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L A S T N I K IN I Z D A J A T E L J : Okrajni odbor S Z D L Novo mesto - Izhaja vsak 
četr tek — Posamezna številka 15 din — L E T N A NAROČNINA 600 din, polletna 
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4 amer. dolarje — TEKOČI RAČUN pri Mestni hranilnici — Komunalni banki 
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U R E J U J E uredniški odbor - Odgovorni urednik Tone Gošnik - N A S L O V 
UREDNIŠTVA IN U P R A V E : Novo mesto, Cesta Komandanta Staneta 30 — 
Poštni predal Novo mesto 33 — T E L E F O N uredništva in uprave št. 127 — 
Nenarocenih rokopisov in fotografij ne vračamo — T I S K A Časopisno podjetje 

-Slovenski poročevalec* v Ljubljani 

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

SINDIKALNI DVE TRETJINI 
URESNIČEVANJE NAŠE POLITIKE 
Okrajni komite ZKS je razpravljal o osnovah o 
novega sekretarja OK ZKS je izvoljen Franc Pir 
Legan, Franc Šetinc in Ludvik Kebe — Sprejeto 

V sredo, 28. januarja, se je v Novem mestu sestal plenum 
okrajnega komiteja ZKS, na katerem so pregledali in spre
jeli osnove družbenega plana okraja za 1959 ter kadrovsko-
organizacijske spremembe v OK Z K S . Plenuma sta se udele
žila tudi člana Izvršnega komiteja C K Z K S Vida Tomšič in 
Viktor Avbelj; oba sta sodelovala v razpravi. 

krojnega družbenega plana za leto 1959 — Za 
kovič-čort, novi člani sekretariata OK: Ing. Jože 
načelo: nobenega odstopanja od »dveh tretjin« 

T r i načela so bila predvsem 
Upoštevana pri sestavljanju 
osnov letošnjega okrajnega 
družbenega plana, je v začetku 
utemteljevanija poudaril refe
rent Franc Pirkovič, ko je čla
ne OK Z K S seznanil t glavni
mi pokazatelji nadaljnjega raz
voja gospodarstva v okraju: 

nova razdelitev dohodkov, 
upoštevanje vseh novih pred
pisov in realno planiranje. 

Predlog plana je vsklajen z 
republiškim pianom in z načrti 
gospodarskih organizacij. Z 
ozirom na nizko ra.zvitost pro
izvodnje v okraju je relativno 
visok, saj predvideva porast 
bruto proizvodnje za 11 odut 

Priprave na 8. marec 
Praznovanje letošnjega med

narodnega dneva žena bo potek
lo v prav posebnem vzdušju; 
postavljeno je * okvir priredi
tev ob 40. obletnici ustanovitve 
Komunistične partije Jugosla
vije. 

prva taka proslava v okraju 
Je že bila 25. januarja v Čr
nomlju. Večje slavje za 8. ma
rec pripravlja metliško gensko 
društvo na Suhorju, kjer bodo 
odkrili ploščo v spomin na žen
sko konferenco med NOB. 

Dan borbenih žena proslavi
mo letos povsod, na vasi, v to
varni in v mestu! Praznujmo ga 
v duhu proslav ob 40. obletnici 
ustanovitve naše Partije, k i je 
posvečala borbi za osvoboditev 
žene vso skrb in dosegla tudi 
na tem področju zmago. 

V R E M E 
Z A CAS OD 5. DO 15. FEBR.: 

Nestalno, s pogostnimi snežni
mi padavinami. Sredi februarja 
jasno s hudim mrazom ponoči. 

V. M. 

in povečanje narodnega dohod
ka prav tako za 11 odstotkov 

V kmetijstvu predvideva le
tošnji plan povečane proizvod
nje za 6,6 odst., v trgovini za 
17,2 odst., obrti za 19 odst. med-
tem ko bo v gostinstvu predvi
doma za 4,5 odst. manjši od 
lanske'realizacije. Povečal naj 
bi se delež proizvodnje v izvo
zu; v industrij, podjetjih za 
10 odst.- iz kmetijstva za 27 od
stotkov in v gozdnih izdelkih za 
12 ods. Medtem ko je lani 
delovna storilnost v okraju 
padla za en odstotek, j 0 bo 
treba letos povečati za 10 odst., 
te hočemo biti kos nalogam, kj 
so pred nami. Dosledno uvaja
nje plačevanja po učinku dela 
bo moralo letos uvesti v okraju 
55 večjih podjetij. Osebna po
trošnja mora letos narasti za 
6,5 odst., medtem. ko bo šlo 
20 odst. več sredstev kot lani 
za dvig življenjske ravni. Več 
sredstev ljudskih odborov in 
gospodarskih organizacij bo šlo 
za razvoj trgovine, obrti, go
stinstva, šolstva in za gradnjo 
stanovanj. Zoženje Investicij v 
korist najracionalnejših naložb, 
ki naj dajo hiter in visok pro
izvodni učinek, bo pri tem 
osnovno vodilo. 

Slavko Doki — 
predsednik 0K LMS 

Na prvi seji novoizvoljenega 
okrajnega komiteja L M S so 
pretekli teden izvolili za no
vega predsednika mladinske 
organizacije našega okraja tov. 
Slavka Dokla, tekstilnega teh
nika iz Novega mesta. Tovariš 
Doki je bil doslej zaposlen v 
tovarni NOVOTEKS, od 1. fe
bruarja dalje Pa je profesio
nalni delavec v mlad. organi
zaciji. 

Tovariš Pirkovič je zalem 
navedel vrsto številk Iz posa
meznih poglavij družbenega 
plana, ki bodo predmet razpra
ve n a seji OLO sredi tega me
seca, v celoti kažejo, da je p l a n 

napet j n d a bo zahteval zlasti 
vso pozornost pri uresničevanju 
večje storilnosti in prehodu na 
plačevanje po učinku. Fizičen 
obseg' industrijske proizvodnje 
se mora letos dvigniti za 
15,8 odst. Medtem ko novih 
podjetij letos ne bomo ustanav
ljal i , bo šlo v "rekonstrukcije 
8 podjetij: 

Elektrarna Brestanica (nov 
turboagregat), Rudnik Kandlža-
rica (dograditev vpadnika), 
Opekarna Brežice (sušilnice), 

Tovarna zdravil K R K A (nov. 
prostori), BEUT (dopoln. »trojne 
opreme), MOTO MONTAŽA 
(dograditev proizvodne hale), 
Tovarna papirja In celuloze 
DJURO S A L A J (razšlr. proiz
vodnje z obraftom za beljenje 
celuloze) in NOVOLES (nov 
obrat za proizvodnjo vezanih 
plošč). 

Za uresničenje planu 
bo nujno potrebna krepka 

pomoč organizacij 
V razpravi pp referatu tov. 

Pirkoviča je sodelovalo več 
članov komiteja. Načeli so 
vprašanje- »zaostalosti Doltnj-

(Nadaljevanje na 2. Btranl) 

T U D I N A J M L A J Š I 
Zveza društev prijateljev mladine v jubilejnem letu 

AVTO CESTA VABI 
Čeprav nas je zadnje dni — na veliko veselje otrok 

seveda! — spet malo pobelilo, razmišlja mladina novo
meškega okraja o letošnji akciji na gradnji avto ceste 
v Srbiji in Makedoniji. Ze 1. marca, torej čez dobre tri 
tedne, bo odpotovala iz n ašega okraja VI. M D B »Katje 
Rupena« na delovišče v Srbijo. 120 kmečkih fantov in 
deklet bo nadaljevalo lani začeto delo mladine našega 
okraja. Spet bodo pesmi ob tabornih ognjih v bratski 
Srbiji in Makedoniji družile srca mladega rodu naših na
rodov v delu na velikem objektu B R A T S T V A IN ENOT
NOSTI. Več o načrtih naše mladine berite na 8. strani 
današnje številke! 

Da tudi ta organizacija p r i 
speva svoje delež k letošnjim 
slavjem, je bila pred dnevi 
6klioana izredna s ^ i 8 okr. od
bora Z D P M . Na seji so spre
jeli več sklepov. Med drugimi 
bo organizacija utrdila doseda
nja dr-uštva na terenu In usta
novila še nova na V i n i c i ln Se
miču ter 'poživila dejavnost v 
M i r n i peči in Črnomlju. Posve
t i l i bodo več pažnje osnovanju 
ob6insikih zvez D P M , k i razen 
v Vidmu-Krškem še ne delajo 
nikjer v okraju. Komisija za 
vzgojo staršev bo razširila de
javnost šole za starše izven 
Novega mesta, zlasti v večja 
središča kot Metliko, Črnomelj, 
Brežice, Žužemberk. Trebnje «n 
Krško. Občanske pionirske ko
misije, k i j ih bomo morali v 
tem letu utrditi, pa bodo Imele 
skrb, pripraviti skupaj z osta
l imi organizacijami, k i 4majo 
povezavo e pionirji, večje p r i 
reditve in nastope. Tako bodo 
tudi letos šahovska tekmovanja 
v odredih, občinah ln v okraj
nem merilu. Fizkultura bo dala 
svoj prispevek s tem, da • bodo 
prirejena po odredih tn šolah 
tekmovanja v mnogoboju ln 
malem rokometu ter nato še v 
sektorjih za naslov sektorske
ga ln okrajnega prvaka. Izred
no veliko pionirjev bo zajelo 
glasbeno - pevsko tekmovanje 
P ion. pev. »borov, k i bodo p r i 
pravili nastope doma v odre
du, v občini ln v okrajnem me

ri lu , ko bo pred 23. majem ve
lik p ion. pevski nastop pa Gr 
mu. Nič manjše- W ^ e » e l j e pio-
nirjev-tehmwv.;JQ$63 Pri
javil] pri svoj Hi odredih, ln 
teh. krožkih »a«11. republiško ln 
okraj, tekmovanje LT. Seveda 
bodo ustanovljene še razne sek-

s clje zgodovinskega študija, ra
zen tega pa aktiv predavate
ljev, k i bodo iz vrst vidnih po
litikov, borcev In komunistov 
Dolenjske. Tj bodo našim "lo-
nlrjeim pripovedovali na poho
dih In ob tabornih ognjih o 
dnevih" borfoe ln ustanoviti/"* 
Partije ter SKOJ. 

• Tak bo dar Zveze druSt. pri
jat, mladine movomeškega okra. 
ja ob letošnjem visokem jubi
leju naše Partije. 

-jt-

v 

Senovo in Štirinajsta 

v , 

Ljubljenka in ponos slovenskih partiza
nov — X I V . udarna divizija je pozimj let* 
1943/44 v nezadržanem zaletu krenila na Šta
jersko. Nemški okupator, k i se je čutil po
polnoma varnega, je bil Iznenađen. Št ir inaj
sta je prodirala, padale so postojanka za 
Postojanko. V noči od 8. na 9. februar leta 
1944 so zapokale puške in zarcgljali mitra
ljezi na Senovem, Senovški rudnik je po
menil za Nemce mnogo v takrat že močno 
skrahiranem rajhu. Brestaniška elektrarna 
Jim j e dajala elektriko. Štirinajsta je Seno
vo osvobodila i n nadaljevala zmagovito pot. 
Nemce je, ko so se zbegani od nenadnega 
napada malo opomogli in se vrni l i v Seno
vo, ča&alu razdejanje. Rudnik je bi! popol
noma uničen, vse naprave v njem demoli
rane. Med prebivalstvom po vaseh na Bo-
horju in Kozjem je zažarel ponos. Plamen 
botja se je razžlvel, zmaga štirinajste je bila 
kot osvežujoč veter. 

V spomin na to praznujejo Senovčani 8. 
februar kot svoj občinski praznik. Februar
ski dnevi so mrzli, toda kljub temu je lju
dem ob spominu na slavno preteklost toplo 
pri srcu. Dogodki iz leta 1944 so že daleč, 
letos bo poteklo petnajst let. V Senovem ni 
več ruševin, vse je obnovljeno. Rudnik in 
elektrarna spet obratujeta, od krogci prebite 
strešnike na strehah hiš so že davno zame
njali, Zrastle so nove stavbe. Brez strahu 
in skrbi kaj bo jutri, odhajajo možje in 

fantje v rove in se pozdravljajo s starim 
rudarskim pozdravom: »Srečno!« Senovo ni 
več črni rudarski revir. Svetlo Je celo l J ! ' 
svetlo kot marsikatero drugo mesto. 

