. 

Predsednik Je govoril tudi o vprašanjih 
življenjskega standarda, o plačnem siste
mu ln ie o nekaterih drugih nalogah, 

BI. B. 

umakniti na prostor, da se čez 
noč ne navlaži. Spravlja naj se 
ličje popolnoma suho in še od 
sonca toplo v prvih popoldan
skih urah. Najbolje ga je spra
viti v vreče in dati na suh pro
stor, kjer je mogoč še prepih-
Tam naj počaka na zimo, ko bo 
čas za predelavo* 

Koruzno listje ne sme zaples 
niti aH postati pikčasto, ker je 
potem nerabno za lepe izdelke, 
ki Imajo dobro ceno. Od prav i l , 
nega sušenja in dobre, suhe 
shrambe je torej odvisna dobra 
kakovost l ičja 

Na Dolenjskem in v Beli kra
jini bi se pletarstvo lahko bolj 
razširilo, ker je tam dovolj ko

ruze in tudi potreb za domar n 
obrt. 

Tudi kupcev je dovolj in prav 
čudimo se, da se domača obrt 
ne razširi, čeprav je zaslužek 
pri njej še kar primeren. V 
zadnjem času smo videli nove 
modele cekarjev za prenašanje 
steklenic, kar bi se lahko takoj 
vpeljajo na domači trg, ker so 
te vrste cekarji zelo praktični. 
Prav bi bilo, da se pletenje ce
karjev in tudi drugih praktičnih 
predmetov uvede še v naše šole 
prj ročnih delih In bi se na ta 
način marsikje zasejala ta ko
ristna panoga domače obrti, ki 
prinaša n. pr. v Prekmurju prav 
iadaten zaslužek- B- R. 

IZ RAZNIH STRANI 

V bližini Otočca pospešeno gradijo bencinsko postajo, k i bo tu, 
na pol poti med Ljubljano in Zagrebom neposredno povezana 

z avto cesto in ftje]pn prometom 

O Z I M N I C A 
V razgovoru s tovarišem Une-

tičem, direktorjem Gospodarske 
poslovne zveze Novo mesto, in 
tovarišem Malenškom smo zve
deli, da je ozimnica za Novome-
ščane že v veliki meri priprav
ljena. Krompir prodajajo po 10 
din za kg, zimska jabolka pa po 
20 din za kg; v teh cenah Je vra
čunan tudi prevoz na potrošni
kov dom. Zelja za zdaj ne od
kupujejo, ker po njem ni pov

praševanja, ker ga meščan, ku
pujejo od kmetov sami. 

Se vedno odkupujejo krompir 
po predpisanih cenah. Odkup ži
vine po naših sejmih še ne po
teka povsem normalno, ker 
kmetje še ne upoštevajo predpi
sanih cen. Gospodarska poslov
na zveza kupuje po nekaterih 
sejmih na Hrvaškem živino bolj 
poceni kakor pri nas. Naši kmet
je »o se že malo privadili na 
nove cene, vendar še ne dovolj. 

• V svet Arabske lige v 
Kairu je "tunlzijskl delegat 
obdolžil Združeno arabska re
publiko, da skuša vsiliti svojo 
voljo drugim arabskim drža
vam in izkoriščati ligo za svo
je namene. Reakcija kairskih 
krogov in tiska Je bila zelo si
lovita. Obstaja celo možnost, 
da bi Tunizija prekinila diplo
matske odnosa j c z ZAR. 

• V Libanonu tudi po na
stopu novega predsednika re
publike Sehaba in novega 
predsednika vlade Karameja 
še ni miru. Vsak dan izbruh
nejo nemiri, ki jih v glavnem 
povzročajo desničarski ele
menti, ker velja Karatne za 
levičarja. Ta je moraj iti zdaj 
v Tripoli, kjer je doma, da bi 
pomiril dve plemeni krščan
skih Maronitov Ti dve pleme
ni sta se namreč sprli in do
slej Je bilo ubitih kakih de
set oseb. 

• Po poročilih iz Pakistana 
so aretirali bivšega zunanjega 
ministra Caudrija in še nekaj 
drugih bivših ministrov, viso
kih državnih funkcionarjev in 
politikov. Aretirali so Jih za
radi korupcije. 

t) Bivši podpredsednik iraško 
vlade polkovnik Salam Aref 
Je odpotoval v Bonn, kjer bo 
opravljal dolžnosti iraškega 
veleposlanika v Zahodni Nem
čiji. Za veleposlanika je bil 
Imenovan 30. septembra ob re
organizaciji vlade. Takrat so 
se tudi v tujini pojavile vesti 
o poskusu državnega udara v 
Iraku, ki Jih .ie predsednik 
iraške vlade Kasem najodloč
neje demantiral. 

• Predsednik italijanske 
vlade Amintore Fanfani Je od
potoval na štiridnevni uradni 
obisk v ZAR. V obveščenih 
krogih se je zvedelo, da bodo 
imeli državniki ZAR in pre
mier Fanfani ob tej priložno
sti razgovore o položaju na 
Srednjem vzhodu kakor tUdI 
o odno&ajlh med Italijo In 
ZAR. 

• Ameriški kmetijski pri
delki bodo to leto za nV» večji 
od dosedanjih rekordnih le
tin. To Je rečeno v sporočilu 
ameriškega ministrstva za 
kmetijstvo, 

• Zahodnonemška trgovska 
mornarica Je že presegla na
cistično mornarico po tonaži. 
Zahodnonem&ko zastavo nosi 
sedaj 2680 ladij z *,20K.ooo brut-
to registrskih ton, medtem ko 
Je predvojna nemška morna
rica imela 4,200.000 ton. 

G o s p o d a r s k e v e s t i 
0 Silos za 10.000 ton Uta. V 

severni splitska luki nadaljuje
jo gradnjo velikega Žitnega s i 
losa k i so ga začeli graditi leta 
1948. Dograjen bo do prihod
njega poletja. 

£ Izvoz konserv. Lani ]• zna
šal izvoz konserv 15 milijonov 
dolarjev. V prvih šestih me
secih letos pa 8 milijonov din. 
Največ smo izvozili mesnih in 
ribjih konserv. 

0 Prvj jugoslovanski labo
ratorij za embalažo. Meseca 
novembra bo začel v Zagrebu 
delovati s polno zmogljivostjo 
laboratorij za preizkušanje em
balaže. 

aJJ Motorne lokomotive za 
ZAR, jpodjetje »Djuro Djakovlč« 
je odposlalo prejšnji mesec dve 
lokomotivi za normalni tir za 
sladkorno tovarno v Kairu. 

Novomeški živilski trg 
in sejmišče 

V ponedeljek, 13. oktobra so bi
le cene n« novomeškem živilskem 
trgu naslednje: Jabolka. 25 din kg, 
grozdje 60 do 70 din kg, kostanj 
35 din za ilrkel, Jajca po 22—2:1 
din, hruike 60—70 din k i , gobe 150 
din kg, krompir 12 din kg ln ri
bice 160 din ikg. Kmetijska za
druga Novo mesto pa je prodaj a-
M krompir po 10 din kg in Jabol
ka po 18 din kg Naprodaj no bili 
še razni volneni in lončarski Iz
delki ln »sreča«, (ki Je rMla Po 00 
din. 

Na živinski trg pa so pripeljali 
1593 prašičev v starosti od t do 
10 tednov, po 2.300 do 4.600 din, 
in 42 prašičev od 3 do 7 mesecev, 
po 4.000 do M.000 din. Prodanih 
jo bilo 1313 pratMoev, Nekad kup

cev je prišlo tudi Iz Hrva tik* 

% Izvoz ribiških Jadrnic. Lad
jedelnica »Graben« Iz Vele L u 
ke je lani i n letos Izvozila v 
ZDA šest športnih ribiških Ja
drnic. Zanimanje ameriških 
kupcev za te Jadrnice Je ve
liko 

9 Izvozni uspehi tovarne 
»Rade Končar«. Tovarna »Rade 
Končar« Je prejšnji mesec od-
poslajla 10 komplilciranih ma
gnetnih leč za novi veliki pro-
lonsfci sinhroton, k i ga gradijo 
v okolic] Ženeve. Sinhroton je 
najpomembnejši objekt v bodo
čem središču za znanstvena raz
iskovanja uporabe atomske 
energije v miroljubne namene. 

% Nova hladilnica v Nego-
tinu, V Negotmu so pred krat
kim zgradili veliko moderno 
hladilnico v zmogljivosti 400 t i
soč kg sadja, zelenjave, mesa in 
mlečnih izdelkov. Gradnja je 
stala približno 150 milijonov di 
narjev. 

•Splovltcv novega tramperja. v 
ladjedelnici »Uljanik« v Puli so 
spustili v morje 14. septembra 
10-600 tonski tramper, ki ga Je 
podjetje zgradilo za neko indij
sko podjetje. To Je že četrti tram
per, ki so ga zgradili v »Ulja
niku«. 

• izreden uspeh Jesenskega Za
grebškega velesejma. Jesenski Za
grebški, velesejetn si je ogledalo 1 
milijon 200 tisoč obiskovalcev. Po 
še nepreverjenih podatiklh »o 
sklenil« naša podjetja za približno 
16 milijonov dolarjev trgovskih 
potlov. Največ so jih sklenila pod
jetja tekstilne in lesne industrije. 

• Naraščanje prometa v Plo-
Čah v avgustu je bil v Pločali 
največji mesečni promet. Skupno 
je bilo prepeljano skozi Ploče 83 
tisoč 200 tem blaga. V luki je pri
stalo 43 trgovskih ladij in sicer 6 
Inozemskih, ostale pa so bile do
mače. 

• Priprave za Jesensko setev v 
BIH. V Bosni in Hercegovini so 
Že v teku priprave za Jesensko se
tev. Program razvoja kmetijstva 
in plan setve v tej republiki pred
videvata, da bodo to Jesen zase-
jsli z ozimnimi posevki okoli 250 
tisoč hektarov. Največ površin 
bodo zasejaH a pšenico. 

Prijavite se za stenografski in strojepisni 
tečaj! 

Drufitvo stenografov in «troj«plzc«v v Novem mestu 
organizira enoletni stenografski In strojepisni tečaj. — 
Učne ure bodo ob večerih trikrat tedensko v prostorih 
administrativne iole. 

Prijave sprejema I>ragica Rotar na občinskem komi
teju Z K S v stari gimnaziji, telefon 144. Rok z a prijavo 
je do 25. oktobra, tečaja pa «e bosta začela 1. novembra. 
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Dekleta, ki ne jedo rade čokolade 
Sredi poti med Brestanico in 

Vidmom stoji nad cesto v hrib 
prilepljena tovarna čokolade 
IMPERIAL. V njej je zaposlenih 
40 ljudi — večina žensk. Delajo 
v dveh izmenah in napravijo 
800 kg čokolade na dan. Delo je 
normirano. Norme prekorteču-
Jejo minimalno — največ do 
7 odstotkov, to se pravi, da so 
norme pravilne. Storilnost je 
v Imperialu večja, kakor v na
ših južnih podjetjih. S trgom 
nimajo težav. Polovico proizvo
dov prodajo v Sloveniji, polo
vico pa v druge republike. 

V 

— Kdaj je bila tovarna usta
novljena/? sem vprašal direk
torja tov. E m a Ivačiča. 

— Tovarno so ustanovili leta 
1896 trapisti. Prvotno je bila na 
Rajhenburškem gradu. Leta 1946 
je bila nacionaliziranja in takrat 
smo se tudi preselili v sedanje 
prostore. Se do nedavnega je 
bil pri nas v službenem razmer
ju tudi neki trapist. Lani je bil 
upokojen. Včasih še pride k 
nam. da malo »pocopra*. 

—- Kako pa je z likerjem? 
— Likerja v glavnem ne dela

mo. Naredimo ga morda še ka
kšna dva vagona na leto. Ljudje 
povprašujejo po cenenih m 
močnih likerjih, teh pa izdelajo 
že ostale tovarne dovolj. Izdelo
vati pa bomo začeli čokoladn.-. 
desert. S tem bomo zelo pove
čali izplen kakaovca, ki je 
uvozni artikel in ga zelo težko 
dobimo. Prejšnje čase je za
radi pomanjkanja kakaovca 
cbnatovala tovarna samo po ne
kaj mesecev letno. 

— Kaj pa vaši strogi in pro
stori? 

— S prostori smo zelo na te-

Čebelarstvo v Suhi krajini 
Malo je slišati o čebelairstvu 

žužemberške doliine in Suhe kra
jine, kakor da tukaj ni te lepe 
in koristne panoge našega go
spod a rstva. Pa vendarle najdeš 
skoraj v vsaki vasi čebelnjak, 
kjer pase čebalar z vso ljubez
nijo svoje živalice, četudi mu v 
teh krajih ne dajejo kdovekakš-
nih dohodkov. Lovci za takimi 
dohodki suhokranjskd čebelarji 
res ni&o. 

2e pred vojno so imeli svojo 
čebelarsko podružnico. Leta 1953 
pa so ustanovila čebelarsko dru
žino na Dvoru, k i šteje danet> 
50 članov 9 325 A 2 panji in več 
kranjiči. Po zadružni l ini j i pa 
so organizirani tudi v čebelar
skih odsekih K Z . Čebelarski od
seki so z družino prav tesno po
vezani. V strokovnem in gospo
darskem pogledu, z nasveta in 
medsebojno pomočjo se pridno 
izpopolnjujejo. V ta namen pr i 
reja družina letno 2 do 3 sestan
ke vseh članov, na kaiterih iz
kušena čebelarja tov. Mrvar iz 
Žužemberka in Blatnik itz Za-
tare razpravljata o skrivnostih 

»Dajte nam 
strojevi« 

Mnogo truda nas je stalo, 
preden nam je uspelo prepri
čati našega kmeta, da ne mo
re več delati tako, kot so nje
govi prapredniki, da mora s 
časom naprej. Mnogo stopinj 
je bilo narejenih, mnogo be
sed je bilo izgovorjenih, toda 
uspeh je že čutiti. 

Na občnem zboru kmetij
ske zadruge Smarjetaje bilo. 
V drugi polovici meseca sep
tembra. Pogovorili so se o 
marsičem. Mnogo so govorili 
o novih semenih in o novih 
vrstah rastlin, k i smo j ih pri
čeli gojiti. Ugotovili so, da so 
nove vrste zahtevnejše, kot 
tiste, ki so jih gojili doslej. 
Več zahtevajo. Motika, brana 
in plug več ne zadostujejo. 
Šmarješko področje je hribo
vito. Tud*i hribovski kmetje 
bi radi pričeli »na novo«. Re
kli so: Kaj res nihče ne misli 
na nas, da bi nam oskrbel 
stroje, ki bi lahko z njimi 
obdelovali po naših strminah, 
priključke, k i bi jih ti stroji 
vodili? Tako »o se vprašali. 

Zahtevali so, naj bi stro
kovnjaki pričeli razmišljati o 
strojih, primernih za hribovi
ta področja. Dogodek je v i 
deti na prvi pogled nepo
memben. Toda samo na prvi 
pogled. Medtem, ko prepriču
jemo kmete na ravnini, pov
sod tam, kjer bi jim bilo tre
ba reči samo* »da« in že bi 
zabrneli stroji, se oglasi hr i 
bovski kmet ln zahteva stroj
no obdelavo, ker je spoznal, 
da je boljša! Dogodek je tako 
pomemben, da se je vredno 
nad njim zamisliti! 

iivlijenja, razvoja in dela čebe
le, obenem pa dajeJta napotke za 
praktično delo v čebelnjaku. 
Lep je pogled na tak sestanek, 
k i je pravcata visoka Šola zlasti 
za začetnike. Prepojeni s l ju
beznijo do svojih, živalic so ob 
čebelnjaku zbrani okrog preda
vatelja, vneto ga poslušajo, na
to pa še poslavljajo vprašanja. 
Njihov čebelarski nedeljski po
poldan vselej prehitro mine. 

Ker so kmetijske zadruge — 
zlasti še žužemberška — po svo
jih čebelarskih odsekfch v zad
njih »suhih« ledih čebelarstvo na 
svojem področju tudi gmotno 
podprle, zaito tudi čebelarji svoj 
odvisni med oddajajo predi vsem 
njim. Prav tako tudi čebele. V 
zadnjih l&tih je bilo oddanih 
140 rojev, 50. A 2 panjev in 35 
krarnjičev. v kooperaciji 9 K Z 
Dvor bodo v bodoče Izdelovali 
tudi satnice in panj s po naro
čilu. 

Zakaj je zanimanje za čebel« 
v žužemberškd dolini tako veli
ko? Družina ima v svoji »redi 
res 3 izvedence za čebelje bolez
ni, k i pa praktično z njimi do
slej niso imeli opravka. Vse če
belo so pri njih zdrave, bolezni 
jih 2« niso napadle. Vsako po
mlad pošljejo i * več čebelnja
kov vzorce čebel Veterinarsko-
znjamstvenemu zavodu v LJublja
no, k i doslej še ni našel znakov 

bolezni. Strokovnjak dr. Leo 
Kocjan je v letu 1957 obiskal in 
pregledal gkoraj vse čebe lnjake 
ter čebelarjem š e posebej naro
čili, naj varujejo svoj sektor in 
naj se zavedajo bogastva, ki ga 
imajo v zdravih čebelah. 

Nehote se vsiljuje vprašanje, 
kje je vzrok, da so v žuiember-
ški dolini tako zdrave čebele. V 
uvodu sem omenil, da tamošnji 
čebelarji niso lovci na visoke 
medene donose. Zadovoljujejo 
se z donosiom, kiL ga nudijo 
predvsem spomladi domače ee-
nožeti in gozdiči. 

Prevažanja ne poznajo. Zaradi 
preskromnega medenja pa čebei 
v te kraje doslej niso vozili. Da 
bi ostal ta sektor zdrav tudi v 
bodoče in da bi si v njem slo
venski čebelarji brez skrbi lah
ko nabavljali res zdrav čebelji 
zarod, predlagajo čebelarji, naj 
bi odgovorni činitelji — pred
vsem občinski ljudski odbor v 
Žužemberku — sprejeli odlok o. 
zaščiti sektorja fja o prepovedi 
dovoza tujih čebel v t« kraje, 
k i tako niso priznani za posebna 
pasisča. 

Vsak pa, hi si želi nabaviti res 
zdrave čebele, naj se obrne na 
čebelarsko družino na Dvoru 
pri 2užemberku ali pa na čebe
larske odseke pri K Z . 

T . P . 

snem, a j ih zaradi pomanjkanja 
denarja ne moremo razširiti. 
Nujno bi morali zgraditi skla
dišče. Naši stroji so stari tudi 
do 60 let. Vrednost osnovnih 
f.redstev zn,aša samo 27 milijo
nov dinarjev. Nabaviti mislimo 
dva nova stroja, za katera ima
mo že pripravljen elaborat 
Stala bosta po 8 milijonov din 

— Imate kakšne posebne te
žave? 