Življenje teče naprej, Senovčani delaj« 
se združujejo in udejstvujejo v raznih or-
ranizacijah, ->ojejo in ierajo na odrih Po 
men kujejo se, kaj bodo gradili jutri. Kako: 
malokje so zrastli s svojo občino in so ko 
ena družina. Ob levi, strani ceste proti rud 
niku stoji spomenik. Kakor obelisk se dvig: 
v zrak, na črni ploskvi so vklesana imenr 
padlih. Siva zgrbljena starka, mati padle«;: 
partizana, obstoji včasih pred njim. Njem 
oči so suhe, vse solze je že izjokala. Kdo ve 
kje leži njen sin? Padel je, tod* vseeno ži 
vi naprej. V novih stavbah. v vlakih premo 
ga, ki drdrajo Po t i r ih proti brestaniški po 
staji, v veselem vrfSfu otrok in pomenki> 
fanta z dekletom. V vsem tem je tudi 
njega. V vsem tem je del Štirinajste i« sn" 
min nanjo, spomin na vse. ki so padli 

t 
Lepšega spomenika, kot delo, k i 

opravljajo iz dneva v dan, Senovčani nisi 
mogli postaviti. 

(Na s l iki : rudniška separacija na Se-
nov.škem po napadu X V . udarne divi
zije 8. februarja 1944. Več berite r 
občinskem prazniku Senovega na 3. 5 

in 7. strani današnje Številke) 

V 

Sindikati v Črnomlju 
skrb za delovnega, človeka in povečanje proizvodnje 

na prvem mestu 
To Jo bil glavni poudarek v 

poročilu in razpravi na plenu
mu sindikatov v Črnomlju. Iz 
poročil« predsednika upravne
ga odbora sindikalnega sveta 
je bilo razvidno, da go se sin
dikalne organizacije v podjet
jih m ustanovah resno ukvar

jalo s tem, da bi zboljšale živ
ljenjske pogoje delovnih ljudi 
in povečale storilnost dela. 
Predsednik zbora proizvajalcev 
ObLO, tov. inž. Peternel jo v 
razpravi zlasti poudarili, da je 
ena izmed osnovnih nalog sin
dikalnih organizacij, da izko
ristijo zlate rezerve, k i tičijo v 
pravilni i« smotrni organiza
ciji dela in da povečajo skrb 
za delovnega človeka. Razložil 
je, kako so z boljšo organiza
cijo dela povečali proizvodnjo 
v rudniku Kamižariea. Na nizko 
storilnost dela v naših podjet
jih vpliva zlasti to, da je ve
liko naših delavcev na pol 
kmetov. Svoje fizične moči Iz

gubljajo pri delu na svojem 
posestvu, v podjetju pa m 
dajo tistega delovnega učmk.. 
kot ga d& delavec, ki je zapo
slen samo v podjetju. Za de 
lavce, ki so potrebni zdravn: 
Ške pomoči, naj bi v Črnomlju 
ustanovili ambulanto, kjer b 
delavec res prejemal zdravni
ško pomoč in se čimprej uspo 
sob 11 za delo. Opaža se, da bo
lezni pogosto nastopajo ob se 
zonskih kmečkih delih, košnj; 
oranju in trgatvi. Podjetja ima
jo v tem času največji odsto
tek obolelosti delavcev. 

Plačevanje delavcev po enot 
proizvoda je bilo ena izmed 
osnovnih poudarkov v poročilu 
in plodni razpravi. 

Jože Skof 

DO 2. F E B R U A R J A : 1403 NOVI NAROČNIKI 

A k c i j a p o d a l j š a n a ! 
Od 1. januarja do 2. februarja letos so si naročili 

D O L E N J S K I LIST 1403 novi naročniki. Ker okrajno gla
silo SZDL v novopriključenih občinah še-vedno ni povsod 
poznano, podaljšujemo na željo organizacij in posamezni
kov »biranje novih naročnikov do konca februarja. Vsi 
novi In stari naročniki bodo lahko sodelovali v velikem 
novoletnem nagradnem žrebanju. 

Uspeh zbiranja novih naročnikov je doslej takle-. 
Občina BREŽICE 212 novih naročnikov 
Občina SENOVO 73 novih naročnikov 

i Občina SEVNICA 282 novih naročnikov 
Občina VIDEM-KRSKO . . . . . 132 novih naročnikov 
Stari del okraja . , . . 541 novih naročnikov 
Rame pošte v F L R J . . . . . . . 143 novih naročnikov 
Inozemstvo 20 novih naročnikov 

Prve štiri številke so razprodane. Naročnino bodo za
čeli pobirati pismonoše ta teden (za prvo polletje 1959 — 
300 din). 

N o v e 

n a g r a d e 
so vam pripravilo nekatera 
iaša znana podjetja, še 
vedno je čas, da se vklju-

'e v veliko novoletno 
nagradno žrebanje 

DOLENJSKEGA LISTA 

V žrebanju bodo prispevala: 

Mizarska produktivna zadruga, 
Sevnica — 

klubsko garnituro (mizico in 
2 stolčka) 

»DANA«, destilacija alk. pljaft 
z Mirne — 

5 litrov svojih znanih pro
izvodov 

Rudnik ^ a n i ž a r i c a pri Čr
nomlju — 

1 tono premoga kosovca in 
2 toni premoga orehovca 

"IMPERIAL«, tovarna Čokolade 
in likerjev, Videm - Krško — 

1 kg jedilne čokolade 
1 kg lešnikove čokolada 

3 kg deserta (rogljičkov) 
Itudnik rjavega premoga 
Krmelj 

2 toni premoga 
Novomeška opekarna Zalog — 

2000 zidakov 
Kmetijsko gozdarsko posestvo 
Novo mesto — 

6 metrov drv 

Seznam dobitkov še ni zaklju
čeni Ce Dolenjskega lista še n i 
mate, si ga takoj naročite, da 
boste tudi v i deležni žrebanj«, 
v katerem bodo sodelovali vsi 
stari in novi naročniki ki bodo 
pravočasno poravnali polletno 
naročnino (300 din). 



S t r n i a » D O L E N J S K I b S T i Štev. 4 (462) 

V Moto montaži 
imajo bife 

Sredi januarja letos so v 
Moto montaž i odprli bi le za 
prodajo malice delavcem. Do
tlej so delavci kupovali m a l i 
co posamezno v novomeških 
trgovinah. Pobudo za ustano
vitev takega bifeja ie dala 
sindikalna podružnica in p r i 
spevala iz svojih prihrankov 
hkrati potrebna sredstva za 
začetni »obratni kapi tal«. De
lavski svet in upravni odbor 
tovarne sta predlog takoj pod
prla. Delavci zdaj lahko k u 
pujejo malico, ne da bi zapu
st i l i tovarno. Bife j im nudi 
po nabavnih cenah razne mes
ne izdelke, vse mlečne izdelke 
novomeške mlekarne in brez
alkoholne pijače. 

To pa je le zasilna rešitev. 
V Moto montaži razmišljajo 
n a m r e č tudi o obratni menzi. 
Težave so le s prostori. Pote
gujejo se za prostore bifeja 
»Gorjanci« ob Zagrebški cesti. 
Menza bi delavcem nudila 
enolončnico po 35 do 45 dim 
ter tudi oibed in , večerjo. Da 
bi ceno ostalih obrokov kar 
najbolj znižali , razmišljajo o 
s amopos t r ežb i Vendar menza 
v omenjenih prostorih ne bi 
oskrbovala le delavcev iz Mo
to montaže , ampak tudi one iz 
Kovinar ja , Opremalesa ln še 
katerega podjetja. B i l a bi to
rej n e k a k š n a centralna delav
ska menza za podjetja na kan-
d ijsflci strani Novega mesta. 
Zaradi raznih težav je vse to 
še vp ra šan je bodočnosti . Raz
veseljivo je predvsem to: lani 
srno šteli na prste podjetja, k i 
so imela urejeno družbeno 
prehrano, letos pa bomo, kot 
je videti , kmalu šteli tista, k i 
d ružbene prehrane ne bodo 
imela urejene. 

Sindikalni dve tretjini-naša politika 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

ske«, problem dela po normah 
(dozdaj dela šele 40 odst. delav
cev v okraju po normah!), p r i 
mere obotavljanja pri prehodu 
na merjenje delovnega učinka 
ln plačevanja po učinku dela 
(>moramo šele vse proučiti« 
itd., čeprav od čakanja ne bo 
haska ne napredka!) kot tudi 
rMrtfl vprašanje prekvalif ika-

Doserianji sekretar Jože Borštnar 
odhaja na novo dolžnost v repu
bliškem predsedstvu Zveie sin

dikatov Slovenije 

cije prlbl, 1500 delavcev ln de
lavk. Omenili so zboljšano de
lo sindikalnih organizacij v 
okraju, več vprašanj s področja 
delovne sile ln nalog v kmetij
stvu, ki je z združitvijo novih 
občin postalo pomembna gospo
darska panoga okraja. Prav tu 
je nujno potrebno večje, teme
lj ltejše sodelovanje političnih 

organizacij na terenu. Brez te 
krepke pomoči in stalnega 
vsklajevanja vseh sil ne bo mo
goče uresničiti nalog s področ
ja kooperacije ln ustvarjanja 
socialističnih odnosov na vasi. 
Resen problem s tega sektorja 
je učvrstitev državnih posestev, 
ki niso zaokrožene gospodarske 
enote (razen nekaj izjem). Pe
reči so problemi v prometu s 
kmetijskimi pridelki in anar
hija v nelojalni trgovini. V 
sklepanju pogodb je vse preveč 
gluhih ušes pri upravah K Z . 

Ne moremo biti zadovoljni 
tudi s skrbjo za dvig sociali
stične zavesti, ker zaostaja 
družbeno - politično - ekonom
sko lzbraževahje, zlasti med 
delavci. 

Sekretar OK ZKS Jože Boršt-
nar je navedel v razpravi več 
primerov, kako Je uresničeva
nje Pisma Ivršnega komiteja 
CK Z K J še vedno aktualna na
loga vseh organizacij. 

Vso prednost In pomoč 
nagrajevcnju po učinku! 

Tovariš Viktor Avbelj je v 
razpravi k družbenemu planu 
omenil pomen dveh sindikalnih 
akcij, k i sta pravzaprav naši 
skupni a k c U l in nalogi: 

1. borbo, da v proizvodnji do
sežemo prek nagrajevanja po 
učinku dela kar najvišje uspe
he in povečan razvoj življenj
ske ravni, ter 

2. akcijo »dveh tretjin« za 
življenjsko raven. 

Ta načela, je dejal tovariš 
Avbelj, so sestavni del naše 
gospodarske politike v zvezi, 
republiki, okraju ln občini in 

akcija je sestavni del našega 
bodočega razvoja. Ne gre za 1 to, 
da bi politične organizacije ti 
dve sindikalni akciji samo pod
prli, temveč jih morajo sma
trati za svoji. 

Nagrajevanje po učinku dela 
Je zdaj izredno važna naloga in 
prav na občinskih sindikalnih 
konferencah je treba o tem še 
posebej razpravljati. Podpreti 
je treba vsa stremljenja, ki 
gredo za tem, da se uvede na
grajevanje po učinku. P r i tem 
ni treba izgubljati časa z vpra
šanji: kako? Povsod je treba 
videti glavno nalogo v tem, da 
uvedemo merjenje delovnega 
učinka, kjer je to le mogoče. 
S tem bo ' tudi razdeljevanje 
sredstev drugačno kot je to 
dozdaj. Če bi n. pr. v Celuloz! 
uvedli dosledno nagrajevanje 
po učinku dela, je nadaljeval 
tov. Avbelj, ne b i prišlo do 
tega, da med letom samo line
arno delijo 4 do 5 nadplač. S 
tem lahko delavca samo pokva
rimo, če nI delitev pravična z 
ozirom na njegov delež v ce
lotni proizvodnji oz. uspehu 
kolektiva. 

Dve tretjini za standard 
In različna pojmovanja 

o njihovi porabi 
Akcija dveh tretjin ni nobena 

sindikalna izmišljotina, Je dejal 
zatem tovariš Avbelj, saj je ta 
usmerjenost za tako delitev 
sredstev znana te dalj časa. 
Gre za materialno silo, k i lahko 
da predvsem v proizvodnji več
je rezultate. To je konkretiza
cija naše politike ln je zato v 
bitvu naša skupna akcija, k i Jd 

morajo dati podporo politične 
organizacije kot oblastveno-
upravnl organi. 