— Imamo, imamo! Največ z 
vodo. Izvirki, k i smo j ih zajeli, 
so suhi. Zdaj črpamo vodo iz 
nekega drugega izvirka, a tudi 
tam je je malo. Te težave pa 
imamo samo v poletnih mese
cih. Druga težava je: elektrika 
Poraba je normirana. Prebival
ci bližnjih hiš skoraj ne morejo 
uporabljati električnih apara
tov, ker je napetost prenizka. 
Zgradili smo sicer transforma
tor, toda na njegovo napeljavo 
so priključene privatne hiše 
Zgraditi bomo morali novega. 

Ogledal sem si tudi tovarno 
Stroji iztiskajo kokosovo olje. 
mešajo čokoladno maso, črpajo 
vodo, hladiio čokolado, meljejo 
in pražijo kakaovec. P r i delav
kah, k i vlivajo čokoladno maso 
v kalupe, sem malo postal in 
jih nagovoril. 

— Imate rade čokolado? 
— Prva dva dni, ko smo pri

šle v službo, smo jo imele ra
de, zdaj pa ne več. Pa v i , jo 
imale radi? so me vprašale. 

— Se kar. 
— Potem pa le pri nas osta

nite! so me povabile. 
Res bi me kmalu zapeljale, a 

ne samo zaradi čokolade. Zadnji 
trenutek sem se spomnil, da 
moram imeti »čvrst karakter« in 
sem odklonil. 

Lep je razgled od tovarne 
proti Krškem in dobra je čoko
lada »Imperial«. 

Zakaj podirate 
mostove na Koroškem 
Pred osmimi leti je letovala na Reki 

— v osemletki na Pečinah — prvič 
skupina 120 otrok iz Koroške in sosed
nje Avstrije, med njimi 50 otrok nem
ško govorečih Avstrijcev, ki so v času 
bivanja na našem Jadranu oboji med 
seboj sklenili tesno prijateljstvo in to
varištvo, tako da ni bilo med njimi 
nobene razlike. V vsakodnevnem stiku, 
tako pri kopanju, v obednici, na izletih 
ali pri kulturno prosvetnem delu ni 
bilo čutiti, da so to otroci dveh narod
nosti, ki se pred prihodom v kolonijo 
niso niti videli niti poznali. Oba jezika 
sta imela enako mesto ter pravico. Ta
ko je bilo ob razglasitvi dnevnega reda 
ali na stenčasu, pa tudi skupni pevski 
zbor je zapel poleg slovenskih parti
zanskih tudi nekaj avstrijskih. Vendar 
pa so vsi želeli postati pionirji in spo
znali so oblike te naše organizacije tet 
celo dali ime njihovemu odredu »Franc 
Tavčman-Lenart«, po znanem koro
škem partizanu Lenartu. Ko je radio 
Ljubljana takrat posnel na trak nekaj 
izjav teh avstrijskih otrok, so izrazili 
svoje zadovoljstvo vsak v svojem je
ziku. Tako je povedala Marija Seraj-
nikova iz Svaten v Rožu, kako so radi 
peli, se kopali, učili slovenščine pa to
varištva. Ema Pečar iz Gradca je v 
nemškem jeziku poudarila, da ni no
bene razlike med otroci obeh narod
nosti, da so si kot bratje in sestre, 
vsi skupaj kot velika družina, in skle
nili tu, da bodo, ko se vrnejo v Av
strijo, med vsemi otroci širili narodno 
sporazumevanje, spoštovanje ter brat
stvo med narodi. Da, in ko so odšli, 
niao doma pozabili na to obljubo. Most 
med obema narodoma na Koroškem 
so zgradUi na našem Jadranu avstrij
ski otroci in ta se je iz leta v leto ob 
podobnih obiskih utrjeval Že nasled
nje leto je pohitelo prvič po vojni 200 
slovenskih pionirjev na Koroško, ko 

so v prijaznem domu avstrijskega Dru
štva prijateljev mladine v Sekiri uži
vale lepoto Vrbskega jezera in gosto
ljubje tako avstrijskega kot slovenske
ga naroda. Na vsakem koraku je naša 
jugoslovanska mladina uživala vso po
zornost, spoštovanje in tudi ljubezen. 
Nešteti obiski tako slovenskih kot tudi 
avstrijskih otrok ter odraslih so to že 
potrdili. Zgrajen pa je bil tudi nov 
most med avstrisko-nernško-slovemsko 
in našo mladino. Ko je obiskal našo 
kolonijo dežurni glavar dr. Vedenik, je 
v slovenskem in nemškem jeziku po
udaril važnost takih letovanj, ker bodo 
zbližala obe narodnosti, živeči na Ko
roškem, ter ju tudi povezala z rojaki 
onkraj meja v Jugoslaviji. Ko je ugo
tovil, da je lahko mladina v Titovi Ju
goslaviji srečna, ker že uživa sociali
stično sedanjost, je dr. Vedenik izja
vil, da bo tudi v Avstriji skrb sociali
stične stranke, da ustvari njihovi mla
dini tako bodočnost, kot jo že živi 
naša mladina pod Titovim vodstvom. 
Leto za letom so se take zamenjave 
otrok v počitnicah nadaljevale in tudi 
letos so v Crikvenici letovali skupaj 
otroci nemške narodnosti iz Avstrije z 
našimi dolenjskimi pionirji. Most brat
stva med obema državama se je še 
bolj utrdil. 

Toda v zadnjem času prihajajo iz so
sednje Avstrije kaj čudni glasovi — 
isti deželni glavar, dr. Vedenik, ki je 
pred 7 leti poudarjal bratstvo med obe
ma narodnostima na Koroškem — da
nes ruši zgrajene mostove, ki so jih 
njihovi otroci že zgradili v besedi, mo
stove tovarištva, skupnosti ter bratstva. 

Zato sprašujemo tudi tu na Dolenj
skem, ker nas zanima usoda naših 
rojakov na Koroškem, odločilne kroge 
v sosednji Avstriji — kje so obljube, 
kje besede izgovorjene in podpisane v 
pogodbi t Marjan T ratar 

Kruh bo le za 2 dinarja dražji 
pravijo v n o v o m e i k l pekarni — Premalo in preveč kruha — Kako polno izkoristiti obrat — K e k s i : kruh 

tudi za to skrbe brigadirji 

Novomeški peki so z novo 
pekarijo na Ločenski cesti 
mnogo pridobili . Upravnik 
Ernest Peklar m i je s pred
sednikom DS Ivanom Ravni 
karjem, k i je obenem obrato-
vodja tega novega obrata, rad 
razkazal nove prostore. 

V novi pekari j i je monti
rana nova tunelska peč doma
če izdelave z zmogljivostjo 500 
kilogramov kruha na uro. 
Imajo tudi sejalni stroj z 
zmogljivostjo 2000 kg na uro. 
Ta stroj je v prvem nadstrop
ju pekari je v skladišču za 
moko, kamor lahko spravijo 
8 vagonov moke. Vrečo odpro 
in vsujejo v korito sejalnega 
stroja, kjer gre skozi številna 
sita, nato pa po kanalu v 
nižje nadstropje v pekarijo. 
Presejana moka nato pada v 
mesilni stroj (imajo dva), k i iz 

nje naredi testo. Oblikovanje 
in tehtanje je ročno. Izdelani 
surov hlebec al i štruco z vo
zičkom (imajo j ih 20) prepe
ljejo do tunelske peči. Skozi 
to peč se kruh vozi na trans
porterju, traku iz jeklenih 
plošč. N a eni strani gre š t ru-
ca v peč surova, na drugi pa
de čez nekaj minut že pečena 
ven. Temperatura v peči se 
vrti okoli 240—260 stopinj C e l 
zija. K o sem vpraša l , kakšna 
je, so najprej odprli vratca 
kuriSča in me povabili, naj 
vtaknem roko notri, da bom 
ugo tov i l . . . Peki pač ne b i 
bi l i peki, če se ne bi radi 
norčevali . Nato so me vpra
šali, če imam kaj p ra šne 
hlače. Rek l i so mi , naj j ih 
kar slečem, da j ih bodo dobro 
očistili prahu. Tako sem zve
del še za en stroj, k i ga ima-

K a k o j e z m l e k o m 
V potrošnji mleka Je Jugosla

vija v primeri z drugimi bolj 
razvitimi deželami na precej 
skromnem mestu. Po podatkih 
FAO (svetovne organizacije za 
kmetijstvo in prehrano) je v le
tih 1950 do 1952 znašala naša 
dnevna potrošnja na prebivalca 
253 gramov, leta 1955 pa 267 
gramov, v istem letu pa so po
rabili Francozi dnevno na pre
bivalca 416 gramov, Danci 550, 
Italijani pa le 236 gramov. 

Naša povojna proizvodnja mle-
V 

ka je v primeri g predvojno po
rasla: cd 1970 m;lijonov litra le
ta 1939 na 2024 milijonov l i 
trov v letu 1956. Porast proiz
vodnje mleka je b i l različen v 
raznih krajih države, najhitrej
ši pa na področjih, kjer so bile 
potrebe večje in pogoji boljši, 
na pr.fner v okolici velikih 
mest; tam dajo krave sedaj let
no 1700 do 2000 litrov mleka, 
povprečje v Jugoslaviji pa je 
1100 litrov. 

Skupaj vzeto smo leta 1956 

imeli okrog 113 letrov mleka na 
prebivalca, največ v Sloveniji — 
221 litrov, nato na Hrvaškem — 
166 litrov. V Srbiji je proizvod
nja na prebivalca znašala okrog 
86 htrov, v Makedoniji pa le 14 
litrov. Predvidevajo, da se bo 
proizvodnja mleka do leta 1961 
povečala do 2885 milijonov l i 
trov letno, to je za 33 odstotkov 
več v primeri z letom 1956. 

P O T R O Š N J A N A V A S I 
V M E S T U 

I N 

Učiteljstuo u Šentjerneju odgovarja 
Članek, ki ga Je 2. oktobra pri

občil v Dol. listu Slavko Doki, na 
podlaigt lnformacl.1, ki jih je dobil. 
Je res predramil prosvetne delav
ce lz Šentjerneja, toda ne zaradi 
tega, ker niso izpolnjevali svojega 
prosvetnega poslanstva med mla
dino, temveč zaradi neopravičenih 
ln krivičnih očitkov, ki so jih iz
rekli ljudje, dobro poučeni o lz-
venšolskem prosvetnem delu uči
telj stva. 

Da stvarno odgovorimo na natol
cevanje, bomo skušali v kratkih 
obrisih orisati naše delo. ki Je v 
našem kraju zelo težavno ln Je. 
Iti, rodilo le skrajno omalovaže
vanje 

Letos Je članica učiteljskega 
zbora režirala dramo »Svet brez 
sovraštva« Igrali so člani lz pod
jetja Telekomunikacij Tovarlšica 
JLh Je učila z največjim priza
devanjem in žrtvovala neštete ve
černe ure, da Je igra lepo uspela. 

Dan borca Je hotela režlscika 
v počastitev dne ponoviti Igro, a 
1* naletela na odpor pri igralcih, 
čes da ne bodo igrali zastonj. Mo-
*kl Igralci so med vso i g r n . ibo-
tirali, niso pe hoteli loostumlratl 
in eo bili sploh skrajno nedisci
plinirani. Med temi igralci Je bil 
tudi tovariš, ki je podal izjavo o 
nedelavnosti učiteljstva, Z naj
večjim potnpljenflem je speljala 
režiserka Igro do konca, čeprav 
ogorčena zaradi nerazumljivega 
odnosa Igralcev do dneva, ob ka
terem se vsak etično čuteč človek 
želi oddolžiti spominu naših bor
cev, 

S'člani kolektiva litega podjetja 
J« drum članica učiteljskega zho 
H klhib visoki nosečnosti v na|-
VfVe|em mrazu noStudirala uspelo 
»Pevolgro. 

Jfira »TrnjiHčica«. ki 1o J« tudi 
iWMla članica učiteljskega zbo 
r « . Jo no in vajah propadla, ker 

Igralec, ki bi bil moral povedati 
le nekaj stavkov 

Bridke izkušnje Je imela članica 
učiteljskega zbora, ki je na proš
njo prevzela pevski zbor. Pevci 
so takoj ob ustanovitvi odpovedali; 
vaje ženskega zbora pa so postale 
prava muka Pevke so prihajale 
z velikimi zamudami, večinoma 
1ih pa sploh ni bilo Kljub točno
sti ln vestnosti je morala pevo-
vodklnja neprestano prenašati 
očitke, da zbor ne uspeva. Ven
dar Je zbor kar dobro nastopal 
pri proslavah in končno pri za
ključnem koncertu šentjernejsklh 
pevskih zborov (ženski zbor, pi
onirski zbor ln šentjernejski pe-
telinčkl), katere je vse vod:lo 
učlteljstvo. Peli so v na pol praz
ni dvorani, saj koncerta niso obi
skali niti oni. ki bi morali dati 
moralno zadoščenje opravljenemu 
trudu in pevcem veselje za na-
dalnje delo. Edino »priznanje« je 
bila opazka v članku, »da Je pev
ski zbor propadel«. 

Isto razočaranje Je doživel član 
učiteljskega zbora, ki je, napro-
len od podjetja Telekomunikacij, 
prevzel predavanja. Na slušatelje 
je zaman čakal. 

V okviru Ljudske univerze so 
bili za neznaten prispevek organi
zirani Jezikovni tečaji lz anglešči
ne, francoščine m nemščine Prl-
javljencev Je bilo malo, a že po 
prvih urah, ko so videli, da Je tre
ba nekoliko prizadevnosti, »o Izo
stali in tečaje smo morali ukiniti. 
Edino mladina lz trgovske stroke 
bi bila rada posečpla tečaje ln kar 
nerazumljivo je, da se prijavijen-
cl niso smeli niti za eno tedensko 
večerno uro odtegniti delu Tudi 
te tečaje Je vodila članica učitelj
skega zbora 

Sentjernejska knjižnica s« odli
kuje po svojem knjižnem bogast 
vu. Ima nad 1700 knjig, popu«}« 

•e med mladmci nI na?el se en ti'krat tedensko m mladm' Ć9 

na možnost bogate izbire knjig za 
razvedrilo ln nadaljnjo izobrazbo. 
7,al je med pošolsko mladino zelo 
malo zanimanja za dobro knjigo. 
Knjižnico vodijo od vsega počet
ka člani učiteljskega zbora. Nih
če, ki nima vpogleda v to delo, 
ne sluti, koliko ur mora žrtvovati 
knjižničarka za poslovanje, ure|a-
nje in nabavljanje knlig. 

Tudi poverjenik Prešernove 
družbe. Članica učit. zbora, se pri
tožuje, da je premajhno zanima
nje med mladino, največ pa zato. 
ker nad polovico naročnikov lz 
podjetja Telekomunikacij noče 
plačati naročnine 

In kdo je pripravljal mladino 
za zlet Partizana v Blhaču ln za 
druge fizkulturne nastope! v či
gavih rokah so Javne proslave, kdo 
se udejstvuje prt sindikatih, kdo 
opravlja utrudljivo delo sekretar
ke pri Rdečem križu, pri Društvu 
prijateljev mladine, pri Društvu 
za napredek gospodinjstva, kdo li
či ln maskira igralce, dela plakate, 
kdo je vodil lutkovno gledališče, 
itd — vse učiteljstvo 

Vsak, ki upošteva vse te težke 
razmere ln nerazumevanje ljudi 
za Izven šolsko delo. ki ga oprav
lja učiteljstvo kljub prezaposleno
sti v šoli zaradi pomanjkanja učnih 
moči. bo razumel, da so očitki v 
članku tov Dokla povsem krivični 
ln da Je učiteljstvo Šentjernej sike 
osemletke tipravlčeno užaljeno 

Učiteljski kolektiv 
Za zboljšanje prometa 

V Generalni direkcij; IUE 
železnic so pripravili prvi osii . 
tek družbenega plana železn 
?kega prometa za leto 1959 Nj 
gova glavn.a znači lnost le r. 

aljnje povečanje blago vnej. 
n potniškega prometa in POV 

Sanjfl delovne storilnosti. 

V potrošnji* mleka so znatne 
razlike med kmečkim in mest
nim prebivalstvom. Na kmetih 
je mleko zelo pomembno žiViilo. 
Vsak član kmečkega gospodar
stva v Jugoslaviji porabi pov
prečno 73 litrov mleka na leto, 
največ v Sloveniji — 162 litrov, 
na Hrvatskem in v Crni Gori 
po 113 litrov, v Srbiji 33 in v 
MakedoniiJ; 15 litrov. Kar se pa 
tiče uživanja mlečnih proizvo
dov, j ih največ potroši hrvatsko 
ki srbsko kmečko prebivalstvo 
— 7 kg na prebivalca letno, slo
vensko pa le 3 kg. 

Meščani porabijo več mleka 
in mlečnih izdelkov kakor kmeč
ko prebivalstvo — leta 1956 po 
104 litre na prebivalca. Slove
nija je tudi v tem na prvem 
mestu (187 litrov), nafto pride 
Hrvatska (123 lirtrov), najmanj 
pa ga porabijo v srbskih mestih 
(68 litrov). Sploh v kol'ičini ži
v/1 Živalskega lizvora zavzema 
mleko v mestih prvo mesto. 

Č E D A L J E V E C M L E Č N I H 
I Z D E L K O V 

V povojnih letih se Je močno 
razvila vloga mlekarn v preskr-
bovanju prebivalcev po mestih. 
Pred vojno je bila skupna zmog
ljivost vseh mlekarn okrog 426 
flsoč litrov dnevno, danes se je 

vignnla na 1,207.000 litrov, 
[d vid eno povečanje proizvod

nje n a 2885 Irtrov v letu 1961 
terja zgraditev novih kapacitet 
<a okrog 1,180.00 l ;trov. Ni S* 
toliko pomembna kapaciteta, ka
kor neprimerno višja kvaliteta 
dela. Predvojne mlekarne s s\ 

Jo opremo se skoraj ne morejo 
primerjali; z današnjimi glede 
kvaliltete, i*zbdre in rentabilno
sti izdelkov. P r i opremi novih 
mlekarn je bila zelo pomembna 
tehnična pomoč organizacije 
Združenih narodov. 

Danes imamo na trgu dolgo 
vrsto raznih mlečnih izdelkov, 
osvajamo pa tud; irzdelavo naj
različnejših mlečnih napitkov. 
Naglo se razvija proizvodnja 
mleka v prahu. L*ta 1951 smo 
ga proizvedla komaj 81 ton, 
predlanskim pa ž» 912 ton. 

Poudariti pa moramo, da raz
voju našega mlekarstva trgovin
ska mreža i e ne ustreza. Rezul
tati anal se razdeljevanja in 
prodaje tekočega mleka v ma
loprodajni mreži kažejo, da Se 
nimamo dokončno Izdelanega si
stema. Najbolj razvito mrežo 
prodaj alnic mleka ima Slove
nija. Veldko Število prodajalnic 
v drug»h republikah je tehnično 
slabo opremljenih in ne morejo 
vskladisčiti dovoljne količine 
pasteriziranega mleka za proda
jo • teku vsega dneva, zato ga 
navadno prodajajo le po nekaj 
ur. (Po Jugopresu) 

jo — stroj za strepanje vreč. 
V vreči, ko iztresajo moko, 
ostane še vedno nekaj moke 
na jutovini i n v vogalih. Ta 
stroj jo pa dobesedno do zad
njega praska potegne iz nje. 
Izpraznjeno vrečo nataknejo 
na posebne žične profile, 
vključijo tok in, preden na-
šteješ do deset, sname jo vre
čo popolnoma čisto, tako kot 
bi jo očistil s sesalcem za 
prah. 