Seveda pa se ti 2/» različno 
postavljajo v raznih krajih. 
Gre za dve tretjini čistih ostan
kov sredstev. Toda če je treba 
ti */s v Novem mestu drugače 
razumeti kot v Ljubljani ali 
Kranju, pa Je le vprašanje. 
Ocena tega namreč ne more 
biti odvisna od analiz gospodar
skega aparata, niti ne od ten
denc gospodarskih organizacij, 
še manj pa od ljudi, ki imajo 
čez noč zelo velike želje ln bi 
radi spet gradili nove objekte 
za proizvodnjo in pod. Ocena o 
uporabi teh mora izhajati 
samo iz pošiene presoje: ali s« 
to fe'-p realne aH ne 

»Zverina« uničuje poljske pridelke 
Sredi Januarja smo pričed 1 

sklepati pogodbe za keoperacij-
sko proizvodnjo hibridne ko
ruze na področju kmetijske za
druge Brežice. Odšli smo v va
ša, ki leže zahodno od železni
ške postaje Brežice. To S o Sent-
lenart 'in Gor. šentlenart . Ime 
vasi Gor. Sentlenart 1e novo, 
oziroma ta krai se le včasih 
Imenoval Tlengarten aH Zver l -
njak, kar lzhaia Iz časov, ko 
je v tem kraju še b r e z i c i <jrof 
Aterr.s gojil divjačino. S kr
čenjem gozdnih zemljlč »o na
stale sčasoma kmetijske povr

šine, dobre njive in travniki, 
iz zaselkov pa vasi. Zaledje še 
vedno tvori veliko ravninsko 
gozdno področje Vrbina, v kate
ri po pripovedovanju domači
nov živi zverina. To skupno 
Ime so dali srnam ln fazanom, 
ki j im delajo škodo na poljih, 
ker jim uničujejo pridelke Sr
ne obero s kolov ves fižol, je
do mlade buče, uničujejo koru
zo Jeseni pa se pasejo no l i 
tih. Ljudje so zelo nezadovolj
ni. Mnogi so dobili seme ln 
gnojila v kmet»js.ki zadrugi ln 
se vključil] v pogodbeno pro-

U l r o c i - p r o č o d e k s p l o z i v a ! 
28. decembra lam je našel H. L. 

Iz Breznika pri Dragatusu, star 8 
let, okvir s petimi naboji za ita
lijansko puško. S starejšim brat
cem sta naboje vrgla v ogenj. Od 
eksplozije je bil starejši poško
dovan na enem očesu. 

23. januarja sta J. L., star 15 let, 
ln 1. F., Blar 14 let, oba iz Vapče 
vasi pri Semiču, nasla staro ita
lijansko bombo. Tretji mladolet
nik - 17-letni J. M. - je rekel, da 
jo zna demontirati. Zaradi nepra
vilnega ravnanja jim Je bomba 
ekskpiodirala in 2 izmed navede
nih dečkov močno poškodovala. 

Ker se takšni primeri pogosto 
ponavljajo, na! bi šolska vodstva 
ln starši znova posvetili temu 
vprašanju več pozornosti! Otroke 
je treba nenehno opozarjati ln 
Jim prikazovati nevarnost, pred
vsem pa težke posledice, ki Jih 
lahko doletijo pri nepravilnem 
ravnanju z eksplozivom. 

Več prev'dnos'J — ma. j 
idr-

7. Januarja je 'neznani storilec 
na Glavnem trgu v Novem mestu 
ukradel moško dvokolo, last L. S. 
Iz Novega mesta. Ko Je dvokolo 
ponudil nekomu v prodajo, je bil 

ta toliko previden, da ga Je 
gitimlral. 

13. januarja ponoči Je Iz osebne
ga avtomobila na Glavnem trgu 
v Novem mestu neznani storilec 
ukradel 2 usnjeni aktovki, foto
aparat, električni brivski aparat, 
4.000 dinarjev gotovine, nekaj bri
sač. 2 pidžami in usnjene rokavice. 
Obe vozili sta bllj nezaklenjeni. 
Predmete je ukradel E. R. iz vasi 
Ivanje, okraj Leskovac, ki Je bil 
pozneje prijet. 

Tatvine so zakrivili tudi lastni
ki s svojo neprevidnostjo, saj sta 
bili dvokolo, kot osebni avtomobil 
nezaklenjeni. Na ta način dajemo 
posameznim potepuhom priložnost 
za krajo. Gospodinje marsikje pu
ščajo perilo, ki ga sušijo preko 
noči obešeno na prostem. 

Ce bomo bolj previdni, bodo 
tožbe o tatvinah prenehale, razen 
lega pa bomo tudi olajšali delo 
organom Javne varnosti, ker Je 
prav iskanje storilcev manjših ta
tvin najbolj zamudno ln težavno 
delo. 

Pijan je zmr: i l 
V noči od lt. na 18. januarja se 

je J. J- iz Kota pri Semiču, star 
53 let. močno opil in zavlekel na 
skedenj spat. Zaradi vinjenosti ln 
izčrpanosti Je zmrznil. 

Izvodnjo. sedaj pa pravijo, da 
bodo poškodovani posevki one
mogočili i rentabilno proizvod
njo. Manjše ali večje skupine 
srn so njihovi stalni gostje, 
tudi sedaj v zimskem času. ko 
je zapadlo nekaj snega. Zbira
jo se okoli kozolcev. Jedo na 
celo tropine, k i Jih ljudje od
metavajo pr i žganjekuhl. Naj
večja skupina je štela kar 32 
glav. 

Prav tako Je s fazani. T i D U -
Uio posejano koruzo še potem, 
ko jo že za ped v'soka ln tako 
pridejo do zrnja, kasneje, ko 
je mlečna, jo pa spet obiščejo. 
Fazani prihajajo v 'teh zimskih 
dneh na dvorišča ln si delijo 
hrano k a r s kokošmi. Pridelek 
koruze se ie v zadnjih letih 
zmanjšaj na razmeroma veli
kem področju, na mnogih n j i 
vah kar za tretjino; jeseni le 
kali kažejo mesta, kjer j« b i l 
vsajen fižol. Učinkovitih za

ščitnih sredstev zoper divjači
no nI; če jo oreženejo z ene 
njive, gre na drugo. Tudi mno
ge tožbe z lovci so bile ne
uspešne, ostala je le jeza oško
dovancev in posmeh lovcev. 
Skoda ie velika, vsota za povra
čilo, če Je priznana pa ne k r i 
je n i t i zamorjenega časa. ko si 
ljudje iščejo pravice. 

Take tožbe smo slišali, ko 
smo šil od hiše do hiše ln raz
mišljali, ali s« ne bo delala 
Skoda v V i \ *\ tudi na posev
kih hibridne koruze, k i jo bo
do sejali kmetj« v kooperaciji 
s kmetijsko zadrugo. Stalež sr-
njadi ln fazanov bi moral biti 
tak, da ne bi ogrožal kmetij
ske proizvodnje, k i je gospo
darsko pomembnejša kot lov
ski šport, s katerim se ukvar
ja le neznatno število prebival
stva. 

Novoizvoljeni sekretar OK Z K S 
Novo mesto: Frane Pirkovič-Cort 

Od teh Vi ne smemo odsto
pati, saj konkretno vemo, da 
ima Novo mestp pereče proble
me v življenjskem standardu 
svojih ljudi. Ce j i h bomo odla
gali in dajali prednost Indu
strijski izgradnji, bomo ta 
vprašanja spet odložili m bodo 
leta 1960 še bolj pereča} 

Politične organizacije zato 
ne smejo dopustiti lahkega, od
stopanja od tega načrta. Sred
stva, ki ostanejo po obveznih 
razdelitvah, vložimo v prvj, vr 
sti predvsem za resničen dvig 
življenjske ravnL 

Tovariš Avbelj Je dal nato v 
razpravi š e nekaj pripomb glede 
investicij v letu 1959, govoril je 
o napredku v novomeškem 
okraju, o katerem govore vsi 
podatki, da se lahko proizvod
nja razvija tu hitreje kot dru
god v Sloveniji. To veliko po-' 
meni ln prav zato bi se morali 
zediniti za stališče: 

Družbeni plan okraja je treba 
vskladiti s smernicami zvezne
ga In republ i škega plana. Ste 
od začetka leta je treba vlagalj 
tudi vse sile v pravočasno ure
sničevanje vseh nalog in dolž
nosti, k i j ih imajo podjetja do 
skupnosti. 

Pomoč družbenim 
organizacijam: po delu 

in številu članstva 
V razpravi o sredstvih za 

družbene organizacije v tem 

letu je sodelovala tudi tov. Vida 
Tomšič, k i je med ostalim de
jala, da je 'treba sredstva h 
okrajnega fonda adi občinskih 
skladov v te namene deliti jav
no prek Socialistične zveze. 
Vsi prizadeti naj $e sestanejo 
in sredstva dobe po članstvu j n 
delu, ki ga v resnici opravljajo. 
To pa mora biti zelo javno in 
vsi naj se pri tem oglasijo. Dve 
tretjini predstavljata standard, 
kamor štejemo tudi šport in te
lesno vzgojo. Zato vsega tega 
ne joremo obesiti samo na 
proračun, temveč tudi na pod
jetja, saj gre za življenjsko ra
ven članov njihovih kolektivov. 

Spremembe v okrajnem 
komiteju 

Zaradi odhoda dosedanjega 
sekretarja Borštnarja na novo 
delovno mesto v Republiški 
svet sindikatov Slovenije so na 
plenumu soglasno izvoli l i za 
novega sekretarja OK Z K S tov. 
Franca pirkoviča — Corta. Ra
zen tega so kooptirali v okrajni 
komite Z K S dva nova člana: 
ing. Jožeta Legana (uslužben
ca Okrajne uprave za gozdar
stvo, k i se je pred kratkim po 
končanih študijah vrni l v Novo 
mesto), ter Franca Šetinca, čas
nikarja Slov. poročevalca in 
doslej člana obč. komiteja Z K S 
v Trbovljah. V sekretariat OK 
Z K S so člani plenuma nato Iz
vo l i l i tr i tovariše: ing. Jožeta 
Legana, Franca Šetinca in Lud
vika Kebeta. 

Tovariš Jože Borštnar se Je 
na koncu seje toplo zahvalil 
članom komiteja za vse njihovo 
uspešno sodelovanje ln ves/ 
trud, ki so ga vlagali v uresni
čevanje nalog, njemu pa se je 
zahvalil za dolgoletno delo v 
novomeškem okraju novoizvo
ljeni sekretar Franc Pirkovič. 

V soboto — seja OLG 
V soboto, 7. februarja, bo v 

Novem mestu redna seja okraj
nega ljudskega odbora, na ka
teri bodo izvolili novega pred
sednika OLO; dosedanji pred
sednik Franc Pirkovič je pre
vzel delo sekretarja OK Z K S . 
Na seji bodo sprejeli tudi odlok 
o gradbenih okoliših v okraju 
ter rešili več upravno - pravnih 
zadev. 

Neprevidnost 
v.. 19. Januarja popoldne sta J.. 

Ktmrt' • rz Mrnsfovca, ;n A. ». 
Malega Cirnika podirala bukev. 
Ker Je bil nanjo že od lani obe
šen podžasan hrast, je ta (ko sta 
bukev podžagala) padel na Jane
za Papeža, ki Je zaradi poškodb 
na mestu umrl. 

_ Z L A T O POROKO sta 
praznovala v soboto zakonca 
Janez Kastrevc ln Ana K a -
strevc, rojena Jane, kmeto
valca iz Velike Bučne vasi. 
Na matičnem uradu v No
vem mestu ju Je odbornik 
Avgust Jazbinšek prisrčno 
pozdravil in nagovoril, Izro
čil listino o zlati poroki ln 
denarno nagrado ObLO, po 
slavju pa sta bila zakonca 
s pričama pogoščena. V živ
ljenju sta imela 7 otrok. Dva 
fanta sta jima padla kot 
partizana v bojih za svobodo 
naše domovine. K lepemu 
prazniku — tudi naše topla 
čestitke! 

— M L A D N C I V V I D M U -
K R S K E M bodo letos sodelo
vali v prostovoljni delovni 
akciji pri urejanju ceste 
skozi mesto. Prevzeli bodo 
ureditev enega odseka. Raz
mišljajo tudi o padalskem 
tečaju in ustanovitvi pavi 
skega zbora. 

— » T E H N I K A « v Č R N O M 
L J U je nova poslovalnic* 
trg, podjetja POTROŠNIK 

in ima na zalogi razna mo
torna kolesa, šivalne stroje, 
kolesa, radijske sprejemni
ke, električni material in 
podobno blago, k i ga doslej 
v Črnomlju ni bido moč ku
pit i . 