Nato sem si ogledal še na
prave: kopalnice, s t ranišča, 
umivalnico, slačilnica, v ka
teri ima vsak pek svojo oma
rico, vse lično in lepo ure
jeno. Res je z novo pekarijo 
Novo mesto vsekakor mnogo 
pridobilo, ima pa tudi svoje 
slabe strani. 

Najprej to — v njej Je mo
goče speči 800 kg kruha dnev
no, medtem ko ga Novo mesto 
porabi v času največje po
trošnje, to Je poleti, naj
več 600 kg. Obrat torej ne mo
re biti popolnoma izkoriščen. 
Kl jub temu bi morala ob
enem z njo delati še ena pe-
karija v mestu. Prvič zaradi 
možnosti okvare na napravah, 
drugič pa ne smemo pozabiti 
mnogih novomeških gospodinj, 
k i kruh same doma zamesijo 
in ga odnesejo v peko. Torej 
uslužnostna peka. To je raz
umljivo, saj pri nas še da
nes na kmetih ocenjujejo go
spodinje po tem, kakšen je 
njen kruh. Razen tega se pa 
le bolj izplača mesiti doma, 
če je d ruž ina številna. 

Drugo vprašan je je prevoz. 
Nova pekari j a je skoro 1 k i lo
meter oddaljena od središča 
mesta. Treba bo nabaviti so
doben avtomobil za prevoz 
kruha, opremljen z ventila
torji, tak k i bi ustrezal vsem 
sanitarno tehničnim predpi
som. Zdaj, ko nova pekari j a 
dela še največ za potrebe av
toceste in le z manjš imi ko
ličinami dopolnjuje potrebe 
Novega mesta, dovažajo te 
količine s t r idklorn. V Brš-
l j in in Smihel pa vozijo kruh 
s »hijaho* (s k o n j i ) . . . 

Vprašanje večjih zmogljivo
sti je mogoče rešiti na dva 
načina. En način je, da bi v 
novi pekariji pekli kruh in 

kekse ter da bi občina pre
vzela del obveznosti. Drugi 
način je, da bi neko industrij
sko podjetje za proizvodnjo ke
ksov prevzelo novo pekarijo in 
v njej proizvajalo samo kekse. 
Plačalo bi vse investicije. Ob
čina se že pogaja z nekim 
podjetjem. 

Novo mesto bi tako prido
bilo še en industrijski obrat, 
ki bi zaposloval izključno žen
sko delovno silo (približno 150 
žena), te pa je pri nas naj
več. Ce bi našli interesenta, bi 
občina nato dodelila pekariji 
sredstva za gradnjo novega 
obrata, del potrebnih sredstev 
pa bi pekarija najela sama. 

Peki pravijo, da so bolj 
navdušeni za drugo rešitev, 
čeprav bi se od novega obrata 
težko ločili. 150 novih ljudi 
— žena bi dobilo v tem pr i 
meru zaposlitev, tega ne sme
mo pozabiti, pravijo . N Novi 
obrat, k i b i ga gradili , bi imel 
primemo zmogljivost. 

Novomeška Pekarija je le
tos povečala promet za 150 
odstotkov. Mnogo je pomagala 
k temu avtocesta. Ceno kruha 
bodo dvignil i le za 2 dinarja 
pri kilogramu, medtem ko ga 
bodo drugod v največ prime
rih podražili za 4 din. To je 
eden od redkih primerov pri 
nas, da nismo zgrabili največ, 
kar se da, ampak celo pol manj. 
Pred nedavnim sem bi l na 
nekem sestanku. Gospodinje 
so vedele mnogo povedati o 
cenah novomeškega kruha. 
Zakaj je 4 dinarje dražji kot v 
Ljubljani . Pek i so mi pove
dali, da je to predvsem zara
di skladišč. Ljubljanske pe
karne in večina pekarn dru
god kupujejo vagonske po
šiljke moke od mlinskih podje
tij, ker imajo skladišča, oni 
j ih doslej niso imeli in so 
b i l i prisiljeni moko kupovati 
v trgovski mreži, kjer je 
dražja . 

In še nekaj: podjetje je dlje 
časa razmišljalo o prodajalni 
kruha v Kandi j i , ne morejo 
pa najeti primernega prosto
ra. Imajo predviden lokal, k i 
je še zaseden, a upajo, da bo 
kmalu prost. Tako bo tudi 
kandijskim gospodinjam ustre
ženo. 

Metliške novice 
Kmetijska zadruga Metlika je 

to jesen odkupila okoli 50 va
gonov sadja za industrijsko 
predelavo. Večji del je odkupi
la tepke, k i j ih je plačala po 
8 din kg. Zadruga odkupuje tu
di namizno sadje, vendar je 
sadja dobre kakovosti na tem 
področju zelo malo. 

Večjih presežkov krompirja 
zaradi suše v metliški okolici 
letos nI. Pridelek Je manjši kot 
lani. V koldkor ima posameznik 
več krompirja, kot ga potrebu
je za sebe, ga bo lahko porabil 
za pitanje živina. Zadruga ima 
pogodbe za rejo nad tisoč pra-

čev, tako da odkupi tedensko 
1 30 do 120 prašičev za zakol. 

• 
S trgatvijo so vinogradniki v 

metliškem okolišu najdlje po
čakali. V glavnem so trgali prejš
nji teden. Take trgatve že dol
go nj bilo. Pridelek je velik, pa 
tudi kakovost je dobra, ker n i 
so prezgodaj trgali. Vinograd
nikom močno primanjkuje po
sode, toliko Je letos sadja in 
grozdja. 

Kakovost letošnjega vinskega 
pridelka potrjuje primer neke
ga vinogradnika iz okolice, k i 
je prodal zadrugi grozdje, k i je 
vsebovalo 22 stopenj sladkorja. 
Sicer pa z odkupno ceno vino
gradniki ndso zadovoljni in pra
vijo, da je prenizka. Zaradi te
ga je promet z grozdjem in 
moštom sorazmerno majhen. 
Prodajajo 1« tisti, ki ga nima
jo kam apnav+ti. Zaradi velike

ga pridelka ni računati, da b 
se cena dvignila. Sicer pa si 
odkupne cene določene po ka 
kovosti. 

Okolj bencinske črpalke, k} je 
v Metliki nujno potrebna, je bilo 
že veliko razprav pa je še ved
no nimajo. Splošno trgovsko 
podjetje, k i jo namerava posta
vati, je že lani kupilo cisterno 
ln črpalko. Da oboje ^edaj leži 
neizkoriščeno, je vzrok neso
glasja med podjetjem in upra
vo za ceste, kje naj b[ črpalka 
stala. Podjetje bi Jo rado imelo 
v bližini ene ali druge trgovine, 
uprava za ceste pa ne dovoli 
postaviti preblizu cestišča. Prav 
gotovo bi se z dobro voljo lahko 
našla zadovoljiva rešitev. 



Zaključen ie III. Dolenjski 
kulturni festival 

P o r o č i l o p r i p r a v l j a l n e g a o d b o r a 

HI- dolenjski kulturni festi
val je bil v celoti posvečen gra
diteljem ceste Bratstva in enot
nosti, ki so prispevali tudi ve
lik moralni in materialni delež 
k uresničitvi sporeda. Skupno 
je bilo 20 prireditev in razstav. 
Celotni spored je imel namen 
poudariti eno Izmed najvažnej
ših pridobitev N O B t namreč 
bratstvo in enotnost jugoslo
vanskih narodov- To smo do
segi; s tesno povezanostjo z 
mladimi graditelji in s sodelo
vanjem hrvaških kulturnih 
ustanov. Bratstvo ln enotnost 
smo prikazali tudi z razstavo 
slovensko-hrvaškega kmečkega 
upora. Simbolično smo prikaza
l i bratstvo in enotnost s priži
gom festivalske bakle, ob kate
r i so si podali roke predstav
niki vseh republik F L R J . Festi
val je kot kulturna akcija do
lenjskega ljudstva dosegel mi
mo tega še naslednje cilje: 

1. Razgibal Je veliko Število 
ljudi. Število, ki gre v desettiso-
če, saj je obiskalo Kostanjevico 
v festivalnih dneh blizu 30 tisoč 
ljudi, med njimi štiri skupine 
Nemrev ln ena skupina angleških 
kulturnih In prosvetnih delavcev. 
Zajel je tudi več kolektivov iz 
raznih kraiev. predvsem Iz Bre-
flc. Krškega, Novega mesta, Me
tlike in od drugod. Tako so je 
kros delovanja Dolenjskega kul
turnega festivala zelo raztegnil 
ln bi ob ugodnih prometnih zve
zah in zadostnem prevoznem 
parku bilo mogoče Stavilo obisko
valcev močno povečati. 

2. Kulturne prireditve so bile 
na ravni renomiranih nriredltev 
te vrste v naši državi. Njih 
vzgled že povzemajo Številna sre
dišča v Sloveniji. 

3. Festival ie bil dok*z scž't»a 
med uglednimi osrednjimi kul
turnimi ustanovami in amaterli, 
brez vzvišenega odnosa n*. eni 
in brez ozke nezaupljivost! na 
drugi Stran:. Zgodilo se je celo. 

da je pri naši domači amaterski 
predstavi nastopila prvakinja po
klicnega 5ledali5ča. Amaterstvo 
je torej iz tega sožitja izbralo 
tisto, kar Je najboljše in kar lah
ko kvaliteto našega delovanja sa
mo poplemeniti. 

4. Naše centralne kulturne usta
nove in posamezni umetniki so 
pokazali hvale vredno razumeva
nje do tako imenovane province, 
v tem primeru province le v 
zemljepisnem smislu. 

5. Celotni spored, ki Je bil u-
metniško in idejno zaokrožen in 
utemeljen, je naletel na dobro 
mero razumevanla pri predstav
nikih naše luirtske oblasti, ki so 
pokazali ne samo smisel, marveč 
tudi razumevanje za potrebe na
šega preprostega človeka in so 
zato akcijo tudi podprli. 

6. Prireditev le naletela na do-
D»r odmev javnosti. PTeko Ta
njuga so o festivalskih dogodkih 
poročale vse jugoslovanske radij
ske postaje, medtem ko je Radio 
LJubl lana kar dvakrat prenašal 
otvoritvene s'ovesnosti. Po nepo
polnih podatkih je prineslo član
ke več kot 30 jugoslovanskih čas
nikov, v katerih je izšlo več kot 
100 reportaž in poročil. Tako tisk, 
kot radio sta si bila edina, da je 
to najcenejša tovrstna prireditev 
v državi. 

7. Festival Je imel poseben po
štni žig, ki je bil v veljavi ves 
mesec, pa tudi posebno kuverto, 
ki jo je izdala Poštna direkcija 
Ljubljana, medtem ko so pisem
ske znamke prinašala prizor iz 
prvega dejanja Držičeve komedi
je Dundo Maroje, ki je bila pri 
nas prvič izvedena v novem pre
vodu in tržaškem narečju. 

Pri izvajanjih programa Je so
delovalo 1.C8S ljudi, med njimi 
član dunajske Opere Jože Gostič, 
primadona beograjske Opere Va
lerija Hevbalova, skladatelj Jakov 
Gotovac, filmska igralka Marija 
Kohn, prvak Drame Stane Sever, 
članica jugoslovanskega gledali
šča Ančka Levarjeva, prvak lju
bljanske Opere Ladko Korošec, 
direktor in dirigent ljubljanske 
Opere dr. Danilo Svara, režiser 
ljubljanske Opere Ciril Debevec. 
književniki Janez Menart. Ciril 
Zlobec, Tone Pavček, Lojze Ko-
vačič, Andrej Hieng ln Severin 
Sali, režiser in direktor ljubljan

ske Drame Slavko Jan, Igralci: 
Janez Cesar. Mira Danilova, Vi
da Juvanova, Lojze Potokar, Loj
ze Drenovec in številni drugi 
najvidnejši delavci s področja 
slovenskega in jugoslovanskega 
kulturnega življenja. 

Pri izvajanju programa je bi
stveno prioomogln tudi ing. arch. 
špelka Valeofinčič-ArneSeva, ki 
Je že drugo leto nesebično sode
lovala pri raznih delih in i svo
jim odličnim strokovnim znanjem 
pripomogla k marsikateremu 
uspehu. 

Dolenjski kulturni festival je 
množična manifestacija, zato je 
tudi celotna prireditev kolek
tivno delo Pripravljalnega od
bora, v katerem so predstavni
ki vseh množi5nih organizacij, 
društev in ustanov našega kra
ja in okraja Novo mesto, kakor 
tudi predstavniki mladinskih 
delovnih brigad, ki so dali svoj 
delež vsak po svojih močeh, po
žrtvovalno in nesebično. 

Vsem sodelujočim izrekamo 
našo iskreno zahvalo in prizna
nje. Iskreno zahvalo smo dolž
ni Glavnemu štabu mladinskih 
delovnih brigad, občinskemu 
ljudskemu odboru Kostanjevica 
Podbočje, k i nam sicer ni mo
gel nuditi nikake denarne pod
pore, bil pa je zmeraj poln 
iskrenega razumevanja, k i je 
pri takem delo tako selo po
trebno, dalj« okrajnemu ljud
skem odboru Novo mesto, 
svetu za kulturo LRS, izvršne
mu svetu Ljudske skupščine 
LR.S, Zvezi T V D Partizan pri 
OLO Novo mesto in v Ljublja
ni. Zahvalo smo dolžni vsem 
tistim podjetjem* k i so nam 
priskočila na pomoč, dalje ko
prski tiskarni in tiskarni Slo
venskega poročevalca za izred
no uslužnost in kvaliteto, ko
lektivu pošte v Kostanjevici, k i 

„Svet brez sovraš tva" 
V soboto. 4. oktobra so ko-

Stanjeviški igralci uprizori l i 
dramo M:r<j Pucove »Svet brez 
sovraštva«. To je bi la zakl juč
na prireditev III Dolenjskega 
kulturnega festivala. 

Poleg pravkar navedne po-
sebr.oii. . je imela uprizoritev 
še eno zan.mivost — Rozika 
Jankov.ć je namreč v vlogi 
Rozke praznovala 35-letnico 
svojega amaterskega dela. 
J ankov ičeva je začela že kot 
prav mlada pri pokojnem Jo
žetu Gor j upu, k i je z nena
vadno inteligenco in kul tur 
nim smislom uprizarjal takrat 
Cankarja in Zupančiča . V t i 
stem času je nastopila kot Ve
ren.ka Deseniska in na teda
njih piakatih vidimo beležko, 
da se bo predstave udeležil 
tudi pesnik. N i pojasnjeno, 
zakaj ga ni bilo, vemo le, da 
se je podobna želja amaterki 
J ankov ič izpolnila za njen 35-
letn: jubilej. Predstave se je 
namreč udeležila tudi pisate
l j ica M ' r a Puc - MJheličeva-

Uprizoritev, k i jo je režijsko 
pr ip rav i l Lado Smrekar i n so 
v njej nastopili poleg Rozike 
J ankov ičeve še Ka r l a Kunta-
ričeva, Tilka Krapeževa, Vera 
Planinčeva, Stana Gajškova, 
Vela JelŠnlkova, Mar inka M a -
tjašičeva. Vera Jalovčeva, Jo
že Jankovič, Ladko Kukec, 
Lojze Stih in Emil Košak, je 
prav lepo uspela. 

Ce smo morda pri jubilant-
k i opazili nekoliko razumljive 
nervoze, tega pri drugih ni b i 
lo opaziti. T r i vloge so se po
sebno vtisnile v spomin vsa
kega obiskovalca: Mari ja , 
Spelea in Svetelovka. V ta 
trikot bi lahko dal i še K o l o -
nelovko in Mojškrco. ki sta že 
pisani zanimivo in sta že po 
svoji naravi taki, da ljudem 

v Kostanjevici 
ugaoata. Mar i ja ie bila. pr ika
zana v vsej svoji tragiki . Do 
tega j i ie pripomogla odlična 
dikcija, katero je igralka k u l 
t ivirala že v šolskih klopeh. 
Prav tako dikcijo je bilo opa
zit i pr i V e r i Ja lovcev i , k i je 
b i la sicer prvič na odru, kar 
pa seveda ne zmanjšuje vred
nosti njene upodobitve, sad je 
v vlogi Spelce pokazala prav 
nenavaden dar. dar, k i ga bo 
treba gojiti. K a r l a K u n t a r i č e -
va je že izdelana igralka in 
njena Svetelovka je bi la glo
boko prepr ičeva lna . K tem 
vlogam pa smemo pr iš te t i tu
d i druge, k i so z uspehom so
delovale v kvali tetni soig-ri in 
dramo tako prikazale, da je 
pisateljica ob zakl jučku na 
odru izjavi la: 

»Nocoj mi je vaša iffra vrnila 
vero vase. Ob vaši uprizoritvi 
sem namreč spoznala, da prav
zaprav niti nisem tako slaba pi
sateljica. Predstava je v nekem 
pogledu boljša od one v Ljub
ljani (Drama). Iz vsega je velo 
nepotvorjeno, pristno doživlja
nje. Nič ni bilo narejenega. K a 
rakterji so tako lepo izdelani in 
vloge podane z občutkom za pra
vo mero. Na mnogih predstavah 
se je zgodilo, da je Mojškerca 
začela koketirati s publiko, med
tem, ko je bila vaša tako ubra
na, da je bila sicer tip zate, ven
dar nikoli na škodo celotnemu 

Stana G A J S E K v vlogi Mojškrce 
v »Svetu brez sovraštva« 

dogajanju. Moram vam kar 
iskreno reči, da sem presenečena 
in da take prireditve kljub vse
mu nikakor nisem pričakovala.« 

Predstavo, k i pomeni že 
drugo premiero v tej sezoni, 
je tudi občinstvo zelo toplo 
sprejelo. Svetlobni park je tu
di to pot vodil Jože Hodnik. 
Kostanjevi&ki amaterji p r i 
pravljajo za november Rok-
sandičev »Babilonski stolp«, 

maj pa Žižkovo »Miklovo 
Zalo« na prostem. P. H . 

»Novomeški spomini 
Pod tem naslovom so izšli 

spomini Josipa VVestra, kot 2. 
zv. Dolenjske muzejske knjiž
nice. To zanimivo delo zna
nega prosvetnika in pisca sta
ne 300 d.n, za člane Muzejskih 
društev: Posavskega, Dolenj
skega in Belokranjskega pa 240 
din. »Novomeške spomine« na

ročite v Dolenjskem muzeju 
(Novo mesto), v Posavskem 
(Brežice) in Belokranjskem 
(Metlika). Kdor na novo p r i 
stopi k enemu od teh Muzejskih 
društev, plača za knjigo 300 d i 
narjev, s tem pa ima že plača
no tudi društveno članarino za 
eno leto. 

je zaradi velikega števila pošt
nih pošiljk in telefonskih raz
govorov imel cbiio dela, zahva
liti se moramo tukajšnjemu Tu
rističnemu druStvu in Mestni 
skupnosti, ter še posebej Radiu 
Avfoput in njegovemu šefu Be
nu Hvali, podjetju Mesopromet 
iz Mokronoga, gostišču »Pod l i 
po«, hotelu Kerin in gostišču 
Stanič, Ljudski milici In Gasil
ski zvezi s področja občine in 
ne nazadnje tudi vsem tistim 
prebivalcem mesta Kostanjevi
ce, k i so čutili za potrebno, da 
po svojih močeh prispevajo k 
rasti in napredku kulturne rav
ni našega preprostega ljudstva, 
zavedajoč se, da so to naši 
skupni cilji in da je samo v 
skupnosti uspeh, napredek in 
moč. 