— TRETJI TELEVIZOR v 
Novem mestu je postavljen 
v mladinski sobi v stari 
gimnaziji. Tako bodo mla
dinci ln pionirji le dobili že 
dolgo obljubljene društvene 
prostore za pionirsko knjiž
nico, sestanke, tečaje, pre
davanja, skupno gledanje te
levizije in ostalo družabnost. 

— PRI SEVNISKI POSTA
JI Je zgradilo Gozdno go
spodarstvo iz BreJlc sušilni
co za oglje. Natranja dela 
so končana, zunanja bodo pa 

do maja. 

>B STIRIDESETLETNICI KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE 

i DOLENJSKEM V LETIH 1918 DO 1941 

F R A N C E K S A J E 

To vlogo b | morala odigrati Jugoslovan
oma socialno demokratska stranka (JSDS) 
Ker pa je bila v rokah reformistIčnih opor-
•unLsitiov, se je v usodnih časih znašla na 
it rani — meščanskih strank. 

Na jugoslovansikl socialistični konferenci 
v- Zagrebu 6. oktobra 1918 sta JSDS ln Soci
aldemokratska stranka Hrvatske ln Slavonije 
iklenlfl. da bosta stopili »v posamezne na
rodne svete oziroma v osrednji Narodni od-
jor ter tam uveljavljali- svoja socialistična 
načela«. Socialdemokratska partija Bosne ln 
Hercegovine pa je na tej konferenci naspro
tovala sodelovanju z meščanskimi strankami, 
ker je menila, da je prišel trenutek »bankro
ta buržoazne družbe ln začetka odločilnega 
boja proletariata za socializem«. (Soc. giba
nje v Sloveniji, str. 367 m 489.) 

Po tem sklepu Je JSDS stopila v Narodni 
svet v Ljubljani, nato pa tudi v deželno vla
do, kjer le paktirala s klerikalno ln l iberal-
, n _ f .^ 0 .v , , „ ^.-maiPa'.a utrjevati gibko 

lfoie je prvak JSDS Josit> Kopač revolucio
narnim sloven.skim množicam svetoval, naj 
nastopajo »miorio in dostojno, rje povzročaj-
mo nlkakih rabuk«. (»Slovenec«. 30. X . 1918.) 

vendar ie v JSDS iz dela nekdanje opozi
cijske »socialistične omladine« že tedaj na
stala revolucionarna levica, k i pa zaradi 
svoje Šibkosti nI Imela ni kakega vpliva na 
reformdstlčno vodstvo JSDS. Iz tega jedra se 
je kasneje rarvllo komunistično gibanje v 
Sloveniji. 

Ustanovitev Socialistične delavske 
stranke Jugoslavije (kor-mistov) 

Na Hrvatskem Je bila levica precej moč
nejša. Na partijski konferenci' Socialdemo
kratske stranke Hrvatske ln Slavonije konec 
januarja 1919 je desnica za svojo reform lstič-
no resolucijo, k i je med drugim naglašala, 
da je »med boljševizmom ln soclal.no demo
kracijo nepremostljiv Jez«, prejela 59 glasov. 
Za revolucionarno resolucijo levice pa Je 
glasovalo 39 delegatov. Akcijski odbor levice 
je prelomil stike z desničarsko večino In po
oblastil srbsko socialdemokratsko partijo, da 
okliče kongrea'združitve. 

S ^ i k a socialdemokratska partija le pre
kini la stike z reformisttčno II. Internaclona-
lo ln odredila svojega delegata za ustanovni 
kongres komunistične n i . Internactonale v 
Moskvi marca 1019. 2e 10. januarja 1910 je 

dosegla načelen sporazum o združitvi e Soci
aldemokratsko partijo Bosne ln Hercegovine. 
Konec februarja je Srbska socialdemokrat
ska partija pozvala v»e socialistične organi
zacije v državi na kongres zedlnjenja. k i je 
bil predviden od 20.—22. aprila v Slavonskem 
Brodu. Ker pa je buržoazna vlada prepove
dala kongres v Slavonskem -Brodu, le b i l v 
Beogradu. 

V dvorani hotela »Slavlja«, k l so ga raz
rušile nemške bomlbe 6. aprila 1941, na da-
lašnjem trgu Dimitrija Tucovlča v Beogra

du, j« od 21. do 23. aorlla 1919 zborovalo 431 
delegatov lz vseh jugoslovanskih pokrajin 
razen lz Slovenije, kjer so JSDS imeli v ro
kah desničarski reformisti. Kongres Je bil 
velika manifestacija revolucionarnega razpo
loženja jugoslovanskega proletariata ln nje
gove želje za enotnostjo. 

Kongres je sprejel resolucijo, imenovano 
»podlago združitve«, v kateri Je rečeno, da 
le »prvi Jugoslovanski socialistični kongres 
soglasno sprejel naslednje kot podlago za 
združitev: I. Ime nove stranke je: Sociali
stična delavska stranka Jugoslavije (komuni
stov) . . . »(Kongresi 1 zemaljske konferenci
je K P J . str. 10.) 

S tem Je delavsko gibanje v Jugoslaviji 
-•o dolgem razpravljanju ln z manjšo zamiH. 
dobilo svojo revolucionarno komunistično 
stranko, svojo enotno partijsko organizacijo 
h kateri se Je aprila 1920 pridružilo tudi 
okrepljeno levo krilo slovenske JSDS. 

Formiranje komunistične Delavske 
socialistične stranke z<t Slovenijo 
Slovensko delavstvo na okupiranem Pri

morskem, organizirano v JSDS, je na konfe
renci 6, aprila 1919 v Trstu pod vodstvom 
Ivana Regenta soglasno »prejelo načela ln 
taktiko ruske proietarske revolucije ter se 
odločilo za revolucionarno komunistično 

smer. Ti revolucionarni socialisti so nato po
magali tadi pri krepitvi levice v ljubljan
skem delu JSDS. 

JSDS je na izredni konferenci 13. aprila 
1919 v Ljubljani na pritisk levice in centra v 
svoji resoluciji sicer zahtevala odpoklic dveh 
svojih poverjenikov iz deželne vlade, kar pa 
Anton Kristan in Albin Prepeluh kot vodi
telja desnega krila v JSDS nista izvedla. 
Hkrati je resolucija na zahtevo desnice opo
zarjala, »da sedanji čas ni ugoden za skrajne 
kurake delavskih mas« (Soc. gibanje v Slo
veniji, str. 378—381, 499.) Predstavniki JSDS 
so 10. maja 1919 sklenili s klerikalno in libe
ralno stranko sporazum, »naj prenehajo 
strankarski boji v časopisju, na shodih in v 
zasebnem življenju«. (»Slovenec« 11. V. 1919.) 

Dne 20. in 21. Julija 1919 Je bila prva 
splošna stavka v Jugoslaviji, ko «e Je naš de
lavski razred pridružil mednarodni protestni 
stavki z geslom: »Proč roke od Sovjetske 
Rusije in Sovjetske Madžarske!« Čeprav Je 
bil poziv na Štrajk Izdan le dva dni rtrej, so 
delavci — »od prvega do zadnjega stavkali. 
Vsa Industrija je mirovala. L e železniški 
osebni promet Je na račun tovornega prome
ta vzdržal redne vlake . . . Stavka je pokaza
la, da je naš proletariat dobro organiziran 
in discipliniran, da se zanesemo lahko nanj. 
kadar bo treba ie drugačnih akcij. •.« (De
mokracija« 1919, str. 136.) 

Končno je 26. julija 1919 itsia »Baklja«, 
socialnopolhlčna revija * geslom: »Proletar-
cl vseh dežel, združite se!« Bila Je prvi slo
venski komunistični časopis, ki je v proglasu 
na slovensko ljudstvo dejal: » . . . Duh časa 
nas je rodil In v duhu časa bomo živeli, s 
Teboj ln za Tebe! PrišM 

smo — 
s Teboj vred 

do spoznanja, da če hočemo bit] svobodni, se 
moramo nami osvoboditi, sami strgat] verige, 
ki nam ubijajo duh, vklepajo telo, nas gulijo 
do k r v i . . . « Pristaši »Baklje« so začeli pri

rejati shode po delavskih središčih, toda bur
žoazna deželna vlada Jih je kmalu pozaprla 

Avguata 1919 Je slovenska socialistična re
vija »Demokracija« krenila »na novo pot, na 
pot. kjer hodi danes revolucionarni prole-
taria* vsega sveta... V uvodnem članku 
smo jasno povedali, da se priznavamo h ko
munističnim idejam. . .« 

Vodstvo JSDS je 22. Julija isključilo 1» 
stranke dva glavna pristaša komunistične 
internacionale, kar je 8, septembra 1919 oda-
brila tudi zaupniška konferenca, JSDS v 
Ljubljani. 

Zatem je 11. oktobra 1919 Iziel nov komu
nističen list »Vstajenje«, ki je zahteval zdru
žitev slovenskih socialistov s Socialistično 
delavsko stranko Jugoslavije (komunistov). 
Lovro KlemenčIČ. doma iz Šentvida pri Stič
ni, ki se je lz Sovjetske Rusije avgusta 1919 
vrnil domov, pa Je v imenu levega krila 
JSDS izdal 20. oktobra proglas slovenskim 
socialistom pred X I . zborom JSDS novembra 
1919. 

Čeprav je leva opozicija v socialdemo
kratski stranki na Slovenskem Imela v Je
seni 1919 ž« večino krajevnih organizacij 
JSDS v svojih rokah in tudi večino na nje
nem X I . kongresu, je na kongresu zmagalo 
— desno krilo. To se je zgodilo, ker so Lovra 
Klemenčiča in druge voditelje levice tedaj 
aretirali. Zaradi tega Je desnici s pomočjo 
centra uspelo izigrati levo krilo ln zadržati 
svoje vodstvo JSDS. 

Levica nI hotela izvesti razcepa v JSDS, 
ker Je želela, »da ostane slovenski proleta
riat enoten«. Desničarsko vodstvo JSDS pa 
je vse bolj krei i'o svoj absolutizem. Na seji 
22. februarja 1920 je dalo načelstvn JSDS po
oblastilo, da sme razpustiti vsako krajevno 
organizacijo, ki se ne bi pokoravala njenim 
sklepom. 

http://sloven.sk
http://soclal.no
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Občanom Senovega ob 
občinskem 
prazniku 

Petnajst let je za nami; za nami so 
leta trpljenja, bojev in zmag. za nami 
so leta povojnih uspehov. Vendar so 
v srcu mnogih ostali neizbrisni spo
mini dogodke lz dni narodnoosvobo
dilnega boja. Tudi naši občani se še 
živo spominjajo mnogih dogodkov. 
Svetal in drag j im je zlasti spomin 
na prihod X I V . udarne divizije v naše 
kraje, k i je pomenil prelomnico v te
danjem boju proti okupatorju. 

Od tega dne — od 9. februarja 1944 
— je minilo 15 let in letos že šestič 
praznujemo obletnico" tega dogodka, 
ki je postal občinski praznik vseh se_ 
novSkih ljudi. Pomemben je zato. ker 
bo ostal v trajnem spominu ljudi, k i 
so okusili vojne tegobe na lastni koži, 
ljudi, k i so brezmejno ljubili ta ko
šček rodne grude ln jo branili pred 
pohlepom tujca. 

Samo za hip se spet pomudtmo v 
spominih P r i tistih časih. Vkljub te
rorju sovražnika, navzlic nenehnemu 
preganjanju naši ljudje — na čelu z 
najnaprednejšimi delavci — komuni
sti niso klonili . V brezkompromisnem 
boju, kakršnega so lahko vodil i le 
Partiji zvesti sinovi ln hčere naše 
domovine, je sovražnik iz dneva v dan 
slabel. Brestaniški grad in trume ne-
srečnežev. k i so od tu dan za dnevom 
odhajale v Izgnanstvo, sb bile še en 
pečat na že tako zapečateno usodo 
okupatorja. Narodnoosvobodilno gi
banje je po dogodkih leta 1941 tudi v 
našem delu Spodnjega Posavja zajelo 
vse večji razmah. V jeseni 1941 je že 
odšla s Senovega skupina mladih ko
munistov in borcev, k! so se skupaj z 
ostalimi vključili v Brežiško četo. 

Sovražnik ni tm&l več miru tudi v 
tem delu Posavja. Prišla so leta. ko se 
je narodnoosvobodilno gibanje vse 
bolj razširjalo, ko so se bohorski go
zdovi in osvobojena kozjanska pod
ročja že nahajala v močnih rokah par
tizanskih enot. ko se je Izpod bohor-
sklh planot že čula pesem Titovih 
borcev in aktivistov. 

Prihod X I V . divizije je temu neo
majnemu zaupanju ln trdni volji v 
zmago vi 11 novih moči ln še boli pod
krepil čvrsto odločnost boriti se do 
kraja pod' vodstvom Partije, k i je v 
teh letih dokazala, da le edina spo
sobna voditi naše ljudstvo do zmage 
ln svobode. 

Nato je prišlo leto zmage in osvo
boditve. Z novim poletom so naši 
ljudje spet prijeli v roke kramp, lo
pato ln kladivo. Tudi v naši občini 
smo priča številnim uspehom, ki so v 
ponos vsem občanom. 

Naš rudar je spet krepko zartt pod 
zemljo ln tisoče in tisoče vozičkov je 
odhajalo natovorjenih s črnim zlatom 
v tovarne, v Industrijo . . . Nešteto 
delovnih odlikovani ln priznani je 
prejel rudarski kolektiv, na tudi po
samezniki za delovne uspehe povoj
nih let. Naš kmet se ie P>rav tako z 
vso ljubeznijo in novimi močmi po
svetil zemlji. Vse boli so se pričele 
množiti vrste zadrugar j ev In tudi tu 
niso zaostajali uspehi v kmečki proiz
vod ni 1. Zrastla so nova stanovanjska 
poslopja, povečala se 1e gradbena, 
komunalna ln ostala dejavnost. Ljudi* 
pod Bohorjem so pokazali, da znajo 
umno ln dobro gospodariti. 

Danes, ob občinskem praznovanju 

ko bežno pregledujemo te uspehe ln 
tudi težave, katere smo morali pre
broditi, smo lahko na marši kal po
nosni. Naš ponos pa je predvsem v 
tem. da so na&i občani znali vedno 
pravilno razumeti številne naloge pa 
tudi težave, s katerimi smo se sre
čali na poti, k i nas ie vodila pri Iz
vrševanju posameznih nalog. Naši de
lovni ln kmečki ljudje, rtaše prebival
stvo 1e doslej s svojim sodelovanjem 
tako v družbenem kakor v delavskem 
upravljanju dokazalo popolno razu
mevanje socialističnih odnosov, k i naj 
vladajo. Iz leta v leto lahko ugotav
ljamo na tem področju vedno znatnej
še uspehe. 

Tudi letošnji občinski praznik nai 
bi b i l prav ob takšni ugotovitvi dose
ženih uspehov nova vzpodbuda za 
nadaljnje še uspešnejše delo v celot
nem gospodarskem, družbenem m po
litičnem življenju naše občine. Ti 
uspehi ne bodo Izostali, če bodo naši 
občani tudi v bodoče pokazali priza
devanje ln voljo, kakršna je svoj
stvena za naše ljiudl v obč ln t '— da 
vložijo ves trud ln svoje sodelovanie 
k skupnim naporom vseh naših gra
diteljev naše socialistične domovine. 

S to željo, v kateri Izražam polno 
zaupanje v senovške občane ln pre
pričanje, da bodo le-tl tudi v bodo
če osvajali na vseh področjih gospo-
garskepo kulturnega, družbenega ln 
ostalega življenja nove In vidne uspe
he, hlkratl iskreno čestitam vsem pre
bivalcem občine za letošnje občinska 
Piraznovanje. 

predsednik ObLO Senovo 
Karel Sterban 

Predsednik občine Senovo tovariš Karel Strban govori 3. julija 1958 na dan rudarjev. V ozadju 
stojijo v rudarskih oblekah, od leve proti desni: Rado Kozole, predsednik sindikata rudarjev; 
obratovodja ing, Jože Ambrožič; Ivan Kostrevc, takratni predsednik DS; FrancTabjan, predsednik 

UO: glavni inženir ing. Anton Koželj in takratni direktor rudnika Ivan Cvikel 

OBISK V E L E K T R A R N I 
Zmogljivost Elektrarne Bresta

nica Je 16 M V A (megavoltampe-
rov). Lanskoletni plan, k i Je bil 
55 milijonov kWh. so v celoti do
segli. Po letošnjem občinskem 
plamu morajo proizvesti isto ko
l ičino e lekt r ične energije kot la
ni, po planu Elektroenergetske 
skupnosti pa milijonov kWh. 

Letos^bodo začeli z montažo no
ve turbine in generatorja Dela 
bodo končana proti koncu leta 
1960. Po tej razširi tvi se bo po
večala kapaciteta tovarne za en
krat, se pravi od 16 M V A na 32 
M V A . S podjetjem »Jugoturblno« 
Imajo že sklenjeno pogodbo za 
dobavo turboagregata. P r v e . tur
binske ln generatorske dele bodo 
dobili že oktobra letos ln Jih 
sproti sestavljali na že priprav
ljenem prostoru v elektrarni. • Po
godbe za nakup kotla še nimajo 
sklenjene. Vsi novi deli in na
prave bodo v glavnem Izdelek na-

V o d o - s o n c a i n z r a k a ! 

Da bodo vagončki bolj gladko 
tekli, je treba progo med Seno-
vim In Brestanico vsak dan do
bro pregledati in sproti čistiti 

Na Senovem — 
264 planincev! 

Pretekli teden je delavno PD 
»Bohor« na Senovem imelo let
ni občni zbor. Izmed 264 čla
nov se ga je udeležilo kar 250, 
kar je nedvomno lep dokaz za
nimanja za društveno delo. Po
leti bodo odprli na Bohorju 
novo planinsko kočo. Delegat 
Planinske zveze Slovenije je na 
zboru lahko prizadevnost dru
štva samo pohvalil. Izvoljen je 
bil skoraj v *elotl dosedanji 
odbor; predsednik je Tone Ja-
vorič, direktor brestaniške 
elektrarne. 

- N A C R T I N A S E N O V E M 

Tudi v Senovem jo pri teles
ni vzgoji še nerešeno vprašanje 
objektov. Mladi rod se mora 
razvdjjatl in krepiti, fiola z ob
veznim tele s no vzgojni m po
ukom ne more narediti mnogo. 
Dvorišča treh šol v občim so 
tako majhna, da se otroci dre-
njajo na njih, čakajoč* da se 
šolska vrata odpro. Kaj nare
dit!? 

Tovarišica Cilka Gorlšek, ki 
je kakor »splošni referent« na 
občini, saj vodi več oddelkov, 
nam je povedala takole: 

Pripravil i smo načrt za grad
njo telesnovzgojnih objektov 
do leta 1961. Je sicer skromen, 
čeprav je za naše razmere 
precej zahteven. Načelo: Mla
dini vode, sonca in zraka! nas 
je napotilo k temu. Razmiš
ljamo o gradnji odprtega pla
valnega bazena. 

Ker ni na razpolago telovad
nic, smo sklenili urediti pri 
treh šolah odprta športna igri
šča. To so šole v Brestanici, v 
Koprivnici in v Gor. Leskovcu. 

Za vse to bomo potrebovali 
vsaj 25 milijonov dinarjev 
Vemo, da bo dinar igral odlo
čilno vlogo. Z gradnjo plaval
nega bazena bomo poskusil: 
pričeti že letos. Razpravljali 
smo, kje naj bi ga gradili, ali 
v Brestanici ali v Senovem, 
Ker so sredstva skopo odmer
jena, se bomo morali odločiti 

za gradnjo v Senovem, k i bo 
cenejša. V Brestanici bi morali 
vodo napeljati z oddaljenega 
potoka, kar bi gradnjo podra
žilo. V Senoveim bomo gradili 
bazen ob Dovškem potoku, ta
ko da bo potok polnil bazen z 
vodo. 

Zdaj imamo v ta namen, 
zbranih 2 in pol milijona di
narjev. To so prispevala pred
vsem podjetja. Računali smo 
tudi na pomoč občine. Vendar 
je upanje splahnelo, od kar 
smo slišali, da bodo občinski 
proračuni letos precej revni. 
Iz težav si bomo morali poma
gati spet s pomočjo podjetiO in 
tako, da bomo vsa dela, k i j ih 
bo mogoče opraviti s prosto
voljnim delom. 

Naša šolska poslopja so zdaj 

Y 

v približno znosnem stanju. 
Ponekod je še nerešeno le 
vprašanje sanitarij. To je po
memben uspeh, če se spomni
mo leta 1945 in stanja, v ka
kršnem smo šole takrat pre
vzeli. Obnovili smo j ih z na
vdušencem in na hitro. Zahte
ve pa so rastle. Malo narobe 
je bilo to, da smo do pred 
kratkim krpali vsa šolska po
slopja hkrati. Zato Ot bilo 
kljub znatnim sredstvom, ki 
smo j ih vložili, nikjer vidnega 
uspeha. V bodoče bomo vsa 
razpoložljiva sredstva usmerili 
vsako leto v dokončno uredi
tev ene šole ln bomo tako v 
nekaj letih to vpiražanje resili 

Lani smo v šolsko poslopje 
v Brestanici napeljali vodovod 
ter uredili tudi sanitarije v 

Brestanici in v Senovem. Mar
sikje hodijo otroci v šolo peš 
tudi dve ur l in pol daleč. Te 
težave bomo odpravili le z no
vimi gradnjjami. Najprej na
meravamo zgraditi novo šolo 
na Dobrovi. S tem bo v marsi
čem ustreženo otrokom in star
šem s partizanskega Bohor j a. 

Učnih moči imamo dovolj, 
saj so vsa učiteljska mesta za
sedena. Ravnokar je v Seno
vem trodnevni tečaj za tehnič
no dejavnost v šoli. Organizi
ralo ga je Društvo učiteljev 
skupno z občino, ki bo tečaj 
finansirala. Štirinajst učiteljev 
naših šol se bo na njem se
znanilo s sodobnim načinom 
pouka otrok v praktičnih de
javnostih ali ročnem delu, kot 
smo rekli nekdaj.« 

še domače industrije, tako da ne 
bodo porabili veliko deviz. / 

Povečan )e kapacitete bo ena 
najcenejšm gradenj termoelek
trarn v državi. Stala bo 800 do 
900 milijonov dinarjev Zdaj še 
čakajo rezultat revizije investi
cijskega programa ln Idejnega 
projekta Iz Beograda, nakar bo
do zaprosili za zvezni kredit. 

Pomembno za naš okraj, pred
vsem za Novo mesto, je. da bo do 
29. novembra letos zgrajen IHO.OOO-
voitni daljnovod Brestanica—Jtfovo 
mesto, kar bo zelo poboljšalo kva
liteto električne energije na Do
lenjskem in dalo možnost večjega 
gospodarskega razvoja. Do leta 
1961 bodo zgradili 35 kWh razde
lilno transformatorsko postajo z 
odvodi za Sevnico, Brežice ln To
varno celuloze m papirja DJuro 
Salaj. Za te gradnje bodo dobili 
sredstva Iz Elektrogospodarske 
skupnosti Slovenije. Elektro-pre-
nosa Slovenije, Elektro-Novo me
sto ln Elektro-Krško. 

Dalj časa jih Je mučilo vpraša
nje shranjevanje premoga, kar so 
rešili tako, da so si uredili skla 
dišče za 35 tisoč ton premoga. 
Skladišče je mehanizirano, saj 
Ima transportne trakove in buldo
žer. Za kurjenje kotlov uporablja
jo premog slabše kvalitete. Pro
blem je še razkladanje premoga 
na železniški postaji, kjer Je na 
razpolago le majhen prostor, ki 
ga je težko mehanizirati. Nekaj 
predlogov za mehanizacijo so že 
imeli, a so nekatere predrage, 
druge pa težko sprejemljive. 

Stanovanjski problem Elektrar. 
ne bodo rešili tako, da bodo ra
zen devetstanovanjskega bloka, ki 
bo končan v juliju ali avgustu, 

začeli graditi še enega z istim 
številom stanovanj. 

Težave imajo še s slaibo dovoz
no cesto od postaje skozi Bresta
nico do Elektrarne. Ko bo polo 
žena nova kanalizacija v Bresta
nici, bo Elektrarna sama asfalti
rala to cesto. 

V okviru Elektro-gospodarske 
skupnosti Ima sindikat v Porto

rožu na razpolago počitniški dom, 
kjer je bilo lani na dopustu SO 
ljudi. Sindikalna podružnica daje 
dopustnikom regres, in to pod ge
slom: čim manjša plača — tem 
večji regres. Tako stane delavca 
lahko penzlon tudi samo 200 din 
dnevno. Lam Je organiziral sindi
kat dva izleta z avtobusi v Slo
vensko Primorje. 

Nesreče pri delu so znižali v 
lanskem letu z ozlrom na pred
lansko za 40°/«. Najtežji primer 
nesreče Je bil zlom roke, največ 
pa je bilo manjših prask. 