P R I P R A V L J A L N I ODBOR 
Predstavniki naših ljudskih republik pred plamenico ob začetku III. dolenjskega kulturnega 

festivala 

Pred kongresom telesne kulture 

Samo še trije tedni nas lo 
Zanj je povsod po Jugoslaviji ve 
različnih organizacij so v zadnje 
bližnjemu kongresu, glavna točk 
o tezah za referate in koreferat 
odbor za pripravo kongresa teles 
bliže ogledal, mora priznati, da 
ogromen korak naprej v razvoju 
Zaradi velikega pomena teh tez, 
ljanja v vseh naših telesnovzgoj 
tudi mi objavljamo v nekoliko 

OSNOVNE TEZE 
1. Telesna kultura v Jugoslaviji 

mora služiti borbi za izgradnjo 
socializma, hkrati pa mora biti 
prežeta z njenimi nalogami. Te
lesna kultura mora pomagati pri 
reševanju aktualnih nalog, ki 
stojijo pred našo skupnostjo na 
področju utrjevanja ljudskega 
zdravja, telesnega izobraževanja 
in socialistične vzgoje mladih 
ljudi. Skrbeti mora tudi za zdra
vo zabavo in oddih prebivalstva, 
za humanizacijo dela, večjo pro
duktivnost v gospodarstvu, zbolj
šanje življenjske ravni in blagi
nje državljanov. 

SOLA MORA NUDITI OSNOVNO 
TELESNO VZGOJO 

2. Za te naloge Je treba prido
biti še več institucij in organiza
cij, ki bodo delale v prid teles
ni vzgoji. To so otroški vrtci ln 
druge predšolske ustanove, šole 
vseh stopenj ln tudi univerze, 
družbene organizacije za telesno 
kulturo in JLA. 

Sola mora predvsem postati 
kraj, kjer bo mladina dobila os
novno in vsestransko telesno 
vzgojo. Da bi se to doseglo, se 
mora povečati sfevllo ur telesne 
vzgoje ln zagotoviti potrebne 
materialne pogoje. 

Pođ'-foiskcr strpno -je treba mla
dino pridobiti razen za obvezno 
telesno vzgojo tudi za svobodno 
aktivnost v posebnih organi zaci -
1ah za telesno kulturo, ki bodo 
imele svoj sistem tekmovanj in 
druge manifestacije. Ne bi bilo 
nujno, da bi bile te organizacije 
rezane na že obs+oječe organiza
cije telesne kulture, s katerimi 
pa bi morale najtesneje sodelo
vati. 
KOMAJ % ODSTOTKOV VSEGA 

PREBIVALSTVA SE BAVI S 
TELESNO KULTURO 

3. V organizirani telesni kulturi 
danes sodeluie komaj 8 odstot
kov vsega oreblvalstva. V prihod
njih desetih letih pa bo treba 
vkliučlti vso šolsko mladino ln 
nalmani podvolltl število aktiv
nih članov v družbenih organiza
cijah za telesno kulturo. 

4. Nafia skuonost je zainteresi
rana, da je čim več Mudi deležno 
osnovne telesne vzgoje, ki ustre
za našim današnjim potrebam. 
Prav zato je treba določiti obseg 
In stopnlo te izobrazbe za šol
sko mladino, pripadnike JLA in 
ostalo prebivalstvo ter hkrati za
dolžiti vse Institucije, da težijo 
za tem dilem. Prebivalstvo, zla
sti mladino, Je treba z raznimi 
priznani!, značkami ln drugimi 
sredstvi pridobiti za te cilje. 

KAR NAJVEČ ODPRTIH 
OBJEKTOV 

5. V današnjih pogojih je ne
obhodno potrebno, da se mladini 
ln delovnim ljudem zagotovi 
možnost za udejstvovanje v te
lesni kulturi, da se Jim da zdra
vo razvedrilo In oddih v organi
zacijah ln izven njih. V ta na
men Je treba zgraditi odprte ob
jekte za telesno kulturo v par
kih, letoviščih, turističnih krajih, 
zdraviliščih, v stanovanjskih na
seljih Itd. 

6. Delo JLA na področju teles
ne kulture Je sestavni del vseh 

Čijo od kongresa telesne kulture, 
liko zanimanje. Seje in sestanki 
m času v glavnem posvečeni 
a dnevnega reda pa je razprava 
e, ki Jih Je pred kratkim izdal 
ne kulture. Kdor si je teze po
bi njih uresničitev pomenila 

telesne kulture v Jugoslaviji, 
ki naj bodo predmet rasprav

nih in ostalih organizacijah, jih 
skrajšani obliki. 

naporov skupnosti za vzpon ljud
ske telesne kulture. 

7. Družbene organizacije za te
lesno kulturo — Partizan in 
športne organizacije, morajo v 
prihodnje razširiti svoje delova
nje, tako da bodo zadovoljile raz
novrstne potrebe prebivalstva. Za 
to so potrebne močne orgairfza-
cije — društva, ki bodo razpola
gala z zadostnimi materialnimi 
sredstvi in z dobrim strokovnim 
kadrom. 
VRHUNSKI SPORT MORA BITI 

REZULTAT MNOZlCNE 
TELESNE VZGOJE 

8. Naš VThunski šport mora bi
ti del in rezultat dela na pod
ročju množične in vsestranske 
telesne kulture ter mora odražati 
stopnjo njenega razvoja. Pove
zan mora biti z družbeno stvar
nostjo. Aktivnost v športu zato 
ne more biti poklic, prav tako pa 
tudi ni sprejemljivo gledišče, da 
se vrhunske športne storitve iz
silijo z umetnimi sredstvi. Jugo
slovanski šport si mora pridobiti 
ugled doma in v svetu s spozna
njem, da skupnost vsestransko 
skrbi za človeka. 

Vrhunske športne storitve mo
rajo biti rezultat visoko Tazvite 
telesne kulture in normalnega si
stematičnega dela v osnovnih or
ganizacijah. Zato se morajo orga
nizacije in športne zveze Se bolj 
usmeriti v delo za čim večjo 
množičnost v športu. 

SISTEM TEKMOVANJ V 
SKLOPU OSNOVNIH 

ORGANIZACIJ 
9. Sistem tekmovanj družbenih 

organizacij za telesno kulturo Je 
treba močneje ln učinkoviteje 
razviti med osnovnimi organiza
cijami v občinah in okrajih ter 
iih medsebojno povezovati v ce
loto. 

Potovanja na tekmovanja nika
kor ne smejo ovirati športnike 
pri vsakdanjem delu v šoli, na 
delovnem mestu, v družini itd. 

10. Planinska zveza, Zveza pri
jateljev prirode. Taborniška ln 
Počitniška zveza morajo dopol
niti svoje delovne programe s pr
vinami telesne kulture. 

11. V težnji za ljudskim zdrav
jem, za večjo produktivnost ln 
humanostjo dela. morajo podjet
ja posvetiti čim več pozornosti 
delovnim ljudem. Zagotoviti Je 
treba ustrezne prostore, objekte 
ln čas, dalje strokovnjake ter po
stopno tudi posebne odmore, ki 
naj bi bili namenjeni posebej te
lesni kulturi. 

GRADIJO NAJ SE KOMPLEKSNI 
OBJEKTI 

12. V izgradnji objektov za te
lesno kulturo Je treba težiti za 
kompleksnimi objekti, ki so bolj 
ekonomični ln bolj ustrezajo na
šim potrebam. Posebna pozornost 
naj velja zlasti izgradnji objek
tov ob šolah in univerzah, skrat
ka objektom za množično telesno 
kulturo. Tu naj bi kongres dolo
čil obveznosti komun do gradnje 
teh objektov. V prihodnjem ob
dobju bo treba najprej zagotovi
ti ureditev športnih oblektov v 
industrijskih središčih in velikih 
mestih. 

13. Ena od osnovnih nalog ur
banistov pri reševanju problema 
gradnje objektov bo, da se te 
postavi v naseljene dele mesta, 
tako da so funkcionalno vezani 
na potrebe ljudi, ki jih bodo ta
ko laže uporabljali. Zato morajo 
Ljudski odbori obvezno zagotoviti 
površine za te objekte v perspek
tivnem planu razvoja mesta in 
telesne kulture. 

OBJEKTE MORA VZDRŽEVATI 
SKUPNOST 

14. Objekti za telesno kulturo 
morajo postati družbena lastnina, 
za katero naj bi skrbeli ljudski 
odbori in zagotavljali sredstva za 
njihovo vzdrževanje. Koristnike 
in način upravljanja mora dolo
čiti komuna preko svojega orga
na za telesno kulturo. 

VEC FINANČNIH SREDSTEV 
15. Za predvideno povečanje 

množičnosti ln za predviden dvig 
kvalitete, je nujno, da skupnost 
v bodoče zagotovi več finančnih 
sredstev. Viri bodo lahko dotaci
je ljudskih odborov in izvršnih 
svetov, del sredstev iz fondov za 
preventivno zdrav, zaščito, odsto
tek od davka na športne priredit
ve in promet z alkoholnimi pija
čami ter od progresivnega obdav
čenja atraktivnih športnih priredi
tev, del sindikalne članarine, del 
dobička Državne loterije, pri
spevki podjetij Itd. Ta sredstva 
morajo biti po viru in obsegu 
stalna, kar bo omogočilo per
spektivni razvoj telesne kulture. 

Pravilno finančno politiko na 
področju telesne kulture bo 
možno voditi s posebnimi fondi 
za telesno kulturo, ki jih Je tre
ba ustanoviti v vsaki občini ln 
okraju. Nadzorstvo nad poslova
njem fondov morajo vršiti druž-
beno-državni organi za telesno 
kulturo — sveti za telesno kultu
ro. 

16. Finančna sredstva, ki Jih da
je skupnost, naj gredo za materi
alne in kadrovske namene, ki naj 
bi omogočili bolj množično udej
stvovanje prebivalstva v telesni 
kulturi, S temi sredstvi bi bilo 
v prvi vrsti treba zgraditi objek
te, šolati in plačevati strokovne 
kadre, izvesti prireditve In tek
movanja, ki so širšega družbene
ga pomena itd. Osebna oprema in 
domača tekmovania se morajo fi
nancirati s sredstvi, ki jih zbe
rejo sami tekmovalci ln organi
zacije. 

17. Dosedanje Izkušnje v finan
čno materialnem poslovanju v te-
iesno-vzgovnih organizacijah zah
tevajo stalni nadzor organov fi
nančne Inšnekclje nad poslova
njem organizacij, ki bodo dobi
vale dotacije iz fonda ali iz pro
računa oblastnega organa. 

CIM VF.C STROKOVNIH 
KADROV 

is. Množičnost v telesni kulturi 
bo mogoče doseči le, če se bodo 
razen objektov In denarnih sred
stev zagotovili tudi strokovni, 
zlasti amaterski kadri. Ustano
viti bo treba enotno mrežo insti
tucij, ki bodo šolale profesional
ni ln amaterski strokovni kader. 

Za pouk telesne vzgoje v niž
jih razredih osemletk bo treba 
usposobiti vse učitelje že na uči
teljiščih, odnosno v bodočih pe
dagoških akademijah. V višjih 
razredih morajo pouk prevzeti 
posebni predavatelll za telesno 
kulturo, ki se šolajo na višjih 
pedagoških šolah. V vseh vrstah 
srednjih šol pa naj bo telesna 
vzgoja v rokah specialistov, ki so 
končali višjo *olo za telesno 
vzgojo. 

itreb 
ba še 

elesno 
ti kon-

Zaradl izredno veli 
po strokovnih kadrih 
obdržati srednje šole ; 
kulturo. Strokovni kad: 
čajo to šolo, bodo dobrodošli tudi 
v Partizanu, v podjetjih in še 
marsikje. 

Da bi se navdušilo mladino za 
ta poklic, je treba do kraja regu
lirati status teh kadrov, a še po
sebej tistih, ki delajo v naših 
organizacijah. V prvi vrsti je tre« 
ba poskrbeti za priznanje stro
kovne izobrazbe, za nagrajevanje, 
štipendiranje itd. Prostovoljno 
delo na tem področju je treba 
izenačit], s priznanji za del« na 
drugih družbenih področjih, 

POMEMBNI SO TUDI 
ORGANIZATORJI 

19. V razvoju telesne kulture 
Imajo veliko vlogo tudi ostali ka
dri — organizatorji in funkcio
narji. Od njih se mora zahtevati, 
da se bolj poglobijo in da pozna
jo cilje in naloge telesne kulture. 
Oni nosijo moralno in politično 
odgovornost za delo in položaj na 
tem področju. 

Podpreti je treba tudi šolanje 
ostalih strokovnih kadrov, pred
vsem zdravnikov specialistov, ar
hitektov itd., ki se bodo posve
tili delu na tem področju. 

20. Zelo pomembna je tudi kon-
trola ljudskega zdravja, telesnega 
razvoja in fizičnih sposobnosti 
vseh državljanov, ki sistematično 
gojijo telesno kulturo. Naloga 
zdravstvene službe bo, da v okvi
ru obstoječih zdravstvenih usta
nov aH z ustanavifaniem poseb
nih dlsn:m7prjev svetovalnic in 
ambu'ant. rag^'n -»»dno zdrav
niško kontrolo v*eb. aktivnih 
športnikov. Deln te veje pa bi 
morala zagotoviti ln podpirati 
komuna. 

V BODOČNOSTI ENOTNA 
ORGANIZACIJA 

zt. Praksa je pokazala, da 1e za 
učinkovitejši razrmh telesne kul
ture neobhodno pov-rbna skupna 
akcija vseh institucij, kt se ba-
viio s to problemu'.'o. Hkrati z 
razvojem Jugoslovan-ke telesne 
kulture se bodo boli izgub
ljale razlike med Zvezo asu teles
no vzgojo »Parii^ n* in Športno 
zvezo. Nekje prejo, neki^ pozne
je, se bosta obe nraablzjtctjl po
polnoma nrlrndn > »*S-\vr. 11 v enot
no družbeno orsrac:'^ei.io. Za se
daj Je potrebno. Ht te ornaniza-
cije preko uttrezn h ikuprtfh or
ganov enotno r^'"•'••n nekatere 
probleme telesna k'iUtrre Izven 
Šol, kot na orim-r 
uporaba oblektov 
poslitev strokovn" 
paganda. akcije n -i 
ietjih, tekmovanja 
zdravstvena zaščita 

- rradnla ln 
~-'->->IP m za-
k»"irov oro-
psj in v ood-
tt prireditve, 
td. 

VELIK POMEN SVETOV ZA 
TELESNO KULTURO 

22. Sveti in komisije za telesno 
kulturo pri ljudskih odborih In 
Izvršnih svetih so organi. ki 
usmerjajo in vsklajajo dejavnost 
vseh organizacij za telesno kul
turo, obenem pa opravi iajo 
upravne posle in Izdajajo odgo
varjajoče predpise iz tega pod
ročja. 

Občinski svet za telesno kultu
ro naj bi bil edin' koordinacijski 
In usmerjevalni organ na tem 
področju. V okraju bi bilo treba 
skrbeti turi! za enotno vodstvo 
društev Partizan In Rn-rtn'h or-

za planinske. tnhornHke. """tnl-
ške In podobne organizacije. 

r . M . 

ŽENA IN DOM * SODOBNO GOSPODINJSTVO * ŽENA IN DOM * PODOBNO GOSPODINJSTVO 

Za popolno enakopravnost žensk 

Lep pri 
atadion, 

mer strnjenih objektov za telesno kulturo Je novomeška Loka: telovadišče, atletski 
igrišče za odbojko in košarko, za tenis, mali rokomet, kopališče ln čolnarna veala-

škegn kluba »Krka« (Koto Fr. Mtkee) 

Prizadevanje za vsestransko 
uveljavljanje in razvoj osebno
sti, boj za kar najširše, aktivno 
sodelovanje delovnih ljudi pri 
upravljanju družbenega življe
nja terjata, da nadalje izpolnju
jemo idejno-polltično in splošno 
vzgojno delo za odpravo ostan
kov neenakopravnih odnosov 
med ljudmi, zlasti pa med mo
škim in žensko. Problem ena
kopravnosti Ženske v Jugoslaviji 
ni več politično vprašanje niti 
vprašanje pravnega položaja 
ženske v družbi: kolikor še ob
stoja, je to pretežno problem 
ekonomske nerazvitosti, primiti
vizma, verskih nazorov insriru-
glh konservativnih predsoftrov, 
privatno -lastninskega odnosnT ki 
Še vpliva na življenje v družini. 
Zaostalo gospodinjstvo in obsto
ječ! materialni problemi druži
ne ovirajo družbeno aktivnost 
ne zgolj žene, temveč tudi moža. 
Pri Izpolnjevanju teh nalog Ima
jo pomembno vlogo organi druž
benega upravljanja v komunah. 
Komunisti v teh organih se mo
rajo bojevati IS ustvaritev po
gojev, ki so potrebni n uspešen 

razvoj socialistične družine In 
ki j ih lahko ustvarimo le zdaj, 
zlasti na področju gradnje sta
novanj, Izgradnje omrežja otro
ških domov v okviru gospodar
skih organizacij In stanovanj
skih skupnosti, ustanavljanja ko
munalnih uslužnostnih ustanov 
itd.; vse to pa bo prispevalo k 
dejanski enakopravnosti žene in 

oia in k njenemu sodelovanju 
kot enakopravnih državljanov v 

javnem življenju. Na Idejno 
političnem torišču se komuni*., 
bojujejo in se bodo bojevali zo
per vse nazadnjaške nazore o 
razmerju med spoloma, ki so še 
ostali v naši družini kot dedišči
na iz preteklosti. Se zlasti se 
bodo komunisti bojevali zoper 
uveljavljanje takih gledišč v 
lastnih vrstah. 
(Iz programa Zveze komu 'stov 
Jugoslavije.) 

Dragoceni med 
Med naravnimi zdravili in 

krepčili je čebelni med vseka
kor na prvem mestu. Le pre
malo se zavedamo, da bi moral 
biti med sestavni del naSe 
vsakdanje hrane, saj ga slad
kor po hranilni vrednosti in 
učinkovitosti sploh ne more 
nadomestiti. V r h u tega je med 
le izredna poslastica s tako 
žlahtnim okusom kakor malo-
katera. 

Prav gotovo bodo naše go
spodinje vesele nove knjižice, 
ki Jo j« Izdala »Kmečka knji

ga* pod naslovom »MED — 
H R A N A IN Z D R A V I L O * . V 
nji bodo našle vse, kar je do
bro in koristno vedeti o tem 
-pr ide lku- naših čebelic. Opi
sane so razne vrste medu, nje
gove lastnost: in sestava. O 
njegovi zdravilni moči govore 
sestavki naših in tujih zdrav
nikov. Obravnavano je različ
no medeno pecivo (43 recep
tov), medene pijače (12 recep
tov) in shranjevanje medu. 
Knjižica Je opremljena tudi s 
pt^«trrimi hudomušnimi risba

mi slikarja Zorana Didka. — 
Vsem gospodinjam jo toplo 
priporočamo. 