Delavci so vključeni v razna 
društva; skoraj polovica v Svo
bodo, pa tudi v planinsko, lovsko 
ln ribiško društvo, razen tega pa 
še kegljajo. Igrajo namizni tenis 
in šah. 

V bližini tovarne si urejajo sin
dikalno dvorano, v kateri bodo 
imeli sestanke, konference, pre
davanja Ljudske univerze, tečaje, 
pa tudi filme bodo vrteli v njej. 

Vsi člani delavskega sveta ln 
upravnega odbora so bili lami n« 
seminarju za člane delavskih sve
tov ln upravnih odborov. Letos 
marca pa bo v Senovem seminar 
za člane odborov sindikalnih po
družnic. 

Z dvema tretjinama za dvig 
standarda soglašajo, saj je pod
jetje že pred tem sklepom dalo 
precej za negospodarske investi
cije. Prav z njihovo pomočjo Je 
bil dograjen vodovod Senovo— 
Brestanica. Letos nameravajo ra
zen stanovanj, kar smo že ome
nili, zgraditi upravno poslopje 
(pravzaprav nadzidati vratarnico) 
in asfaltirati cesto skozi Bresta
nico. 

Norme pri njih ni mogoče uve
sti, ker Je proizvodnja električne 
energije odvisna od energetskega 
stanja in učinek posameznega de
lavca tu ne pride do Izraza. 

Delavska restavracija se pri 
njih ni obnesla, ker stanuje veči
na delavcev le nekaj minut od 
tovarne ln Jim žene nosijo od do
ma malico, vendar Jo nameravajo 
spet obnoviti. 

Načrti in želje mladih 
Tone Pleterski. predsednik rud

niškega komiteja LMS. nam je ta
kole opisal načrte mladine: 

DELOVNE AKCIJE 
»18. Januarja smo imeli v Seno

vem mladinsko konferenco. Pogo
vorili smo se o vsem kar bomo 
lotos naredili. Kot glavno nalogo 
smo si zadali sodelovanje na de
lovnih akcijah v občini in pri na
daljevanju avto ceste. Pomagati 
hočemo občini pri ureditvi ceste 
skozi Senovo ln pri gradnji pla
valnega bazena. Nekaj mladincev 

CELOTNEMU PREBIVALSTVU SENOVŠKE OBČINE 
ISKRENO ČESTITAJO Z A OBČINSKI P R A Z N I K 9. F E B R U A R J A 

OBČINSKI L J U D S K I ODBOR SENOVO — OBČINSKI K O M I T E Z V E 
ZE K O M U N I S T O V SENOVO — OBČINSKI ODBOR Z V E Z E BORCEV 
SENOVO — OBČINSKI ODBOR SZDL SENOVO — OBČINSKI 
ODBOR ZRO SENOVO — OBČINSKI S INDIKALNI SVET SENOVO — 
OBČINSKI SVET SVOBOD IN PD SENOVO — OBČINSKI K O M I T E 
L J U D S K E M L A D I N E SENOVO — T V D P A R T I Z A N SENOVO IN B R E 
STANICA — S T R E L S K E DRUŽINE SENOVO IN B R E S T A N I C A — 
OBČINSKI ODBOR RDEČEGA K R I Z A SENOVO — OBČINSKI 
ODBOR Z V V I SENOVO — P L A N I N S K O DRUŠTVO BOHOR SENO
V O — DRUŠTVO P R I J A T E L J E V M L A D I N E SENOVO IN B R E S T A 
NICA — OBČINSKA G A S I L S K A Z V E Z A , L O V S K I DRUŽINI TER 
O S T A L E O R G A N I Z A C I J E IN DRUŠTVA. 

Vsem delovnim ljudem in celotnemu prebivalstvu želimo bodočih uspehov ter 
iskreno čestitamo za OBČINSKI P R A Z N I K S E N O V E G A : 

R U D N I K R J A V E G A P R E M O G A SENOVO — TERMO E L E K T R A R N A 
BRESTANICA — O B R T N A Z A D R U G A DOLOMIT B R E S T A N I C A — 
O B R T N A M I Z A R S K A D E L A V N I C A B R E S T A N I C A — K Z B R E S T A 
NICA — GOSTINSTVO B R E S T A N I C A — M E S N I C A B R E S T A N I C A — 
R E S T A V R A C I J A SENOVO — K O L E K T I V K P D B R E S T A N I C A — 
Z D R A V S T V E N I D O M SENOVO — GOSTILNA PRI MOSTU — ČEV
L J A R S T V O IN K R O J A S T V O SENOVO — K O M U N A L N A U P R A V A 
SENOVO — T R G O V S K O PODJETJE K R K A , P O S L O V A L N I C A SE
NOVO - P R E S K R B A . T R G O V S K O PODJETJE SENOVO 

bo odšlo na gradnjo avto cest«. 
V teh akcijah imamo ze od lani 
močno tradicijo. Lani je odšlo iz 
Senovega blizu dvajset mladincev 
na avto cesto. Ker jim je bila za
radi zlatenice, ki pri nas epide-
mično razsaja, udeležltev prepove
dana, so skoraj dobesedno pobe
gnili in odšli, »na svojo roko«. 

MLADINSKA SOBA 
Primernih prostorov, kjer bi or

ganizirali razne prireditve za xaz-
vedrilo mladine in pripravili dru
ge oblike družbenega izživljanja, 
nimamo. Mladina K še marsikje 
prav zaradi tega vdaja pijančeva
nju, čeprav v mnogo manjši meri 
kot nekdaj. Je tudi nekaj mladi
ne, ki v mladinsko organizacijo ni 
vključena. Zato smo na mladinski 
konferenci govorili tudi o tem. 
Mnogo mladincev je, ki živahno 
sodelujejo v raznih družbenih or
ganizacijah in v ortganih družbe
nega in delavskega upravljanja, 
pa niso vključeni v mladinsko or
ganizacijo. Vse to bomo laže rešili 
zdaj, ko Brno dobili svoj prostor — 
mladinsko sobo. Sobo nam je od
stopila uprava rudnika in prispe
vala Je tudi sredstva za njeno 
ureditev. Soba Je sicer še skrom
no opremljena, bo Pa kmalu, ko 
bo popolnoma urejena, lahko v 
ponos vsem mladincem. 

Razen za sestanke jo bomo upo
rabljali tudi za delo z mladinci, 
Jamskega obrata. Ko bodo priha
jali »počiti na delo. bodo preden 
gredo v <Jamo, posedeli v njej. 
Časopisi, radijski »prejemnik in 
razgovori Jih bodo seznanjali z 
najpomembnejšimi političnimi, 
gospodarskimi in Kulturnimi do
godki doma in v svetu. Marsikaj 
se bodo pogovorili tudi o doma
čem Jfcraju. 

TELESNA VZGOJA 
V Senovem so dani pogoji za 

živahnejše delo na tem področju, 
čeprav je zdaj telesnovzgojno de
lo vse prej kot živahno. Pogosto 
preradi dolžLmo mladino, da ni 
delavna ln podobno. Odrasli člani 
Partizana v Senovem so pokazali 
do zdaj premalo smisla in zanima
nja za praktično delo. Med mla
dino je veliko veselja za lahko at
letiko in atletiko, ni pa nikogar 
ki bi jo privabil ln vodil. Prav to 
je naloga odraslih članov, saj ve
mo, da smo imeli v Senovem ne
kdaj vrsto dobtih telovadcev ln 
športnikov. Torej več zdravega so
delovanja z željo, da bi rešili ra
zne težave ln pomanjkljivosti, pa 
bo vse prav. % 

DOBRA VOLJA 
IN SODELOVANJE 

Lutkovno gledališče je plod tak
šnega sodelovanja med Društvom 
prijateljev mladine in mladinsko 
organizacijo. DPM je kupilo oder 
in ostale potrebne rekvizite, lut
ke smo si izposodili, vse ostalo pa 
|e naredila mladina, ki se Je lotila 
dela z velikim navdušenjem. Da
nes imamo v Senovem lutkovno 

gledališče. Dogodek Je videti na 
prvi pogled brezpomemben, prav 

to pa je naša velika napaka, da 
ne znamo izkoristiti takšnih ma
lenkosti. Prav . malenkosti pripo
morejo včasih k velikim uspehom. 
Se enkrat poudarjam; potrebni sta' 
predvsem dobra volja in tesnejše 
sodelovanje organizacij kot smo 
ga vajeni, pa uspehov ne bo manj
kalo.« 

Senovško zlato 
To kar pomeni za Videm-Krško celuloza ln za Črnomelj 

Belt, to je za Senovo R U D N I K R J A V E G A P R E M O G A . Z direk
torjem rudnika ing. A N T O N O M KOŽELJEM in računovodjem 
F R A N C E M P U R I H O M je stekel takle pogovor: 

»Proizvodnja poteka normalno, načrt za leto 1958 smo pre
koračili za 2,5%, ker smo povečali produktivnost. Rekonstrukcije 
in obnavljanje naprav teče le z amortizacijskimi sredstvi. Vse 
ostalo usmerjamo v gradnje družbenega standarda. To so pred
vsem gradnje novih stanovanjskih hiš, popravljanje starih h l i 
ter reševanje vprašanja preskrbe prebivalstva, saj smo do zdaj 
uredili in opremili dve novi prodajalni in eno mesnico. 

Lani smo v te namene prispevali 43 milijonov dinarjev. Od 
tega je bilo 23 milijonov uporabljenih za stanovanjsko izgrad
njo, 20 milijonov pa za komunalno dejavnost v občini: gradnjo 
vodovoda, zdravstvenega doma ter popravilo ceste skozi Senovo, 
k i se bo pričelo letos. Stanovanjsko vprašanje smo rešili le 
toliko, da smo do letos uspeli preseliti vse rudarje iz barak 
v nova stanovanjska poslopja. Letos bomo pričeli z gradnjami, 
ki bodo omogočile vselitev ostalim prosilcem. Vprašanje stano
vanj je otežkočeno v rudarski stroki zaradi skrajšanega delov
nega staža rudarjev. Upokojeni rudarji namreč ostajajo v sta
novanjih, za nove pa moramo graditi nova stanovanja. Ta težava 
se je že prej pojavila v starih rudarskih središčih kot so Trbov
lje, Zagorje in Hrastnik, pri nas je nastala šele zdaj. 

Ker vemo, da je prehrana delavcev zelo pomembna, smo JI 
posvetili mnogo pažnje. Rudniško restavracijo smo preuredili 
v lep obrat za prehrano delavcev. Zaradi premajhnega števila 
rudarjev, ki so se v njej hranili in tuđi zaradi velike potrebe 
po odprti restavraciji v Senovem, jo je kasneje prevzela občina. 
Rudarjem je bila zagotovljena hrana po režijski ceni in imamo 
še zdaj z restavracijo tako pogodbo. Ker so rudarji večinoma 
pol kmečki prebivalci, ne kažejo posebnega nagnjenja k pre
hrani v menzi. Prav zato rešujemo to vprašanje predvsem s 
delom za čimboljšo organizacijo prek trgovine. 

Rudnik se čuti dolžan, da skrbi za razvoj na vseh ostalih 
področjih. Kolikor le moremo, pomagamo s finančnimi sredstvi 
vsem družbenim organizacijam. Kulturnoprosvetna dejavnost 
rudarjev se Izraža predvsem v senovški Svobodi. Predvsem pa 
je čutiti pri rudarjih željo po razvedrilu. Zato so navdušeni 
posebno za lažje odrske uprizoritve — komedije. Vprašanje do-
tiranja družbenih organizacij rešujemo tako, da dotiramo pred
vsem občinska vodstva, k i razdelijo dobljena sredstva nižjim 
organizacijam.« 

Mlado podjetje 
l . avgusta Je začelo obratovati 

»Mizarstvo« v Brestanici. Ko smo 
Jih kmalu po ustanovitvi podjetja 
obiskali, je bilo še vse precej rev
no. Delali so samo v pritličju, ker 
Se niso imeli stopnjic v prvo nad
stropje. Zdaj imajo zgoraj pisarne 
in del delavnice, glavna delavnica 
pa je v pritličju. Število zaposle
nih se je zvečalo od takratnih 
devet na devetnajst. Večino del 
za ureditev prostorov so opravili 
udarniško. V bližnji bodočnosti 
mislijo delavnico usposobiti za de
lo po tekočem traku. 

Delajo stavbno, sobno ln kosno 
pohištvo, opravljajo pa tudi razne 
mizarske usluge. 

Zdaj si gradijo prostor, v kate
rem bo sušilnica ln skladišče za 
les. Načrte Jim je Izdelal Investi
cijski biro v Trbovljah, za kate-

Senovško stran sta zbrala 
ln napisala MILOŠ J A -
K O P E C in JOŽE PRIMC 

rega pa pravijo, da Je drag i, 
tudi na izdelavo načrtov so mor: i 
čakati precej dlje. kot jim je bilo 
obljubljeno. Sušilnico so kupili od 
podjetja »Žična« LJubljana. Stala 
.le 1 milijon 600 tisoč dinarjev. 

Plana za to leto nimajo, vendar 
predvidevajo, da bodo imeli 30 mi
lijonov dinarjev bruto prometa. 

Sedaj Se nimajo stalnih strank, 
vendar pričakujejo naročila od 
svojih dosedanjih kupcev. Od na
ročil Je odvisno tudi bodoče šte
vilo zaposlenih. Računajo, da bo
do pri urejeni proizvodnji zapo
slili okoli 30 ljudi. 

Težave imajo z osnovnimi sred
stvi. Stroji, ki so Jih dobili od 
občine, so stari ln izrabljeni nad 
50%, sredstev za nabavo novih pa 
nimajo. Od inveticljskega sklada 
občine so dobili 2,65 milijonov po
sojila za osnovna sredstva z rokom 
odplačila sedem let, in 2,85 mili
jonov dinarjev obratnega kredita. 

Vodstvo podjetja ln delavci gle
dajo na razvoj podjetja optimistič
no. Tudi ml Jim želimo pri njiho

v e m delu Mm več uspehov! Senovške perspektive 
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SPOMINI NA BORBO 
Začetek mojega dela za OF na terenu Klenovik—Malkovec 

V februarju 1942 sem se vrnila iz Zagreba v domači 
kraj. Brat me je takoj vključil v delo. Spominjam se, da sem 
najprej dobila nalogo za zbiranje hrane in živilskih kart od 
kmetov. Že v zgodnji pomladi 1942 sva z bratom organizirala 
tudi skladišče hrane pri kmetu Francu Redku v Klenoviku. 

V tem času so bi l i že postavljen^ zaupniki po vaseh. Spo
minjam se iz Zagradca Janeza Povšeta in Pavla Markeljca. 
Slednji je kasneje postal zagrizen belogardist. V Klenoviku 
je b i l zaupnik Janez Rodič, v Goriški vasi Vinko Robek, 
sedaj narodni heroj, Magolič in Jože Rupar, k i je tudi pr i 
stopil k beli gardi^v letu 1942. V Vel . Poljanah je delal Jože 
Gorenc in Horvat, k i je bil begunec, v Zg. Dolah Mart in 
Andrejčič, leta 1944 ubit od belogardistov. V s i ti ljudje so 
večkra t prihajali na naš dom, prinašali hrano in razna obve
stila in prejemali naloge za bodoče delo. Vinko Robek je bi l 
februarja 1942 postavljen za sekretarja vaškega odbora OF. 
Olani so bil i Jupi Obštetar , Jože Rupar in Ivan Robek, V i n 
kov brat. Vinko in Jupi sta junija 1942 stopila v partizane. 
Jupi je nepravilno pojmoval našo borbo; počenjal je razne 
nepravilnosti v odnosu do prebivalstva, zaradi česar je bil 
likvidiiran. . 

Prvo srečanje s partizani sem doživela konec marca 1942. 
30 partizanov iz tretje čete Dolenjskega bataljona je prišlo 
podnevi čez Klenovik v Zagradec. Želela sem, da bi j iti č im
prej videla. Odšla sem na studenec po vodo in med potjo 
srečala št ir i partizane, k i so spraševali za brata. Komandant 
bataljona je bi l Zan More iz Novega mesta. Za zvečer sva 
sklicala z bratom sestanek, ki je bi l v naši hiši. Prišlo je 
nekaj zaupnih tovarišev iz vasd. Spominjam se, da so prišli 
iz Goriške vasi Vinko Robek in Jože Rupar, iz Zagradca 
Janez Povše in Pavle Markeljc, iz V e l . Poljan Jože Gorenc 
in Andrejčič iz Dol. Ti tovariši so prinesli s seboj tudi hrano 
za edinice. Sestanek sta vodila brat in Zan. Razpravljali smo 
o politični situaciji na terenu, o nujnosti pridobivanja novih 
simpatizer^ev O F za zbiranje orožja in hrane. $nota se je 
zadrževala na našem terenu nekaj dni ; pekla sem j im kruh 
in prala perilo. Za tem so pričeli partizani prihajati dnevno 
v našo hišo po hrano in obveščevalne podatke. Imeli smo 
sosede, k i j im z bratom nisva zaupala. Večkrat sva se raz-
govarjala z njimi in j ih postopoma pridobila za sodelovanje. 
Partizani so tako lahko brez skrbi prihajali podnevi in po
noči. Posebno otroci so bi l i vneti aktivisti, sin Tone je že 
leta 1942 odšel prostovoljno v partizane, hčerki Minka in 
Zofka pa sta bi l i mladinski aktivistki. Celo najmlajši , b i l je-
star komaj štiri leta, ni pozneje ničesar izdal, ko so prihajali 
tja belogardisti. V marcu je prišel k nam tudi Viktor Avbel j -
Rudi še s tremi tovariši . 

V marcu in aprilu 1942 smo delali skupno z aktivisti 
Pepijem Blatnikom iz Lakenca, Meso jednakom iz Celevca, z 
JoŽetom Jermančičem, Kar lom Forte, Rezko Udovič, Francem 
Janežičem, Ivanko Borš tner in Tonetom Borštnerjem, vsi iz 
Malkovca. Razen naloge za zibiranje orožja, mobilizacije 
kmečkih fantov in obveščevalne s lužbe smo imeli že v tem 
Času organizirano, da so zbirali zaupniki po vaseh živilske 
karte od kmetov. K o smo nabrali večjo količino kart, smo 
dobili kmeta, našega simpatizerja, k i je šel z vozom v Skoc-
jan po hrano. Okoliški ljudje so že tako poznali našo hišo, 
da so hodili tisti, k i so se odločili za odhod v partizane, 
k nam po vezo. Med drugimi je prišel sredi aprila 1942 tudi 
Vinko Robek iz Goriške vasi, da se pogovori z bratom kot 
predstavnikom politične organizacije glede odhoda v parti
zane. -Konec aprila 1942 se je priglašalo mnogo kmečkih fan
tov za vstop v partizane. Konec aprila sem vodila pet fantov 
v Cohnarjevo dolirfo pod Malkovcem, kjer je bi l s svojo edi-
nico Gašper — Fi l ip Tekavec. Zaradi pomanjkanja orožja so 
sporazumno s polit ičnim in vojaškim vodstvom tiste, ki niso 
bi l i kompromitirani, poslali začasno domov z nalogo, da delajo 
za partizane s posebno nalogo, da zbirajo orožje. V tem času 
je bila prva hajika za orožje. O tem se je govorilo na vseh 
sestankih. Spominijam se, da so prvi borci bili zelo slabo 
oblečeni in včasih več kot polovica borcev ni imela orožja. 
Nekateri so imeli lovske puške ali pa samo pištole. Spomi
njam se, ko je v tem času neki terenski aktivist prinesel 
k nam puško, da jo je partizan, k i jo je dobil, poljubil od 
veselja. ' , 

Marca ali prve dni apri la 1942 sem šla z bratom na 
Krs in jvrh do Tončke Rešetave. Tovarišica Rešetava je bila 
begunka; tja je pr ibežala z vso družino ob nemški selitvi iz 
Radeč pri Zidanem mostu odnosno neke vasi Novi grad pri 
Radečah. B i l a je med prvimi v Krsinjvrhu, k i so delali za 
partizane. Z bratom sva organizirala terenski odbor O F v tej 
vasi, ker sino imeli nalogo, da preidemo od zaupniškega siste
ma k formiranju odborov. Odbore smo formirali le v nam 
najbolj predanih vaseh, v celoti pa so bil i postevljeni šele na 
prvem osvobojenem ozemlju. Neposredne stike smo imeli ves 
Čas tudi z Malkovcem, kjer sva imela z bratom znance in 
sorodnike in so nekateri delali že v letu 1941. Bratranec 
Franc Janežič je b i l terenski obveščevalec in intendant od 
aprila 1942. Rezko Udovič je že v letu 1941 povezal v organi
zacijo Jože Borštner . Po odhodu 16 moških v partizane iz 
Malkovca in Pavle vasi 21. aprila 1949. leta je Rezka postala 
terenski seikretar OF. Konec aprila ali maja 1942. leta sem 
dobila od brata nalogo, da grem v Skocjan iskat VidoviČ 
Mico — učiteljico, k i se je v tem času zadrževala pri svojem 
stricu Pavlu Vidoviču v Hudenju pri Škocjanu in je bila 
znana po svoji aktivnosti. Po njej sem vprašala pri našem 
simpatizerju Planinsku, k i mi je povedal, da je trenutno ni 
v Škocjanu, pač pa j i bo povedal takoj ko pride. 

M i c a nas je kmalu za tem obiskala na domu. Povedala 
je, da n i učiteljica in smo se vsi trije nasmejali. Brat je že 
prej vedel za njo, ker je delala kot aktivistka v spodnjem 
predelu Škocjana in je b i l navdušen , ker je bila še mlada, 
a polit ično zrela in pogumna. M i c a je bila spomladi 1942 ime
novana za sekretarko rajonskega odbora O F Skocjan. Člani 
rajonskega odbora O F Skocjan so b i l i še : učitel ja Pečar in 
Marinko, brat Franc in Kare l Forte. M i c a je bila tudi sekre
tarka partijske celice v Škocjanu. Po tem se je Mica mnogo 

* zadrževala pri nas in smo skupaj delali . 

D o b e r z a č e t e k 
Kako dela aktiv liano v Zveze komunistov pri Zadružnem posestvu 

MATIJA GUBEC v Leskovcu pri Krškem 
Aktiv Z K pri Zadružnem 

kmetijskem posestvu »Matija 
Gubec« v Leskovcu pri Krškem 
se redno sestaja. Na svojih se
stankih sprejemajo koristne 
sklepe in predloge, k i jih potem 
posredujejo sindikalni podruž
nici, upravnemu odboru in dru-
giim. 

Svoji sindikalni podružnici so 
pred kratkim predlagali, naj 
izvedejo predavanja za polkva-
lificirane delavce. Vsem tistim, 
k i so že opravili izpite za pol-
kvalificirane sadjarje, bodo.po
višali piačo, ki je predvidena za 
to kvalifikacijo. 

Na njihovo posestvo bodo pri
šli praktikanti iz šoštanjske 
kmetijske šole, k i naj bi se po
lovico delovnega časa ukvarjal; 
z različnimi opravili ln preje-
mak za to plačo kot ostali ne
kvalificirani delavci, ostale štiri 
ure pa bili zaposleni izključno 
na strokovnem področju, kjer 
bi se usposabljali pod strokov
nim vodstvom. 

Vsi delavci, k i se bodo odlo 
čili za delo v sadjarstvu, bodo 
morali obvezno obiskovati str
njena sadjarska predavanja, ki 
j ih bo pripravila sindikalna po
družnica. Vsi tisti pa, k i se bo
do odločili za mehanizacijo, naj 
bi ta čas prebili v mehanični 
delavnici in pod strokovnim 
nadzorstvom spoznavali stroje 
in njihove dele. Poleg strokov
nih predavanj bodo tudi poli
tična in to v počastitev prazno
vanja 40-letnice Z K J . P r i teh 
predavanjih bodo sodelovali tudi 
člani občinskega komiteja Z K S 
in aktivisti izven podjetja. Naj
bolj se zanimajo za razvoj de
lavskega gibanja, za zgodovino 
Partije, za na&o zunanjo podl-
tuko, gospodarstvo v naši državi 
in razvoj naprednih sil . ' 

Delavci omenjenega posestva 
so ugotovili, da je v zimskem 
času učinek dela delavcev grad
benega podjetja »Pionir«, pred

vsem zidarjev in tesarjev, maj 
hen. S svojo majhno produk
tivnostjo slabo vplivajo na ne
katere delavce zadružnega kme
tijskega posestva. Zato je ak 
tiv Z K predlagal, .da omenjeno 
podjetje preneha z deli vsaj to
liko časa, dokler se vreme ne 
izboljša. Tudi način dela bodo 
pozneje spremenili. 

Aktiv Z K sodeluje tudi z 
osnovno šolo v Leskovcu, kjer 

predavajo v aktivu mladih za
družnikov. Program bodo raz
širili,' tako da ne bo govora ie 
o lončnicah in kuncih. 