Omlete z dušeno 
zelenjavo 

Pripravimo omletno te
sto, ki naj stoji eno uro, 
nato spečemo omlete in jih 
nadenemo z dušeno zele
njavo, prepognemo če* 
pol. potresemo z nariba
nim sirom in serviramo. 

Za nadev dušimo JaJ-
čevce s paradižniki in pa
priko, ali vzamemo name
sto lajčevoev bučke. Prav 
dober nadev ie tudj \t f l -
žolovpga stroija. dušenega 
s paradižniki. Pi .nva dell-
(tftftaii pa so omlete 7 du
šenimi grbami, bodisi s 
samimi ali « paradižni
kom Nadev mora biti 
Kost, da ne leze lz omlet. 
Paradižnike olupimo In 
Jim odMranimu semenje, 
preden jih z-čnemo du.šltl. 
TTodatek SITV>* me ali go
sto akillt .••;:!< nadev iz
boljša. 
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Po starih stopinjah D0LSN3SKI OBVEŠČEVALEC 
»Volk dlako menja, nravi pa 

ne«, pravi ljudski pregovor. Za 
nekatere posameznike sLabe 
politične preteklosti bi lahko 
tudi porabili ta pregovor. Ko 
se se ob osvoboditvi znašli z 
licem v lice z ljudstvom in nje
govimi pravimi predstavniki, 
jjh je njihova bojevitost proti 
vsemu naprednemu, ki so jo 
imeli med vojno, navidezno za
pustila. Za aktivno podpiranje 
okupatorjevih pomoč njikov in 
vse ostaio zlo, ki so ga s svo
jem dedovanjem prizadeli naro
dnoosvobodilnemu boju in last
nemu ljudstvu, so bil i nekateri 
obsojeni na eno ali drugo ka
zen. Po prestani kazini pa so 
dobili državljanske pravice, kot 
vsi ostali ljudje. To pa nekate
rih ni p ni peljalo na pravo pot. 

»DUHOVNO ŽIVLJENJE« 
IZ TRSTA 

Podjetja in sindikalne po
družnice zadnja leta prirejajo 
skupinske izlete v Trst. Tak iz
let je letos junija organizirala 
za svoje člane tudi sindikalna 
podružnica tovarne zdravil 
»Krka« iz Novega mesta, Med 
člani kolektiva, ki so se ude
ležili izleta, je bila tudi Koza 
Matoh, bivša prosvetna delav
ka, sedaj zaposlena v tem pod
jetju. Motohovo pozna vsa oko
lica. Med vojno je bilo goreča 
privrženka zloglasnega klerofa-
šisti'čn.ega fanatiika kaplana 
Vol ban ga ln njegovih idej. Za
radi kaznivih dejanj med vojno 
jo bila po osvoboditvi obsoje
na. 

Ko se je vrnila lz prestaja
nja kazni, ni bilo po njenem 
zatrjevanju na svetu Človeka, 
k; bi bil bolj po nedolžnem 
preganjan,. Njeno zadevo so 
obravnavali velikokrat na ra
znih sestankih, da so bil i ljud
je že nejevoljni, ker so dobro 
poznali njeno poldtično zagri
zenost. 

Izlet v Trst je Matohova iz
koristila za povezavo s pobe
glimi nasprotniki naše družbe

ne ureditve. Svojemu bivšemu 
sošolcu duhovniku dr. Prešernu 
je nesla darilni paket sestre, ki 
t: je dala tudi njegov naslov. 
Na obisk k Prešernu je peljala 
s seboj še dve dekleti iz istega 
podjetja, vsekakoir svoji somiš-
ljenki. O čem so razpravljali, 
n; težko uganiti. Na domu pri 
Prešernu so dobile neke brošu
re z nabožnimi na^ilovri. Za naj
boljšo »duhovno hrano« pa so 
morale počakati, da jo je Pre
šeren prinjesel iz knjižnice ne
ke cerkve. 

Brošure so spravile v našo 
državo. Matohova je potem 
skrbela, da so si tolažilii žejne 
duše s hrano iz brošur »Duhov
no življenje«, »Katoliški misi-
joni« in podobnih, k i so jih 
primeslii lz Trsta taki. kot so 
omenjeni v uvodu. Kakšna je 
rjlihova potreba po duhovnem 
življenju, kače vsebina brošur. 
Ta nI niti najmanj pobožna, 
pač pa polna blatenja nagega 
državnega in političnega vod
stva, klevetanja narodno osvo-
bodiiPjnega boja in partizanov 
ter poveličevanja belogardiizrna 
in fašističnih Idej. Res več kot 
čudna duhovna hrana ljudi, ki 
j im je ljudska oblast marsikaj 
spregledala in oprostila ter jim 
dala vse demokratične pravice. 
Seveda je Matohova posredo
vala to »hrano« -le svojiim so
mišljenikom. 

Zaradi širjenja sovražne lite -
nature !m vnašanja v diržavo 
prepovedanega tiska, je bila 
Matohova 30. septembra obso
jena na okrožnem sodišču v 
Novem mestu na 19 mesecev 
strogega zapora. Na razpravi je 
zatrjevala, da ni vedela za vse
bino brošur, ki jJh je posoiaila. 
Za to je zvedela baje šele v 
preiskavi. Ljudje (seveda nie-
nega kova) da ®o želeli »du
hovno hrano* in ona jim je to 
samo zaradi usluge preskrbela. 

Da se poMtSično prepričanje 
MiatOhOV« od volne sem nj nič 

spremenilo, so politične organi
zacije večkrat opozarjale. Na
vzlic temu je prosila za izbris 
prestane kaznj, trdeč, kako se 
j i je po vojni zgodila ikrlvlca. 
Dobila je zaposlitev in to v 
zjadnrjem času zaiposfllitev t 22 
tisoč dinarjev prejemkov. V 
kolektivu je imela čedalje več
jo besedo in veljavo, mnogo 
večjo, kot bi Jo smela imeti 
spričo svoje preteklosti in se
danjega političnega zadržanja. 
V času, ko je razširjala zgoraj 
navedeno sovražno literaturo, 
je v družbi z neko izseljenko 
obiskala tudi grad Strugo, kjer 
so nastanjene nune iz Smihela. 
Da sta laže opravili pot, jim je 
nekdo iz podjetja »Krka« pr i 
skrbel občinski osebni avtomo
bil . . . 

V času, ko se je potegovala 
za izbris kazni, je vzdrževala 
pismene stike z raznimi pobe-

Društvo mladih tehnikov v 
Podbočju bo kmalu dobilo svo
jo delavnico. Čakajo še potreb
ne mize. To društvo je dobilo 
letos tretjo nagrado v okraj
nem tekmovanju Društev mla
dih tehnikov. 

* 
V osemletki v Podbočju pri

pravljajo mlečno kuhinjo. Šte
dilnik že imajo. Kmetijsko-go-
spodarska šola, k i je imetla la 
ni samo teoretični pouk, bo 
imela letos tudi praktičen. 

* 
V Podbočju je bilo prvotno 

predvideno, da dobi vodovod 
samo šola. Vaščani so sklenili, 
da bodo pomagali graditi vo
dovod, če ga bodo dobili tudi 
oni. Postavljen je bil takoj vo
dovodni odbor; Centralni higi
enski zavod iz Ljubljane pa je 
izdelal brezplačno načrte za vso 
vas. Vodovod bo stal 8,5 m i l i 
jonov. Občina bo prispevala sa
mo 1,5 milijona, ostalo pa va
ščani s prostovoljnim delom. 
Obvezali so se, da bo vsak pr i -

glimi osebami :n drugimi na
sprotniki Jugoslavije. Tako je 
ves čas, odkar je jedla kruh, 
katerega j i je nudila sociali
stična domovina in uživala 
druge državljanske ugodnosti, 
delala premišljeno proti svoji 
domovin,!. Milo kaznovanje za 
star j ena dejanja med vojno, 
več kot pošten ko? belega kru
ha in vse ostale pravice, k i jih 
je uživala, je vračala s širje
njem strupene sovražne propa
gande. 

Takšen je moralni lik ljudi, 
ki jih je vzgajati zločinski kle-
rofaišizem. Navzlic vsej pniiza-
nesljivostl, k i j ih ima naša 
družba do takih ljudi, bi bila 
vendar potrebna budnost nad 
delovanjem tiaikfth posamezni
kov. Ce že ne za drugo, vsaj 
zato, da ne bodo s svojim de
lovanjem z a s t r u p i l i drugih, 
zlasti mladino. 

speval 10 delovnih dni po 10 ur 
za opravljanje nestrokovnih 
del. Do zdaj so napravili 63 de
lovnih dni: uredili So oba za
jetja in naredili pot iz vasi na 
Stari grad (1 km). Potrebujejo 
tudj okoli 20 m3 lesa, ki ga ne 
morejo nikjer dobiti. 

Gozdarskolesna poslovna zve
za Novo mesto gradi z delno 
pomočjo DIP Turo polje cesto 
Sutoa — Dol — Mladje — Pruž
na vas. Ta cesta bo povezovala 
hribovske — partizanske vasi s 
svetom. Cesto bodo predvidoma 
izročili prometu 1. novembra. 

Lepa postrežba, 
lep odnos 

Bili smo na oddihu v Šmarje
ških Toplicah. Bilo Je res prijetno 
ln prav zato nam Je čas tako hi
tro, prehitro minil in posloviti smo 
se morali od Zdravilišča ln tega 
prijetnega kotička Dolenjske. Ču
timo pa za svojo dolžnost, da se 
javno zahvalimo vsem uslužben
cem Zdravilišča za res prijazno, 
kulturno postrežbo ln za lep od
nos do nas, gostov. 

Gostje iz Splita 

V prihodnje upam, da bom do
segel večje uspehe, ker mi bo to
varna iz Milana, ki izdeluje mope
de Mosquito dala specialni stroj 
Mosquito, ki doseže hitrost okoli 
70—80 km na uro. Upam, da bom 
tako prihodnje leto lahko uspeš
neje konkuriral Klančiču ln Br-
netiču.« 

Zanimalo me Je tudi delo AMD 
Novo mesto, njegova pomoč tek
movalcem in uspehi ostalih dir
kačev. Na to vprašanje je tov. 
Pieničar takole odgovoril: 

Andrej Pleničar se uvršča med 
najboljše mopediste-dlrkače 

v Sloveniji 

»AMD Novo mesto dobro skrbi 
za nas tekmovalce, ki pa smo boli 
redki. Pomaga nam, da se lahko 
udeležujemo dirk. Na nekaterih 
dirkah nas Je tekmovalo več iz 
AMD Novo mesto, toda resneje 
sva se dirkam posvetila le midva 
z Novakom. Dane tekmuje na 
Mottomorlniju 125 ecm. Tudi on 
Je dosegel že lepe uspehe na dir
kah (v Trbovljah ln Novi Gorici 
3. mesto), žal pa se zaradi službe 
ne more udeležiti vseh dirk, kar 
mu onemogoča hitrejši napre
dek.« Fr. Mlkec 

S a h 
P I C E K mL 

P R E S E N E T L J I V O Z M A G A L 
2e na brzoturniriju za prven
stvo Novega mesta za septem
ber se je Picek m l . nepr iča 
kovano dobro plasiral, takoj 
za zmagovalcem Gajskim, na 
enakem tekmovanju za mesec 
oktober pa je zasedel prvo 
mesto z 2 in pol točke pred
nosti pred favoritom Sitar-
1em. Uspeh tretjekategornika 
P icka je še večji, če povemo, 
da je premagal vse nasprotni
ke razen Jenka, s katerim je 
remiziral . Tudi na tem tur
nirju je sodelovalo 14 šahi-
stov, vrstni red pa je b i l na
slednji: 

Picek 12 in pol, Sitar 10 
točk, Kotn ik 9 in pol, dr. Go
leč in F ink 8 dn pol, Jenko 8 
točk, Dok i 7 in poL Avsec 7 
točk, Pesa 6 točk, Jovič 5 točk 
itd. 

Razpis polflnalnlh 
turnirjev 

Šahovsko d ruš tvo Novo me
sto je sklenilo razpisati pol-
finalne turnirje za letošnje 
prvenstvo Novega mesta v ša
hu. N a finalni turnir, k i se bo 
začel decembra, imajo prost 
vstop vsi prvo in drugokate-
gorniki, ostali pa igrajo na 
dveh poMMnalnih turnirjih, Iz 
katerih se najboljši plasirajo 
v finale. Prijave za polllnai-
ne turnirje Se apuejema^o do 
četr tka, 23. oktobra r t t 

Ceuu..i. lt>. oktobra — Jadviga 
Petek, 17 oktobra — Mira 
Sobota, 18. oktobra — Luka 
Nedelja, 19. oktobra — Etbin 
Ponedeljek, 20. oktobra — Felicljan 
Torek, 21. oktobra — Urška 
Sreda, 22. oktobra — Zorislava 

Sonce: 21. vzhaja ob 6.26 in za
haja ob 17.07. Dan je dolg 10 ur 
41 minut 

Luna: 19. oktobra ob 15.07 prvi 
krajec 

i 

j 

Prijavljenih . 
2000 delegatov 

Za prvi kongres telesne kulture 
Je povsod po Jugoslaviji zelo ve
liko zanimanje. Doslej je prijav
ljenih 1956 delegatov različnih or
ganizacij 

Največ delegatov bo iz športnih 
organizacij — 341 in iz Partizana 
— 281. Veliko delegatov bodo po
slali občinski ln okrajni ljudski 
odbori — 122, medtem ko bodo 
sveti in komisije za telesno kul
turo poslali 152 delegatov. Orga
nizacije LMJ bodo imele na kon
gresu 108 predstavnikov, sindikal
ne organizacije pa 70. 

Svoje delegate bodo poslale tudi 
SZDL, Združenje rezervnih oficir
jev. Zveza studentov. Zveza pri
jateljev mladine ln Zveza borcev 
NOV. JLA bo zastopalo 98 delega
tov, Strelsko zvezo 75, Letalsko 
zvezo 19. Počitniško zvezo 10. Pla
ninsko zvezo 35. Taborniško zve
zo 10, Ljudsko tehniko 9 ln Ša
hovsko zvezo 9 delegatov. 

Tudi odbori za organizacijo de
lavskih Športnih iger, Zavodi za 
telesno kulturo, šole za telesno 
vzgojo ln pedagoška društva so 
prijavili svoje predstavnike. Kon
gresa se bodo udeležili tudi šte
vilni predstavniki zdravniških dru
štev, zdravstvenih zavodov ln 
Rdečega križa. Tudi sveti za kul
turo In prosveto in Združenja pro
fesorjev in učiteljev telesne vzgo
je bodo imeli svoje pred-stavnlke 
Omenimo naj še. da je doslej pri
javljenih tudi « novinarjev, ki 
bodo poročali o kongresu 

r. M . 
N o g o m e t 

ELAN A : RUDAR (Koč.) 3:3 

Elanova prva ekipa je na 
tekmi s kočejvskiim Rudarjem 
nastopila v oslabljeni postavi 
l n i« le malo manjkalo, da se 

ne nepremičn ine se nahajajo v 
Podbočju na lepem, dostopnem 
mestu, povezanim z okrajno ce
sto. Javna dražba Oo na l icu me
sta v četr tek, 16. oktobra ob 9. 
u n dopoldne. Izklicna cena za 
vse navedene nepremičn ine je 
304.650 din. Interesent i -draži te l j i 
morajo položiti eno uro pred pr i -
četkom dražbe kavcijo v iznosu 
208/« izklicne cene v roke dražbe-
ni komisi j i . Izdraži te l j -kupec mo
ra poravnati celotno kupnino v 
roku 14 dni po izvršeni dražbi. 

Občinski ljudski odbor 
Kostanjevica — Podbočje 

ZAHVALA 

ni vrn i la poražena. Rudar je 
še 10 minut pred koncem tek
me vodi l s 3:1. E l a n je igral 
nepovezano, zlasti napad, k i 
ni znal izkorist i t i slabosti do
mače obrambe. Kr i l ske vrste 
se skoraj n i opazilo, obramba 
pa je tudi večk ra t »plavala«. 

E L A N B : B O R A C (Ribnica) 
2:6 

Poraz B moš tva v Ribnic i 
smo pr ičakoval i , toda vseeno 
ne tako visok. Tudi tu so No-
vomeščani igra l i slabo. Edina 
svetla točka je b i l Kožuh, k i 
se je edini izkazal in tudi sam 
dosegel oba gola. 

To so bi le tekme zadnjega 
kola letošnjega prvenstva, 
preostane pa še tekma B mo
štva Elana 2 Rudarjem (Koč.), 
k i bo verjetno v nedelijo v N o 
vem mestu. Omenim nai še, 
da se za občinski praznik No
vega mesta — v nedeljo, 26. 
oktobra, pr ipravl ja v Novem 
mestu pokalni nogometni tur
nir, na katerega so povabljeni 
razen prireditelja Elana še Be
la krajina (Črnomelj), Pa r t i 
zan (Kočevje) in Garnizon 
J L A (Novo mesto), k i brani 
pokal. F . M . 

OK PARTIZAN (NOVO MESTO) : 
OK GRAFIČAR (LJUBLJANA) 3:2 

(13 MS, 15:13, 19:6, 4:15, 15:10) 
V okviru republiške odbojkar

ske ženske lige sta se v nedeljo, 
12. oktobra v Novem mestu sre
čali ekipi PatJeana •in i* 
Ljubljane. Domaje« odbojkarlce so 

Ciglerju. tajniku obrtnega kultijr-
nega društva in stanovskemu to
varišu, Francu Falknerju za toplo 
izražene poslovilne besede. 

Iskrena zahvala zdravniku dr.-
M i r u Vodniku za lajšanje bolečin. 

Za vso požrtvovalno pomoč se 
zahvaljujemo tudi osebju njego
vega frizerskega salona. 

Nadalje iskrena h,vaia stanov
skim tovarišem za spremstvo ob 
krsti in prijateljem obrtnikom za 
prenos do preranega groba. 

Posebno zahvalo smo dolžni ZB, 
SZDL, Okrajni obrtni zbornici, 
Obrtn iškemu kulturnemu dru
štvu, zastopnikom Godbenega 
društva Zidani most. Gasilskemu 
druš tvu. Planinskemu društvu, 
KegljaškI zvezi, prijateljem in 
prijateljicam kegljačem in njego
vim naj l jubšim kolegom ribičem 
in čvinkar jem. 

Godbenemu društvu za žalostin-
ke v slovo svojemu predsedniku 
in prijateljem pevcem za ganlji
ve pesmi. 

Vsem darovalcem krasnih ven
cev in cvetja ter prav tako 
vsem, k i so ga spremili na nje
govi zadnji poti in nam pismeno 
ali ustmeno izrazili sožalje. 

ADAMOVI 
Novo mesto, Zidani most, 12. 

oktobra 1958. 

ZAHVALA 
Zahvala vsem. ki ste spremili 

našo drago mamo 
PEPCO BRADAČ 

iz Podhoste pri Dolenjskih Topli
cah na njeni zadnji poti, j i daro
vali cvetje. Posebno zahvalo smo 
dolžni množičnim organizacijam 
za tako veliko udeležbo na po
grebu, darovane vence in poslo
vilne besede ob odprtem grobu 
pokojnice 

* 
Toplo se zahvaljujem promet

nemu miličniku SimonlČu, ki me 
je s svojim pravočasnim opozo
rilom na cest; dne 20. maja letos 
rešil prometne nesreče 

ZVONE URBANC, 
šofer, Novo mesto. 

vega mesta, je padel s kolesa in 
si poškodoval glavo Stjepan No
vak, brigadir iz mladinskega na
selja Grmovlje, si je na kamionu 
poškodoval prst leve roike. Ana 
Zelec, užitkarica iz Zapudja, je 
padla na vrtu in si poškodovala 
desno roko Ramil Tahirovič, bri
gadir iz mladinskega naselja Mač-
kovec, je padel in si poškodoval 
desno nogo. Šerif Dizdarevič. bri
gadir iz mladinskega naselja Treb
nje, Je padel s traktorja in dobil 
poškodbe na glavi. Franc Bašclj, 
delavec iz Obrha, se je s srpom 
vsekal V' prst leve roke. Martin 
Jurejevčič, posestnik iz Rosalnice, 
si 1e s srpom poškodoval prst le
ve roke Jovlca Milutinovic, bri
gadir iz mladinskega naselja Treb
nje, si je pri ncgomoHi o š k o d o v a l 
levo koleno. Aneela Roje, žena 
delavca iz Dešeče vasi 1e doma 
padla in si poškod"•-';>'- nVsno ro
ko in desno noro t--a Gliha, 
družinska upokojenk« i Vrha, je 
padla in si poškodovrl* levo roko. 
Franci Kocjan, s'n rudari* iz Jel-
ševnika, je vtaknil pr?'. desne ro
ke v kolo Petra Zal!a vozača lz 
Obrha, je napadla skupina ljudi 
s kolom, pri čemer je dobil po
škodbe na vratu. Mirko Kalin, 
delavec iz Gumberka, Je padel s 
kolesa in si poškodoval čeljust. 
Antona Kovača, gozdnega delavca 
iz Ložca pri Kočevju, so v Turkan 
pred gostilno pretepli s kolom in 
nožem, pri čemer je dobil poškod
be po obrazu in glavi, jožetu Ko-
vačiču, kovaču Iz Regerče vasi, Je 
padla kad na hrbet. Ignac Mlku-
lič, posestnik lz Male cikave. je 
vtaknil prst leve roke med kolo 
pri vozu. Anton Kobe, g<n posest
nika s Pristave, je padel pod voz 
in je dobil poškodbe na desni no
gi. Slavica uroševlč. brisadirka iz 
mladinskega nsselja Mačkovec, je 
na trasi pri delu padla in si po
škodovala levo no^o Zvonko Maj
cen, delavec Iz Polja, si je v služ
bi pri delu poškodova; desno n^go 
BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ 
Pretekla dva tedna so se pone

srečili in iskali pomoči v breži
ški bolnišnici: Franc Knvačič lz 
Sevnice Je padci z motociklom in 
dobil notranje poškodbe. Antona 
Skofca iz P;rš?nberga je povozil 
kamion In ga laže poškodoval. 
Karel Lisec iz Studenca je pa
del s kolesa in se poškodoval po 
glavi. 

POPRAVEK: 
V zadnji številki D ' — iskega 

lista pod obvestili ie r/ :':~no. 
da Je Obrtniško fcuVturr ' -uš tvo 
darovalo namesto vene. nj grob 
pokojnega Ivana Adajp&a 2 00 din 
ki rurg ičnemu oddelku "olešne 
bolnišnice v Novem mestu Zgo
dila pa se je neljuba pomota pri 
prepisovanju. Pravilno je: Obrt
niško kulturno društvo ie name
sto venca na grob pokojnega Iva
na Adama darovalo 2 030 din v 
dobrodelne namene. 

po boljši i g n premagale drugo 
plasirano ek:,po v republiški ligi. 
Kljub zmagi je Partizan zasedel 
tretje mesto, kar dejansko ne 
ustreza njegovi moči. 

V prvem setu so gostje izkori
stile začetno tremo in prišle na 
lahek način do rezultata 9:1, ta 
rezultat je bil prelomnica v igri. 
Domače so le počasi pričele pre
vzemati igro v svoje roke in set 
se je končal tesno za Ljubljan
čanke. V drugem setu se nobena 
ekipa ni mogla dokopati do pred
nosti, tako da je bila borba za 
vsako točko do zaključka seta, 
katerega so dobile Partizanove 
odboj'karice. Domače so z lahko
to dobile tretji set, ravno tako so 
gostje z lahkoto zmagale v četr
tem V zadnjem odločilnem setu 
se je vodila ogorčena borba, ki 
se je vlekla do stanja 1.1:10, te
daj pa so gostje omagale in re
zultat Je bil zaključen. S. D. 

75 ietno rekorderka 
V Kjobenhavnu, glavnem 

mestu Danske, je 75-letna Dan
ka osvojila športno medaljo. 
Pretekla je 200 metrov v 43 
sekundah in prehodila 9 km v 
73 minutah. 

Novinarjem je izjavila, da se 
je začela ukvarjati s športom 
šele po št i r idesetem letu. 

Športna vnema 
V dekliški poboljševalnici 

blizu ameriškega mesta Tren-
ton je bi la rokometna tekma« 
2oga je odletela daleč v gr
movje. Sedem varovank je 
steklo za n j o . . . Pol ic i ja j© b > 
la prepgsmo obveščena in fm 
n i več na&i-a, ... 

Pred letošnjim V. prvenstvom Dolenjske v atletiki 

Velika izenačenost pri mošk h 
V zadnji aieviliki našega lista 

Smo si na K.unto gledan posamez
ne ženske ui&cipiine, k i bodo v 
soboto in nedeljo v Črnomlju na 
sip^reau V. prvenstva Dolenjske v 
atletiki. Novomei'6anke s o skoraj 
brez konkurence. P r i mo&tclh bodo 
imeli glavno besedo kočevski atle
ti, toda navzlic temu ne smemo 
podcenjevati nadarjenih novome
ških atietov in domačih, črnomalj
skih, atletov, k i bodo po daljšem 
obdobju spet nastopili. 

Sedaj pa nekaj o posameznih di
sciplinah: v teku na 10o ln 200 
metrov ne bo težko določiti prva
ka. Naslov najhi t re jšega Dolenj
ca že več let zasluženo nosi Polde 
Torkar (K), k i je g svojim rekor
d e n (11,0) med slovensko Sprin-
tersko elito znano ime 

V teku n a 40o m je za naslov 
prvaka več kandidatov Težko Je 
reči, kdo bo prvak, ker so Ke-
n'g (K), Germovšek in 2agar (Nm) 
Piecej izenačeni Rekord Dolenj
ske ima Kenig — « ,0 . Tudi na 800 
metrov se je težko odločiti, komu 
bi dali prednost ftekorder Je Ve
sel (K) — 2:03,1, toda če bo star
tat Grozdnik. bi se odločili zanj, 
•RJ je letos že večkra t premagal 
mejo 2 minut. 

Predvideva se, da bo najbolj za
nimiva disciipiina prvenstva tek na 
1500 m. Na startu bodo vsi najbolj
ši dolenjski tekači . Največ upanja 
na naslov prvaka in na nov re
kord ima Derganc, ki se Je letos 
v J L A večkra t izkazal z odl ični
mi rezultati okol i 4 minut. Za 
ostala mes+.a bo prav tako zelo za
nimiva borba. 

V naidaljSi tekaški progi — 3000 
metrov je Derganc toliko boljši 
od ostalih, da Je težko pi ičakovat i 
koga drugega na 1 mestu. 

Za obe štafeti Je lažje predvi
deti zmagovalce Kočevski tekači 
fcnajo prednost pred Novomeščanl 
ln Crno.naljcl na kra jš ih progah 
(4.x. 100 m). Novomeščani pa imajo 
zaradi večje izenačenosti tekačev 
Več upanja v štafeti 4 x 400 m. 

V skoku v višino bodo črnomaH-
ski ljubitelji atletike lahko videli 
»Pri delu« najboljše skakalce v 
Sloveniji — Pot rča (Nm) ln Puc-
IJa (K), k i sta oba že preskočila 
185 cm in sta stalna člana repre
zentance Slovenije. 

Tudi v skoku v daljino bodo 
Sledalcl lahko videli zelo dobre 
tekmovalce. Rekorder Dolenjske 
Torka r (K) sodi med najboljše v 
Sloveniji in Je kot, prvi Dolenje 
bremagal 7 metrov G skokom 7.01 
metrov. 

V troskoku Je favorit slovenski 
rppiezentant Piicelj (K), ki je tudi 
rekorder Dolenjske (13.57 m), v 
skoku s Palico pa bo imel razen 
Savdka (Nm) glavno besedo pre j š 
nji prvak Dolenjske Adamič (K). 
V metu di»ka Je glavni favorit 
Cihal (K), skoraj enakovreden pa 
mu je Pot rč (Nm) Rekorder Do
lenjske Je Dolenc (Nm) z rezulta
tom 40,22 m V metu kopja je po
ložaj nejasen, ker ne poznamo 
Vseh tekmovalcev, ki se bodo pr
venstva udeležili nclenjsikt re
korder je Plu t — 61,60 m, rekord 
Da je še Iz časov, ko Je nastopal 
fot čl^in č rnomal jskega Partizana. 
V m«-iu krogle m trži<.>> uganiti 
^e bodočega prvaka. To bo prav 
Gotovo Clhal (K), ki Je stalni re-

prezentant Slovenije v tej disci
plini.. 

Toliko o prognozah. Zal niso 
popolne, ker ne poznamo črno
maljskih, stiskih in brežiških pred
stavnikov. 

O naslovu moštvenega prvaka bo 
verjetno odločeval dvoboj med 
kočevsktm in novomeškim parti
zanom. Novomeška atletska vrsta 
je letos zelo izenačena in ker ima 
pri ženskah' očitno na.iboljše tek
movalke na Dolenjskem bo prav 
gotovo naslov moštvenega prvaka 
Dolenjske in s tem pokal okraj
ne zveze Partizan romal v Novo 
mesto To bi bilo prav gotovo za
služeno, sad takega vzpona, kot ga 
je leto* dosegla novomeSka atle

tika, pri nas Še ni bilo Kdor malo 
bolj pozna slovensko atletiko, mo
ra priznati, da je atletika na Do
lenjskem letos zabeležila velik ko
rak naprej in to predvsem po za
slugi novomeškega in kočevskega 
partizanskega druš tva Ti dve 
društvi dajeta vsako leto več svo
j ih najboljših tekmovalcev v Iz
brano vrsto Slovenije in to je lep 
dokaz o napredku dolenjske atle
tike. Skoda Je, d a Je v Črnomlju 
po dobrem začetku pred leti vse 
zaspalo, obenem pa upamo, da bo 
letošnje prvenstvo velikega,pome
na za črnomaljsko atletiko, ker 
bo dalo vzpodbudo za nadaljno 
prizadevanje v tej športni panogi. 

Fr. Mlkec 

Novi rekordi v K o č e v j u 
Preteklo nedeljo je bilo v 

Kočevju prvenstvo Slovenije 
v mnogobojih in štafetah. So
delovalo je 124 atletov in atle
tinj iz H klubov in partizan
skih d ruš tev . Prvenstva'se je 
udeležilo tudi 7 atletov in 
atletini iz novomeškega Par
tizana. T i so dosegli zelo do
bre rezultate, š tafeta mladink 
(Hude, Goršin, Kukman) pa je 
dosegla celo nov slovenski in 
jugoslovanski mladinski re
kord z zelo dobrim časom 
5:22,5. Stari rekord L R S , k i ga 
je še iz leta 1955 držala štafe
ta Odreda so novomeške te
kačice izboljšale za nič manj 
kot 22,3 sekunde (prejšnji re
kord 5:42,8). 

V troboju za mladinke sta 
b i l i zelo dobri tudi Kotnikova 
in Ganterjeva. Letošnja dr
žavna prvakiruja v troboju — 
Kotnikova je v Kočevju osvo
j i l a še naslov slovenske prva
kinja, razen tega pa je svoj 
rc7>ultat iz Novega Sada. kjer 
je bilo d r žavno prvenstvo, i z 
boljšala za 108 točk. (2.107 
točk). Dosegla je naslednje 

rezultate: 100 m — 14,0, višina 
138 cm, krogla — 11,85 m. T u 
di Ganterjeva je z drugim 
mestom med 6 tekmovalkami, 
dosegla lep uspeh. 

V peteroboju za mladince 
sta tekmovala tudi Pot rč in 
Špilar. Slednji je presenetil z 
zelo dobrim 2. mestom, za pr
vakom K a č e m (Kladivar), z 
2-118 točkami . Pot rč je imel 
precej smole v metu diska, 
kjer je za svojim najboljšim 
rezultatom zaostal za 10 me
trov, toda vseeno je 7. mesto 
z 2.011 točkami uspeh, ker je 
bila konkurenca izredno moč
na — 17 tekmovalcev, razen 
tega pa naj dodamo, da je le
tošnji mladinski prvak Jugo
slavije — Skulj (Odred) tu za
sedel komaj 6. mesto s samo 
17 točkami prednosti pred Po
trčem. 

Potrč je dosegel v teku 200 
metrov najboljši rezultat 24,3, 
kar je nov novomeški rekord. 
V ostalem ie bila žetev rekor
dov v Kočevtju zelo bogata. 
Izboljšanih je bilo 7 republi
ških ln trije d ržavni rekordi. 

Novomeški dirkači se uveljavljajo 
Pred kratkim, ko sem prebiral 

Ljubljanski Dnevnik, mi je. pri
tegnilo pozornost krajše poročilo 
o uspehih slovenskih motoristov -
dirkačev na zadnjih dirkah, ki so 
se Štele za letošnje prvenstvo Slo
venije. Med ostalimi sem tokrat 
prvič v vrstnem redu najboljših 
slovenskih dirkačev zasledil ime
ni dveh članov novomeškega 
Avto-moto društva — Pleničarja 
in Novaka, kar me Je *e posebno 
začudilo. To zato, ker novome-
Aki dirkači zadnja leta niso tek
movali v takih konkurencah 
(predvsem zaradi slabih strojev), 
zato tudi niso mogli doseči po
membnejših uspehov. 

Da bi se podrobneje seznanili z 

*Jboljsi atleti Dole 
leve proti drsni: 

kr — lani »lov. atlet, reprezentance. 
iN m.) Torkar, Blžat, PucelJ In 

• Kočevje) 

zadnjimi uspehi članov novome
škega AMD, sem zaprosil Andre
ja Pleničarja, ki je na letošnjem 
prvenstvu Slovenije v kategoriji 
mopedov zasedel 3. mesto, da kaj 
več pove o svojem uspehu ln o 
delu AMD Novo mesto. Rade vo
lje je ustregel moji proSnjl ln po
vedal naslednje: 

»Tekmujem v kategoriji mope
dov 50 ccm. Svoj stroj — Mosquito 
sem dobil leta 1956, prvič pa sem 
začel resneje misliti na dirke la
ni, ko sem se udeležil tudi neka
terih domačih tekmovanj. Letos 
sem sodeloval v tekmovanju za 
republiško prvenstvo in dosegel 
v kategoriji mopedov 3. mesto. 
Naj dodam, da Je bilo od mese
ca maja do septembra v celoti 5 
dirk za republiško prvenstvo, za 
plasman pa se Štejejo najboljši 
uspehi na treh dirkah. Na prvi 
dirki v Trbovljah sem dosegel 1. 
mesto, na drugi na Bledu 3. me
sto, na tretji v Kočevju pa 6. me
sto. Udeležil sem se tudi četrte 
dirke v Slovenskih Konjicah, 
kjer sem bil tretji, ln pete dirke 
v Novi Gorici, kjer sem zasedel 
5. mesto. Uspehi na prvi, drugI 
in četrti dirki so me v republi
škem meriju uvrstili na 3. mesto. 

Omenim naj. da bi bili moji 
uspehi gotovo boljSI, če bj imel 
bolJSl stroj. Tekmujem na Mos-
quitu, ki 1.e serijsko izdelan in 
doseže povprečno hitrost 60 km 
na uro, z izboUSavaml pa do 70 
km na uro, medtem ko oba m o j i 
konkurenta — Klančlč (Nova Go
lica) In Brnetlč (Sežana), ki sta 
na prvenstvu LRS osvojila prvo 
oziroma drugo mesto, vozita spe
cialne stroje TTOM. ki dosežejo 
hitrost tudi nad 80 km na uro. 
Moped TTOM, ki Je italijanske iz
delave. 1e namenlen predvsem 
dirkam In Ima okoli 3800 obratov 
več kot moj Mosqulto. 

Podbočje dobi vodovod 

Brežice: n. in 18. 10 ruatoo-,iu-
ž-slovanski film »Alaksa Dundič«. 
19. in 20. 10 jugoslof»nsJco-iran-
cosiki film »Ko pride ljubezen«. 
22. in 23. 10. jufostovanatti. film 
?Kafal v n*bo«. 

Črnomelj; 17. ln iH. M ameriški 
barvni film »Artisti in modeli«. 21. 
in 22. 10. ameriški barvni kinema-
skopski film »Indtj«nski borec«. 

Kostanjevica: 19. 10. ameriški 
kavbojski barvni fiton »Fant iz 
Oklahome« 

Metlika: 18. in 19. 10. angleški 
film »Skozi pekel«. 22 10 češki 
film »Divja Barbara«. 

Mokronog: 18. in 19. 10 ameriški 
barvni film »Steza slonov«. 

Novo mesto: 16. 10. ruski barvni 
film »Snežna kraljica«. 17 do 20. 
10 nemški barvni film »Ni prosto
ra za divje živali« 21. 10. češki 
film »Zaostrite, prosim«. 

Semič: 19. 10. ameriški film 
»Možje«. 

Sevnica: 18 ln 19. oktobra češki 
film »Dobri vojak Svejk« 

Trebnje; 18. in 19. m ameriški 
film »Ne bodo mi verjeli«. Pred
stava v nedeljo ob 16, in 19. uri. 

Žužemberk: 19. 10 ameriški film 
»V kanjonih Kolorada«. 

B O K S 
PRODAM H1SO z gospodarskim 

poslopjem ln sadnim vrtom — 
15 minut od železniške postaje 
Mirna peč, v bližini avto ceste. 
Vselitev po dogovoru. Ugoden 
nakup. Naslov v upravi lista. 
(6HH-08) 

LUSClLNI STROJ, popolnoma 
nov, prodam Naslov v upravi 
lista. (609-56) 

PRODAM ženske rjave zimske 
čevlje štev. 38 in črn plašč. — 
Šolska 6. Novo mesto. 

GOSPODINJSKO POMOČNICO, 
lahko tudi začetnico, pridno in 
pošteno ]ščem. Dvornik. Bušeča 
vas — šola — p. Cerklje ob 
Krki. 

TAKOJ SPREJMEM gospodinj
sko pomočnico, starost od 30 do 
45 let k štiričlanski družini Na
slov v upravi lista. (&10-5B) 

ČEVLJARSKEGA vajenca sprej
me Bedenčlč Jože, Babna gori
ca IS — p. Škofljica pri Ljub
ljani. 

26. SEPTEMBRA sem Izgubil 
aktovko z dokumenti ter zdrav
stveno Izkaznico in še nekaj 
drugih stvari od 2abje vasi do 
Novega mesta. Prosim poštenega 
najditelja naj jo vrne proti na
gradi na naslov, ki Je v knji
žici aH na aktih. 

DNE 12 OKTOBRA sem Izgubil 
od vasi Krke do Irce vasi de
narnico z vsemi dokumenti in 
nekaj denarja. Poštenega naj
ditelja naprošam, da mi doku
mente vrne proti nagradi na 
naslov v dokumentih. 

Vsem. ki ste nam ob tragični 
izgubi našega dragega 

SINKA FRANCKA 
kakor koli izkazali sočutje in po
magali ob njegovi prerani smrti 
in pogrebu se iz srca zahvalju
jemo. 

Posebno se zahvalimo obč. kom 
ZK, upravitelju semiške šole za 
ganljive poslovilne besede, gozd
nemu obratu Črnomelj, obratu 
Telekomunikacije Vrtača, sose
dom kakor tudi vsem drugim, ki 
so ga spremili na njegovi zadnji 
poti. 

Žalujoča: mati ln oče. 

ZAHVALA 
Prisrčno se zahvaljujemo vsem 

prijateljem in znancem, ki so 
nam ob nenadni m ncnedomestlji" 
vi izgubi našega predragega mo
ža, očka, brata, s;; ca in zeta 

IVANA ADAMA 
frizerskega mojstra 

stali ob strani in izkazali toliko 
pozornosti in sočustvovanja. 

Zahvaljujemo se tov. Maksu 
Valetu, predsedniku ObLO Novo 
mesto, za vso skrb in prijazno 
pomoč. Govornikom tovarišu Ri
ku Cigoju, predsedniku okrajne 

obrtne zbornice, tovarišu Poldetu 

V Tednu muzejev obiščite Do
lenjski muzej v Novem mestu. 
Odprt je vsak dan od 9. do 12. in 
od 16. do 17. ure Sindikati, sku
pine, šole: sporočit« muzeju svoj 
obisk na telefonsko štev. 142, da 
vam pripravi strokovno vodstvo 
za ogled muzejskih zbirk. 

PRIREDITEV UPOKOJENCEV 
Društvo upokojencev v Novem 

mestu priredi v. soboto, 18. okto
bra ob 20. uri v Domu ljudske 
prosvete kulturno prireditev. So
deluje pevski zbor upokojencev 
iz Novega mesta. Na sporedu je 
tudi enodejanka »Srce in denar«. 

Novomeščani, obiščite to prire
ditev Društva upokojencev. 

RAZPIS 
Občinski ljudski odbor Kosta

njevica — Podbočje razpisuje v 
smislu zakona o prometu z zem
ljišči in stavbami (Ur. 1. FLRJ 
štev. S6/S4) 

J a v n o d r a ž b o 
nepremičnin v Podibočju; 

Zazidano stavbiSče 104 m« s pri
tlično enodružinsko stanovanjsko 
hišo s kamnom zidano in krito 
z opeko, potrebna popravila. Da
lje nezazldiljivo stavbišče v Izmeri 
47 m», sadovnjak v izmeri 1149 m 3 

in zelenjadni vrt 250 m2- Navede-

NOVO MESTO 
V času od 4 oktobra do 11. ok

tobra je bilo rojenih osem dečkov 
in 12 deklic. 

Poročili so sej Osterman Mar
tin, mizar s Trške gore in Sitar 
Zlata, delavka iz Smihela. Miklič 
Franc, tesar iz Ornuške vasi in 
Justina Može, delavka .z Hudega. 
Slavko Mohar. natakar in Martina 
Luzar, kuharica, oba iz Kopra. 

Umrl je: Blatnik Jože. posestnik 
iz Klopce, star 56 let. 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Angela Suho-
dolnik is Žužemberka — dečka, 
Vera Kos iz Mart inje vasi — de
klico, Alojzija Brinjavec iz Pra
protnic — dečka, Ivanka Meserko 
iz Mirne — deklico, Jožefa Hu-
doklin iz Velikih Brusnic — de
klico, Marija Mohar s Krke — 
dečka. Vida Klobučar iz Crmoš-
njic — deklico, Irena Zupančič iz 
Vavte vasi, — dečka, Jožefa Vodo-
pivec s Hrastja - dečka, Marija 
Sterk iz Dolenje vasi — deklico, 
Alojzija Pevec iz Doljne Rake — 
dečka, Alojzija Patek iz Dobrnl-
ča — deklico. Frančiška Penca z 
Malega Slatnika — deklico, Matil
da Pleskovič lz Dolnih Kamene — 
deklico, Fir Pepca iz Grabrovca — 
dečka, Agata Nemec iz Novega 
mesta — deklico, Rozalija Kebelj 
s Karteljevega — deklico, Marija 
Ogrin iz Mokronoga — dečka. 
IZ BREŽIŠKE PORODNIŠNICE 
Pretekla dva tedna so v breži

ški porodnišnici rodile: Gordana 
Golubovič iz Brežic — dečka, Jo
žefa Budna iz Krajnega brda — 
dečka, Nataša • Graul iz Celja — 
deklico, Zora Grmovšek iz Pod
gorja — dečka, Barica Smodila lz 
Movrač — deklico, Anica Silar iz 
Kranja — deklico. Greta Omerzel 
iz Volčja — dečka, Ana Kerin iz 
Silovca — deklico, Ljubica Boži
ček iz Bistrice ob Sotli — dečka, 
Ivanka Mausar z Gore — deklico, 
Ana Pavlovič iz Bušeče vasi — 
dečka, Anklca Kolarič iz Hrastine 
— dečka, Terezija Sekoranja iz 
Piršenberga — deklico, Marija 
Umek iz Križa — dečka. Ivanka 
Šetinc lz Mokric — dve deklici, 
Marija Kutarčič iz Ključa — de
čka, Ljubica Trbuha \z Goljaka — 
dečka, Stefica Nežič iz Rozge — 
deklico, Ivanka Juranovič iz 
Ljubljane — dečka, Marija Vuk \t 
Podsrede — deklico. Justina Polj
šak iz Podsrede — dečka, Roza-
llja Jalovec lz Zadovinka — de
klico. 

KR0N1KACJNESRCC 
Pretekli teden so se ponesrečili 

ln iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Jože Brulc delavec iz No-



»Sosesken keldei" in oiečrtani Da imatin 
Belokranjski muzej v Metliki m Posavski muzej v Brežicah se 

odlikujeta po zanimivostih lz preteklostl našega meščana, kmeta in 
drugih. Posebno lepo urejene ln bogate so v obeh muzejih zbirke 
etnografskega gradiva. Tudi bogate arheološke najdbe pričajo o ši
roki naselitvi naših krajev v preteklosti. 

Pravijo, da je s predmeti v muzejih tako. kot z Igračo, ki Jo po 
lotih odkriješ na podstrešju, se spomniš otroških dni ln se Je raz
veseliš Nekaj podobnega se zgodi tudi v človekovi podzavesti ob 
pogledu na prve kamnite sekire, na srednjeveške oklepe, sulice m 
meče. Zato človek ceni to ostali.no preteklih in predpreteklih dni 
m jo spoštuje, kot spoštuie svoje prednike, čeprav Jih nikoli nI 
poznal. 

V tem člamku ali bolje reportaži sem opisal nekaj zanimivosti, 
Ba katere naleti obiskovalec v Belokranjskem ln Posavskem muzeju. 
Oba muzeja sta zelo dobro obiskana; posebno Posavski muzej Je 
fanel lani 30 tisoč obiskovalcev. 

»NEPREMAGLJIVEMU MITRI« 
V cerkvici ob cesti, ki vodi v 

•redišče Metlike, blizu starega 
kužnega znamenja s podobami 
Turkov, je arheološki oddelek 
Belokranjskega muzeja. Na ste
ni v cerkvici, v družbi z rimski
mi nagrobniki, je odlitek Mitro-
vega oltarja z Rožanca pri Otov-
cu. Podobe, vklesane v kamen, 
nemo zro v obiskovalca in ga 
navdajajo s prijetno tesnobo. 

Pred mnogimi s tolet j i . . . 
Azijsko pleme ob veliki reki 

časti Mitra in ga obožuje. V gli-

OB TEDNU M U Z E J E V 

no rišejo reliefe njihovega bo-
ga-junaka, k i ubija bika. Njegov 
prijatelj-pes liže kr i bika, k i ga 
je zabodel Mitras. Proti njemu 
>e plazi kača, podoba duše in 
nesmrtnosti. Sonce in luna ne
mo opazujeta njegov boj . . . 

Potem vdrejo v deželo vojaki 
z orli in ponesejo Mitrov kult 
v deželo zahajajočega sonca -
v Evropo. 

Tretje ali četrto stoletje . . . 
Metellum, japodska utrdba, 

pade. Rimski orel s svojimi 
lafu tx <oaacxxx>aoci&yvyxxx>arrtx}c^^ 

Japonski film »Človek z rikšo« 
je na letošnjem filmskem festi
valu v Benetkah dobil prvo na
grado. Glavno vlogo v tem filmu 
igra TOSlRO MIFUNE, znan 
našim kino obiskovalcem iz f i l 
ma »Rašomon«. Toširo Mifune pa 
nI samo filmski junak — nedav
no je prejel posebno zahvalo in 
pohvalo japonske vlade, ko Je 
med poplavami na Japonskem 

rešil smrti 18 ljudi 

kremplji zasužnji staro prebival
stvo. Dežela je odmaknjena od 
glavnih cest. Zato pa so v tej 
divjini bogovi povsod pričujoči. 
Nepos, Proculus in Firminus, — 
trije bratje, postavijo relief bogu 
Mit r i z napisom: »Nepremaglji
vemu bogu . . .« 

Čas, edini nepremagljivi bog, 
pa že stoletja liže njegovo po
dobo, vklesano v kamen. 

SOSESKEN K E L D E R 
Ta napis z letnico 1861 je bil 

pred leti na zidu vaške zidani
ce. Danes je v muzeju. To je 
zanimiv primer zadružništva pri 
nas. Kmetje so imeli v kleti, k i 
je bila skupna last, vino in so 
si ga izposojevali. Ko je kmet 
prišel v klet in si izposodil vino, 
mu je kletar na vsak »firkel« 
naredil na rovaš eno zarezo. Ro
vaš je majhna ^"ličica, na kate
ro so beležili odvzem vina. Ob 
Martinovem so morali kmetje 
vrniti vino. Če si ga je izposo
di l 10 »firklov«, ga je moral vr
niti petnajst. 

ZGOVORNA NOSA 

V kotu so razstavljene belo
kranjske in uskoške ljudske no
še. Tu so tudi miniaturni prizori 
iz življenja Belokranjcev. Svat
beno bandero z jabolkom in tre
mi kokotovimi peresi izpopol
njuje podobo o belokranjskih 
svatovskih obredih. Noša je či
sto bela, pravo nasprotje živo-
pisani in z narodnimi orna
menti okrašeni noši Uskokov iz 
Bojancev, Zumberka ali Marin-
dola. Te noše so obložene 8 
»križnimi tolarji« Marije Tere
zije in drugih avstrijskih cesar
jev. Tu 60 tudi pokrivala usko-
ških žena. Kot dekle je Usko-
kinja nosila okroglo s srebrom 
vezeno čepico. Na poroki je to 
čepico zamenjala s premetačo, 
vezano z zlatom. Ko je pričako
vala otroka, je nosila rdečo ru
to, ln ko ga je že dojila, belo... 
Tako je fant ali mož, k i je pr i 
šel v uskoško vas, že ob pogledu 
na dekle ali ženo videl, pri čem 
je. Primorka, s katero smo si 
skupaj ogledovali muzej, je pr i 
pomnila, da bi bila taka moda 
zelo koristna za mlade ljudi 
dandanes. Tako namreč ne bi 
prišlo do raznih zmešnjav . . . 

L J U D S K A NOSA IZUMIRA 
Belokranjci dandanes ne no

sijo več svojih- noš. Vidiš jih 1? 
še na nastopih folklornih sku
pin. MetliČani se še spominjajo 
zadnje Belokranjke, k i je po 
vojni vsako nedeljo nosila ljud
sko nošo. Z njeno smrtjo pa Je 
bila tudi ta tradicija pokopana. 
Včasih še srečaš tu in tam pa
stirje v belih bregašah. Mogoče 
bi se spretnemu fotoreporter j u 
celo posrečil posnetek takega 
pastirja. Zal so tudi te redke 
slike samo še izumirajoča tra
dicija . . . 
HLOD? NE, KLJUČAVNICA! 
Lesen voz, lesene statve, lese

ni kolovrat. Vse skoraj brez že
leznih delov. Na hodniku je pr i
slonjena velika ključavnica. P r i 
slonjena? Ključavnica je kar pol 
metra velika in dober pedenj ši
roka. Je prava znamenitost tega 
muzeja. Imenujejo jo rigelj. Iz
delal pa jo je Mirko Adlešič iz 
Pribinec blizu Adlešičev leta 
1850. Vse to priča o veliki iz
najdljivosti in spretnosti belo
kranjskega kmeta. 

D R A M A IN T R A G E D I J A 
Belokranjski muzej hrani tudi 

osnutka Drame in Tragedije, ki 
danes krasita ljubljansko opero. 
Metličan Alojz Gangl (1859-1935) 
j3 avtor ljubljanskega Vodniko
vega in Valvazorjevega spome
nika pa tudi Drame, Tragedije 
in Genija na ljubljanski operi. 
Muzej hrani še več njegovih del 
in osnutkov. — Kipar se je iz 
skromnega podobarskega vajen
ca razvil v umetnika in delal 
povečini v Pragi in tam tudi 
umrl. Njegov pepel so prepeljali 
v Metliko, kjer so v prostorih 
muzeja našla skromno zatišje 
tudi nekatera njegova dela. 

Daleč na drugem koncu Gor
jancev, ob sotočju Krke in Sa
ve, že od daleč opaziš slikovit 
brežiški grad. V njem danes ni 
več življenja, kot je bilo nekoč. 
Stavba je polna raznih ustanov 
in med njimi je tu našel svoj 
prostor tudi Posavski muzej. 

VITEŠKA D V O R A N A 
V gradu je največja poslikana 

baročna dvorana v državi. Sodi 
v začetek 18. stoletja. Skozi bur
na leta našega stoletja je doživ
ljala kaj čudno usodo. V prvi 
svetovni vojni je bila tu bol
nišnica, v drugi svetovni vojni 
je bila to soba ujetnikov. Poleg 
tega je potres leta 1917 opravil 
svoje. Pred leti so začeli z re
stavracijskimi deli. 

Mitološki p r i z o r i . . . 
Aurora-Zarja sedi na oblaku 

in smehljaje se zre tja nekam 
proti Hefajstu-kovaču. Upodob
ljene umetnosti na sredi stropa 
poživljajo pestrost motivov na 
stropu in stenah. Slikarstvo — 
risalna deska, na njej neka po
doba, okoli pa skupina mladih 
atletskih teles . . . Na zadnji ste
ni ima prostor Bakh — bog vina 
in veselja. 

V O J A K — ČEBELNI P A N J 
Kadar govorimo o čebelarstvu, 

omenimo tudi slikovite čebelne 
panje s podobami iz življenja 
kmetov in obrtnikov, s prizori 
vojsk itd. 

V sobi etnografskega oddelka 
v Brežicah hranijo prav poseb
no umetnino — panj v podobi 
vojaka, obutega v škornje in s 
francosko kapo na glavi. Oble
čen pa je v uskoško bluzo z 
značilnimi našitki. Na bluzi ima 
majhno, zlizano odprtino — pot 
v panj. Obrtnikova fantazija je 
upodobila vojaka po spominu. 
Videl je francoske vojake, po
gosti so bil i tudi obiski Usko
kov. Tako je obrtnik upodobil 
kar oba, Francoza in Uskoka. 

SANI MARIJE TEREZIJE 
V fevdalni sobi, kjer so por

treti Moškonov, in stari mestni 
arhiv, so še posebno zanimive 
sani, k i so razstavljene sredi so
be. O njih vedo kmetje v oko
lici Brežic veliko povedati. Tako 
pripovedujejo ljudje iz okolice 
St. Lenarta, da se je na teh sa
neh pripeljala v Mokrice Mari 
ja Terezija. Ker pa se je na 
gradu predolgo zadržala, je sneg 
skopnel in vrniti se je morala s 
kočijo. Sani pa je pustila za spo
min na svoj ob isk . . . — Tako 
je ljudska domišljija ustvarila 
zgodbo o teh saneh. Zgodovin
ska poročila pa povedo, da so 
bile sani last grofov Auersper-
£ov. Bile so dolgo na Brdu pri 

Kranju, potem pa so jih prene
sli v Mokrice. 

O starosti sani pričajo tudi 
baročne figure na njih in mogo
čen kljun. 

PRECRTANI D A L M A T I N 
Muzej se lahko pohvali z red

kimi knjižnimi deli Dalmatina, 
Rogerija in Pohlina. Dalmati
nova biblija je odprta na prvi 
strani. Ime pisca je popackano 
in prečrtano z rjavo tekočino. 
Take knjige so potem še dolgo 
uporabljali katoliški duhovniki 
pri svojih obredih. Ta »prečrta
na biblija« je eden redkih pr i 
merov tega dela, k i se je iz
muznilo protireformaciji. 

Peter Rreščak 

Plastične snovi tudi v gradbeništvu. Na naši sliki vidimo, kakšne 
naj bi bile stanovanjske hiše v prihodnosti. Vi la je zgrajena 
iz polivinilu sorodne snovi. V njej je trosobno stanovanje s 
kuhinjo, kopalnico in shrambo. Postavimo jo lahko v nekaj 
urah, pravtako hitro pa spet razstavimo in prepeljemo drugam 

Med pionirji -
miadmi tehniki 

v fevdalno sobo Posavskega muzeja 

LETE ŽERJAVI 
— film z »Zlato palmo« 

V kinu Doma JLA v Novem 
mestu smo lahko videli naj
boljši film letošnjega leta — 
sovjetsko fvlmsko ustvaritev 
»LETE ŽERJAVI«. 

Zgodba tega filma je pov
sem preprosta, običajna, vsak
danja in dokumentarna. Po 
svoji vsebini n i nova, zato i$a 
je nevsakdanja po st>oji fa
buli . 

Dekle Veronika in mladi 
Boris se iniata rada. Izbruhne 
vojna in Boris odide na boji
šče, njegova Veronika pa 
ostane sama- Minevajo težki 
dnevi vojne in Veronika ni
ma nobene zveze s svojim Bo
risom. V njeno življenje vpa
de drug moSki in ji navzlic 
njenemu upiranju ponuja svo
jo ljubezen. V trenutku skraj
nega obupa, ko se je vse obr
nilo proti nji, postane žena 
moža, ki ga ne Ijvbi. 

V našem Ustu smo pisali pred 
nedavnim o nagrajencih — pio
nirskih odredih, ki so v letošnjem 
pomladanskem tekmovanju v teh
nični vzgoji zaslužili posebne na
grade okrajnega odbora L T v No
vem mestu. Te dni pa je ocenje
valna komisija okrajnega odbora 
I.T obiskala vseh 20 odredov in 
jim izročila lepa in praktična da
rila. Naj posredujemo s tega pri
jetnega pota nekaj vtisov in za
piskov. 

Sonce je bilo že kar visoko, ko 
smo se ustavili pred šolo »Heroja 
Južine« v partizanskem Suhorju. 
Pionirji — mladi tehniki — kar 
niso mogli verjeti, da bo velik 
komplet orodja res njihov. Solze 
v očeh načelnika odreda in boža
nje orodij sta nam bila v zahvalo 
in v potrditev, da darilo ne bo 
obležalo v omari. V Metliki smo 
Imelj veliko slovesnost, saj je 
odred prejel I. nagrado v znesku 
50.000 din. V odredovl delavnici 
tehničnih krožkov se je zbralo 
okrog 60 mladih tehnikov in v 

potne razmišljanja, in kesanja njihovem imenu je pionir ostro-
in misli na sa-mAmior. Vse to je n i č o W J u b i , < d a h o C e J ° t n d « v n o " 

ueioki<in„.'ki muzej v Metliki hrani mnoge belokranjske 
ljudske noše 

Most čez morje 
čez ožino »Masleničko ždrilo* 

med Podvelebitskim kanalom in 
Novigradskim morjem v sever
ni Dalmaciji bodo zgradili most, 
k i bo edinstven v naši državi in 
eden od največjih in najbolj za
nimivih. Dolg bo 300 m, sam ka
nal pa bo premostil na višini 
55 m s 155 m dolgim lokom. 

Njeno življenje je sedaj Se 
bolj težko in mučno spričo za
vesti, kaj je storila z Borisom, 
saj ne ve, da je zablodela 
svinčenka na bojišču za večno 
oddaljila Borisa iz njenega 
življenja' 

Bežijo meseci in Veroniki je 
čedalje huje. Evakuacija v 
majhno sibirsko mesto, noči. 

storilo njeno žvvljenje nezno
sno. Pride še nov udarec: Bo
risov znanec ji pove, da je 
Boris padel. Veronika ne joka, 
ker kratkomalo ne verjame. 
Boris je živ in prav gotovo se 
bo vrnil. 

Vojna je zmagoslavno kon
čana. Vojaki se vračajo, toda 
Borisa ni in Veronika obupuje 
vse huje. 

Ustvarjalci filma govore o 
usodi navadnih ljudi. Znali so 
pripraviti gledalce, da se za
mislijo o velikih problemih 
sodobnosti, o problemih vojne 
in usode ljudi, ki skozi nešte-
vvlne težke izkušnje nosijo v 
srcih veliko ljubezen. 

Film »Lete žerjavi« je bil 
največ je presenečenje na letoš
njem filmskem festivalu v 
Cannesu. Pred predvajanjem 
o njem niso veliko vedeli, le 
toliko, da ga je režiral Mihai-
/0 Kalatozov in da glavni vlo
gi v njem igrata Tatjana Sa-
moilova in Aleksej Batalov. 

Po prikazanju je zasenčil 
vse dotlej predvajane filme na 
festivalu in navzlic pristran
skosti Žirije je bil nagrajen z 
»Zlato palmo«. 

Režiser je ustvaril film. ki 
je poln občutja in razgibano
sti. Množične scene so izred
ne, dinamične. Ni čudno, da
mu je naše občinstvo med 
predvajanjem aplavdiralo. 

V tem filmu se je odkrila no
va zvezda sovjetskega filma 
in s siwjo odlično igro presu
nila gledalce. Njena lepota in 
dramatski temperament sta 
prinesla nekaj povsem nove
ga, kar v drugih filmih že dol
go nvsmo videli. Za razliko od 
ostalih sovjetskih filmov je ta 
brez posiljenega političnega 
patosa, kar samo poveča nje
govo umetniško kakovost. 

Nedvomno je zgodba o ru
skih »Žerjavih« film, ki pre-
sena vse. kar smo nekaj zad
njih let videli v naših kine
matografih. 

D . Bojanić 

vem šolskem letu ostati prvi. Le
po urejena delavnica in bogat na
črt to potrjujeta. Veselih obrazov 
smo se poslovili, obdarili Radovl-
co, Zilje, Griblje ln v Črnomlju 
na osemletki so mladi tehniki spet 
pokarali svoje delo v delavnici, 
pionir Zupančič pa nam je oblju
bil, da bodo vneto delali tudi 
vnaprej. V Semiču ln v Birčnl 
vasi so bili pionirji že doma, no, 
so nam pa voditelji krožkov po
kazali lepe tehnične izdelke. Od 
tu smo se odpeljali v šentjernej-
sko dolino, v prijazno Orehovico, 
kjer so pionirji prejeli večji kom
plet orodja za svoje prizadevno 
delo. Svoje izdelke so razstavili v 
vitrinah v veži. Celodnevno obi
skovanje pionirskih odredov smo 
zaključili v Podbočju. 

Naslednji dan smo pred poukom 
presenetili pionirje v Otočcu In 
Smarjeti, kjer so nam obljubili, 
da bodo letos odprli delavnico za 

tehnični krožek. Tudi v Mokro« 
nogu, kjer je odred prejel III. na
grado (20.000 dan), so nam pionirji-
tehniki obljubili, da bodo v me
secu tehnike slovesno odprli svo
jo delavnico v zadružnem domu. 
Nagrado so sprejeli s solzami ve
selja . . . Na osemletki na Mirni 
je pionirka Daša poudarila, da se 
hočejo spoprijeti s tehniko, ker 
ljubijo delo. Tudi v Sentlovrencu 
in Dol. Nemški vasi so bili močno 
veseli nagrad. Videli smo, da bodo 
tudi v teh dveh krajih že letos 
imeli vsaj skromno delavnico. Cez 
prijazne griče zanimive Suhe kra
jine smo prispeli v Žužemberk in 
odredu kot drugonagrajenemu iz
ročili bogat komplet v vrednosti 
30.000 din. Pokazali so nam svojo 
delavnico, ki nas je res prese
netila, še bolj pa fotografije z nji
hove zadnje razstave tehničnih 
ročnih izdelkov ob koncu šolske
ga leta, najlepše razstave v okra
ju. V pogovoru so nam povedali, 
da bo te dni pri njih zaživel še 
foto krožek in pohvalili so občin
ski ljudski odbor, ki s takim ra
zumevanjem (edini v okraju) tudi 
materialno podpira tehnično de
javnost na vseh šolah svojega ob
močja. 

Obiskali smo še odrede v Do
lenjskih Toplicah, Vavti vasi in 
Prečni. Njihovi krožki so bili v 
I. tekmovanju tudi marljivi in so 
prejeli za svojo prizadevnost 
manjše komplete. Težko nam Je 
bilo, ko smo morali mimo mno
gih drugih odredov, ki so bili tu
di pridni, pa žal niso tekmovali. 
Upamo, da bodo v II. tekmovanju 
spomladi tudi ti pokazali, kaj že 
vse znajo. 

Ko bodo mladi tehniki letos no
vembra — v mesecu tehnike — 
delali načrte. Jim želimo veliko 
uspehov, pa tudi večjo pomoč ob
činskih ljudskih odborov, da bo 
tehnična vzgoja našla odprti vra
ta v vse naše šole Tudi "v Tednu 
otroka Je bila naloga naše družbe 
— dati našim najmlajšim držav
ljanom tehnikol I. Tratar 

NOV.4 MOC 
»Nikakor vas ne moremo 

sprejeti v službo, ker imamo 
že vsa delovna mesta zase
dena.*1 

»Dajte no, saj tisto malo, kar 
bom jaz napravil, drugim res 
ne bo odjedalo dela!*1 

SORODNI POKLIC 
Režiser igralcu: »Ne gre in 

ne gre! Izberite si raje drug 
poklic!« 

»Tega nikakor ne morem 
Meni pomenijo deske vse." 

»No, potem pa res ni težko 
posvetite se kar mizarstvu!-' 

IZ PRVOŠOLCEVE NALOGb 
»Pred hišo se je razprostiral 

lep sončnat travnik, na kate
rem so se pasle krave in zra
ven je tekel tihi potok. 

Na pašniku je dekle molzlo 
kravo, a v vodi se je videlo 
vse narobe.« 

UPRAVIČENA POTRTOST 
»Zakaj si pa tako potrt?* 

vpraša prijatelj prijatelja. 

»Oh, kaj bi ne bil! Spri sem 
se z ženo in zarotila se je, da 
šest tednov niti besedice ne bo 
spregovorila z menoj.* 

»In zato si potrt! Lahko bi 
bil zadovoljen.* 

»Saj sem tudi bil zadovo-i 
Ijen, toda pornisli: jutri se iz
teče šesti teden!« 

Guv de Maupassant: 

G o s p o d i č n a C i c l f u j O 
PreSernova družba Je začela Izdajati posebno knjižno zbirko »Ljudska knjiga«, ho-

teč dati v roke bralcem kvalitetno ln ceneno knjigo. Da JI Je to res uspelo, pričajo 
dosedanje knjige te zbirke, kot romani »Jezdi Se nocoj«, »Mora na Manhattanu«, »Pape-
flnja Ivana«, »Žena tridesetih let«, sama dela priznanih svetovnih avtorjev. Pravkar Je 
pa izšla »DEBELUSKA« — zbirka novel slavnega francoskega pisatelja Maupassanta 
(1830—1833), nenadkrlljivega mojstra kratke proze. Iz »Debeluške« posredujemo našim 
bralcem črtico »Gospodična Ciclfuj«. 

Pruski poveljnik, major in grof Farls-
berg, je pravkar prebral pošto; s hrbtom 
je bi l naslonjen na velik vezeninast na
slonjač, v škornje obute noge pa je polo
žil na gladek in sijajen marmor kamina; 
ostrogi sta mu v treh mesecih, odkar so 
zasedli graščino Uvi l le , napravili dve glo
boki udorini vanj in jo vsak dan dalje 
poglabljali. 

Skodelica kave se je kadila na okrogli 
mizici , k i so bil i v njen les vdelani koščki 
različnih barv; bila je pomazana od liker
jev in osmojena od cigar, zavojevalni 
Častnik jo je zarezal z nožičem, ko si je 
ostril svinčnik, pri tem se je vselej ne-
kajkratov ustavil ter si na nežni kos po
hištva zarisal š tevi lke ali risbe, kakor so 
se pojavile v domišljiji njegovih brezbriž
nih sanjarij. 

Ko je napisal pisma in preletel nemške 
časnike, k i mu j ih je prinesel vojaški 
poštar, se je vzdignil, vrgel na ogenj dva 
ali t r i velikanske kose svežega lesa, kajti, 
da bi bi l i na toplem, so si gospodje počasi 
podirali grajski park. in se približal oknu. 

Deževalo je, kakor bi lilo iz škafa; nor
mandijski dež se je zdel, da pada iz bes
nih rok, poševno in gosto kakor zavesa, 
podoben zidu i / n . - " . M jenih črt, bičat je 
umi jo in jo škr^pii in potapljal, pravi dež 
1» okolice Rouena, k i pravijo, da je nočna 
pofoda Francije. 

Častnik je dolgo strmel v poplavljene 
trate in malo dalje v naraslo Andelle, k i 
je prestopala bregove; ravno je bnbnal s 
prsti po šipi renski valček, ko je zaslišal 
šum in se obrnil, bi l je njegov namestnik, 
baron Kelweingstein, s Činom, k i odgo
varja stoppji stotnika. 

Major je bil velikan širokih ramen, kra
sila ga je dolga pahl jačas ta brada, raz
grnjena nad njegove prsi; vsa njegova 
velika in slovesna oseba je prebujala 
predstavo vojaškega pava, pava, k i si rep 
razvija na obradku. Imel je modre, hlad
ne in mile oči, lice mu je v vojni z A v 
strijo presekala sablja; govorili so, da je 
vrl človek in pogumen častnik. 

Stotnik je bil majhen rdečeličen človok 
z vel ik im trebuhom, da si je moral pas 
s silo pritegovati, rdeče kocine je nosil 
skoraj docela postr ižene in kadar je pa
del na njihovo ognjeno barvo pravi odsev, 
je bilo videti, kakor da žarijo od fosfora. 
Dva zoba je izgubi1, v poročni noči, da 
sam nI Vedel, kako, zato je okorne besede 
izgovarjal, kakor da bi j ih pljuval iz se
be, in ga ni bilo vedno dobro razumeti; 
plešo je imel samo na vrhu lobanje, da 
|e bil Izstrižen kakor menih, kajti okoli 
golega kroga se mu je v i l venoc plavola 
sih in svetlikajočih so kodrov. 

Poveljnik mu jp stisnil roko in na du
šek izpil skodelico kave ( š n s t i to jutro). 

ko je poslušal poročilo svojega podrejene
ga častnika o dogodkih, k i je prišlo do 
njih v službi; potem sta se oba približala 
oknu in izjavila, da j ima življenje ni 
ravno radostno. Major je bil miroljuben 
in poročen, zato se je vsemu prilagodil; 
baron v stotniku, naugnan lahkoživec, 
klatež in divji ženskar, je besnel, ker je 
bil že tri mesece obsojen na prisiljeno 
zdržnost v tej samotni postojanki. 

Nekdo je potrkal na vrata, poveljnik je 
rekel ••notri« in med podboji se je prika
zal Človek, eden izmed njihovih vojakov 
avtomatov, in že zgolj s svojo navzoč
nostjo spregovoril, da je kosilo priprav
ljeno. 

V dvorani sta našli tri druge častnike, 
imeli so manjše čine; to so bili poročnik 
Otto von Grossling in dva podporočnika. 
Fritz Scheunauburg in markiz Wilhelm 
von Evrik, zelo majhen plavolasec, oša
ben in surov do ljudi, neusmiljen do pre
magancev, nasilen kakor strelno orožje 

Odkar so stopili na francoska tla, ga 
tovariši niso imenovali drugače kakor go
spodična Cieifuj. Ta priimek so mu dali 
zaradi njegovega spogledljivega obnašanja, 
zaradi njegove ozke postave, k i je bila 
tenka, kakor da jo stiska steznik, zaradi 
njegovega bledega obraza, ki so se sredi 
njega opazno nastavljali brki , pa tudi za
radi navade, k i se ga je prijela, ko je iz
ražal svoje vzvišeno zaničevanje ljudi in 
stvari, kajti ob sleherni p r i l ik i je uporab
ljal rečenico »foj in fuj« in jo izgovarjal 
r. rahlim sikanjem. 

Jedilnica graščine Uvi l le je bila dolgn 
in kraljevska dvorana; njena zrcala iz 
starega kristala, preluknjana od krogel, in 
visoke stenske preproge iz Flandrije, pre
sekane z zamahi sablje, da so ponekod 
ialostno visele, so zgovorno pričale, s čim 
se Gospodična Cieifuj peča v času svo
jega brezdelja. 

Po zidovih so na treh družinskih por
tretih oklopljen vojščak, kardinal in pred
sednik kadili iz dolgih porcelanastih pip, 
medtem ko* je v okviru, k i je z leti izgu
bil svoje pozlatilo, plemenita gospa s 
stisnjenimi prsi domišljavo kazala veli
kanske brke; Gospodična Cieifuj je vse 
to narisal z ogljem. 

V tem poškodovanem prostoru, k i je 
bil zaradi plohe mračen, zavoljo značaja 
podjarmljenosti otožen in ki mu je bil 
stari hrastov pod umazan kakor v kakš
nem kabaretu, so častniki kosili skoraj v 
popolni tišini. 

Ko so j im pospravili mizo in sta prišla 
na vrsto tobak in pijača, so spregovorili 
o svojem dolgočasju, kakor so to delali 
sleherni dan. Steklenke s konjaki in 
likerji so šle iz roke v roko; bili so zlek-
njoni v svojih naslonjačih, pijačo so srkali 
v kratkih zaporednih srebljajih, pri tem 
so držali v ustnem kotu dolgo in zakriv
ljeno cevko z jajcem iz fajanse na koncu 
in kričeče poslikano, kakor da bi hoteli 
• njo zapeljati Hotentote. 

Brž ko je kdo izpraznil kozarec, si ga 
te napolnil s kretnjo obupane utrujenosti. 
Gospodična Cieifuj je vsakikrat razbil svo
jega in vojak mu je pri priči ponudil 
drugega. 

Oster dim j ih je zavil v meglo, bila je 
podoba, da tonejo v zaspanost in žalostno 
imamo, v tisto mračno pijanost ljudi, ki 

ne vedo, kaj naj počnejo. 

Tedaj se je baron Iznenada zravnal. 
Uprlo se mu je, da ga je streslo; za
klel je: 

»Pri moji duši , tako ne moremo več 
lalj«, naposled moramo vendarle nekaj 
ukreniti .« 

Poročnik Otto in pc*dporo4rtfjr Frits, dva 
Prana, obdarovana s pravim* težkima in 

»Pijem, ker bi rad pozabil, kako 
drago je vino.« 

1 _ , • T I H 

resnima nemškima obrazoma, sta hkrati 
odgovorila: 

»Kaj, gospod stotnik?« 
Pomislil je nekaj hipov, potem pa po

vzel: 
»Kaj? Veste, kaj? Veselico moramo pri

rediti, če bo gospod poveljnik to dovolil.* 
Major je dejal pipo iz ust in vprašal : 
-Kakšno veselico, gospod stotnik?-
Baron se je pr ibl iž i ! : 
»Vso skrb prevzamem nase, gospod po

veljnik. .Dolžnost' bom poslal v Rouen in 
od ondot nam bo pripeljal ženske, vem, 
kje naj jih ulovi. Tu bomo pripravil i ve
čerjo, ničesar se nam ne manjka v ta na
men in tako bomo, če nič drugega, pre
živeli lep večer.* 

Grof Farlsberg je skomignil z rameni in 
se nasmehnil: 

»Niste pri pravi, prijatelj moj.* 
Častniki pa so se na en mah vzdignili 

in obkrožili svojega zapovednika s proš
njami. 

»Pusti te stotnika, da to stori, gospod po
veljnik, ko pa je tu tako žalostno!« 

Major je konec koncev dejal: 
»Pa naj bo!« 
Baron je pr6cej poklical .Dolžnost'. To 

je bil star podčastnik, ki ga nihče še ni 
videl, da bi se smejal, in ki je s strastjo 
izpolnil sleherno povelje svojih predpo* 
stavljenih, kakršno koli je že bilo. 

Togo ln z negibnim obrazom je sprejel 
baronova navodila, potem pa odšel; P e t 

minut pozneje se je odpeljal velik voja
ški tovorni voz, pokrit s kupolasto napeto 
mlinarsko ponjavo, in s pomočjo štirih 
konj zdirjal v divj i met«! 

Duhove je pri priči spreletel drget, d* 
so se prebudili, zravnali so se iz svoji" 
medlih položajev, obrazi »o se j im ra*" 
živeli, začeli so klepetati. 

http://ostali.no