Čeprav aktiv Z K pri zadruž
nem kmetijskem posestvu »Ma
tija Gubec« obstoja le nekaj 
mesecev, je že dosegel lepe 
uspehe. Začeto delo bo nadalje
val, saj se člani vsak teden se
stajajo in sproti rešujejo vsa 
pereča vprašanja. 

Vzgleden kolektiv 
Obiskali smo »Remont ovce« na Mirni 

Ob robu Mirne, pod Radov-
nlco, ie čez noč zrasla kaj čud
na zgradba. Deset opečnih ste
brov, pokritih s pisano streho. 
Stavba je mlčna vaba za rado
vedneže in je pritegnila tudi 
mene. »Upravno — obrtno po
slopje.« ml je pojasnil delavec 
ob samokolnlci apna. 

V pogovoru s predsednikom 
upravnega odbora tov. Franjom 
Bevcom, sem postavil tudi dve 
vprašanji. Prvo ie bilo: 

»Kaj si obetate letos v grad
benem obrtništvu v vaši občini, 
posebno v novi združenj obči
ni, glede na zvezni družbeni 
plan za leto 1959?« 

»Čeprav je v zveznem družbe
nem planu gradbeno obrtništvo 
precej poudarjeno, v našem 
podjetju le ne moremo pričako
vati velikih sprememb. Kaj bo 
prinesla združena občina, pa še 
ne vem.« 

»Kako je pri vas s parolo 
»dve tretjini« | n kaj namera
vat« storiti za izboljšanje delav
čevih življenjskih pogojev?« 

»Povedati moram, da smo 
podjetje oavšallzlrall. vendar 
lahko vseeno govorimo o tej 
paroli. Kolektiv se je namreč 
odpovedal vsem prejemkom 
preko tarifnega pravilnika, 
sredstva pa vložil v poslopje. 

k j na vidite pred sabo. Tu bo 
skladišče, delavnica ln upravni 
prostor, kar nujno potrebuje
mo. Naši fantje dobro vedo. da 
ni ves dvig življenjske ravni v 
eni ali dveh plačah. P r i na
šem delu ln ob razpoložljivih 
sredstvih je prvi človek. Zanj 
skrbimo, kako bo živel jutri, 
kako pospešiti storilnost dela 
In mu s tem zagotoviti večje 
prejemke. To pa nas vod' k 
razširitvi proizvodnje.« 

Lepe cilje so fil postavili 
skromni remontovcl. Vodstvo 
kolektiva celo razmišlja, kako 
bi s svojimi skromnimi sred
stvi organizirali topel obrok 
v delovnem času. 

Kv. 
Spomenik padlim borcem, talcem in žrtvam fašističnega nasilja 

na Senovem 

Zveza boicev na Mirni 

Z zbora ZB 
v Birčni vasi 

Predzadnjo nedeljo so dali 
obračun o svojem delu člani 
ZB v Btrčni vasi. Delo organi
zacije v 1. 1958 je bilo dokaj 
plodno. Organizacija šteje 108 
članov, k i so uredili na Ru-
perč vrhu grobišča borcev, 
padlih v NOB. Odbor je orga
niziral tudi komemoracijo 1. 
novembra na dan mrtvih in še 
dve prireditvi s kulturnim spo
redom. 

Na občnem zboru so nekatera 
člani želeli pojasnilo, čemu ni
so bi l i sprejeti na letovanje ne
kateri otroci borcev ln aktivi-
Btov. Navzoči zastopnik obč. 
odbora ZB Janez Zupančič je 
povedal, da ni tega kriv obč. 
odbor, ampak okrajni odbor 
ZB, k i je vodil organizacijo 
tega, pa ni mogel ustreči vsem, 
ker 'je bilo premalo denarja. 

Člani so tudi obravnavali 
pritožbo Sušteršičeve z Lakov-
ndc, k i hoče pa vsak način pre
jemati pokojnino za pokojnim 
možem, k i je-bil l ikvidiran za
radi sovražnega delovanja v 
času NOB. Ko so brali njeno 
pritožbo, so bili člani silno 
ogorčeni nad njenimi lažnimi 
trditvami in odločno so zahte
vali, da se jo mora poklicati 
na zagovor zaradi lažnivih na
vedb. 

Po izvolitvi novega odbora 
so sprejeli načrt za delo v letu 
1959, in sicer bodo postavili 
na grobišču ploščo z imeni 
padlih borcev in žrtev fašistič
nega nasilja, osnovali komisijo 
za zbiranje zgodovinskih po
datkov iz časa NOB, imeli dve 
prireditvi in organizirali pro
slavi 4. julija in 1. novembra. 

-bil 

Člani krajevnega odbora ZB 
v Mirn i so imeli v nedeljo, 25. 
januarja letni občni zbor. Po-
nočilo upravnega odbora je dal 
tov. Gregor Tome. Po poročilu 
je bila razprava, v kateri so se 
člani domenili, da bodo v zim
skem času organizirali seminar 
za vse člane ZB. Na seminarju 
bodo preštudirali predpise, ki 
so nanašajo na invalide. S tem 
bodo vsi invalidi poučeni, kakš
ne pravice jim daje zakon. 

Govorili so o izkopu padlih 
borcev, k i do danes še niso bili 
izkopani. Pokopali jšh bodo v 
ekupni grob. 

Tov. Vi lko Murin je pozval 
vse člane ZB, naj pomagajo ln 
sodelujejo s Kmetijsko zadrugo 
Mirna pri uveljavljanju ko
operacije, saj je to pogodbeno 
sodelovanje v korist posamez
nim gospodarstvom in skupno
sti. Tov. Vilko Murin se je do
taknil tudi izgradnje sušilnice 
na Mirni . Sušilnica bo za ta 
kraj velika pridobitev, saj bo
do kmetovalci tega kraja lahko 
gojili take rastline, k i jih bo 
sušilnica potrebovala ln bodo 
imeli s tem lepe dohodke. Se
jati pa je treba take rastline, 
k i so najbolj donosne. 

Razprava je zajela tudi vod
no skupnost in proces, k i teče 
zoper partizane v Firencah. 
Vsi navzoči so soglasno skle
ni l i , saj se pošlje protest odišču 
v Firence za pravično rešitev 
obtožencev, saj so se vendar 
borili proti fašističnim okupa
torjem. 

ZANIMIVA PREDAVANJA 
Kmetijska zadruga Mirna je 

organizirala na svojem območ
ju po vaseh večerna predava
nja. Do sedaj je bilo takih pre
davanj pet, dve bosta pa v 
bližnji prihodnosti. 

'Agronom tov. Brane Voljč je 
predaval o sodobnem kmetij
stvu. Potanko je razložil navzo
čim, k i so mu z zanimanjem 
sledili, kako je treba vzgajati 
rastline, kaj je treba dati zem
l j i , da bodo rastline dobro 
uspevale in, kako je treba rav
nati pri obiranju semena. Go
voril je, na kakšen način in pri 
katerih sortah pšenice se dose

žejo visoki hektarski donosi. 
To velja tudi za krompir, hi 
bridno koruzo in travnike. Go
voril je tudi o rastlinskih škod
ljivcih in kako se j ih učinko
vito zatira, zlasti koloradskega 
hrošča, k i se hitro razmnožuje 
in ga je toliko, da resno ogro
ža krompirjeve nasade. Za njim 
je predaval veterinar tov. Fer
do Breželj o reji goveje živine, 
o tuberkulozi, rdečica itd. 

V februarju bo veterinar 
pregledal po vaseh vso govejo 
živino. Kmetovalci takim pre
gledom ne nasprotujejo, saj do
bro vedo, da je njim le v korist. 

Jože Jakič 

NOTRANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Novi 
predpisi 

Nad 60 milijonov 
m kmetijstvo v občini 

Črnomelj 
V naši občini se bodo letos 

investicije v kmetijstvu znatno 
povečale, saj bodo znašale nad 
60 milijonov dinarjev. Ta sred
stva bodo uporabljena za ob
novo hmeljnih nasadov, grad
njo sušilnice za hmelj In na
bavo kmetijskih strojev. Pre
cejšnji del teh sredstev bo 
uporabljenih za kultiviranje 
steljnikov. 

Seminar za vodstva mladinskih aktivov 
Občinski komito LMS Novo me

sto Je pred dnevi organiziral tro
dnevni seminar za vodstvo mla
dinskih aktivov Iz novomeške ko
mune. Obiskovalo ga Je okoli 35 
mladincev in srednješolcev, de
lavcev ln kra^fl'v. Na seminarju-
so predavali polltlJnj de)«vci o 
naslednjih temah: 

Vođenje dokumentov v aktivih 
LMS, Kulturno prosvetno delo 
med mladino, O vodenju sestan
kov, Kaj mora vedeti predavatelj 
in slušatelji, Petletni načrt razvo
ja gospodarstva FLRJ, Gospodar
ski problemi novomeike komune, 
Pomen delovnih akcij in njihova 
organizacija, program Zveze ko
munistov. Vloga Jugoslavije v 
svetu ln naša zunanja politika. 

Razvoj mladinskega gibanja, Kaj 
je Ljudska mladina, cilji in Sta
tut L M Jugoslavije. 

Seminar je zelo lepo uspel in so 
slušatelji pridobili precej novega 
znanja, kar jim bo koristilo pri 
delu v mladinskih aktivih. Sd. 

POPRAVEK 
Popravljamo tiskarsko napako v 

članku »Vedno kupujem v tej tr
govini«, ker ima splošno trg. pod
jetje Sevnica dvanajst poslovalnic, 
ne pa 20, kot je Wlo pomotoma 
tiskano. (Članek Je hll objavljen 
v predzadnji številki nr*ee* Usta.) 

I V A N C E H I C: Od Beograda 
do albanske meje 
Z a p i s k i s l u č a j n e g a p o p o t n i k a 

Iz Beograda smo se odpeljali 
precej pozno. Lokomotiva je 
kmalu zahukala š svojimi krep
kimi jeklenimi pljuči. Polja so 
bila pretkana z belkastimi pa
sovi megle, k i je skrivala speče 
vasi, mimo katerih smo hiteli 
v svetlih, toplih vagonih. 

V kupe ju, kjer sem se uta-
boril s svojimi tovariši, je se
del neki črnolasi dečko in ftas 
opazoval z vel ikimi, lepimi 
očmi. Pozabil sem, aH so bile 
modre ali zelene. Vem le, da so 
bile lepe. 

»Aha, peljete se do Svetoza-
reva, kajne?« je prvi pretrgal 
molk nervoznih potnikov. 

»Hm, sinko zlati, kdo ti Je pa 
sploh rekel, da gremo res v 
Svetozarevo?« sem ga vprašal. 

»No. to je pa res težko ugani
ti! Saj sem slišal, kako so vas 
na postaji opozarjali, o čem je 
treba pisati. In če ste že novi
narji, kam bi šli drugam, kakor 
• Svetozarevo. Saj o njem be-
•rnm vsak dan, po vseh naših 

časopis ih . . . Tovarna kablov 
izpolnila Plan, Svetozarevo do
bilo nov kino, v Svetozarevu 
zgradili stanovanja za> delavce-
sarace in tako naprej. Kdo pa 
zaleže k nam, na vas! Vs i se 
boje blata. Blata pa imamo res 
kar preveč. Kadar se ulije dež, 
se lahko voziš s čolnom od 
doma do soseda. Eh, zakaj ni 
tudi naša družina v Svetozare
vu!« 

V* i smo prasnili v smeh. 
Fant nas je ostro pogledal, 

našobil usta kakor globoko uža
ljen, s i potegnil suknjič čez gla
vo in utihnil . 

Dolgo je trajalo, preden smo 
ga prepričali, da se mu nismo 
hoteli rogati in da vsekakor 
želimo, naj nam še kaj pove. 
Eden mu je ponudil čokolade. 

»Tako se ml dozdeva, da me 
še vedno smatrate za otroka,« 
je rekel in odločno odklonil čo
kolado. »Ampak jaz, bom čez 
leto dni končal šolo pa dobil 
svoje konje In voz!« jo pristavil 

ponosno In vnovič pogledal t i 
stega, ki mu je bi l ponudil 
čokolade. 

Začelo se je daniti, ko sem 
zavit v plašč stal na platoju 
vagona in, ne vem. kolikokrat 
že, obnavljal v spominu zgodbo 
malega Sakija. Rekel Je, da ga 
tako imenujejo v vasi. V njego
vi rodni vasi, k i šteje »tri sto 
petdeset duš«, v vasi, kjer sta 
se bila rodila tudi njegov oče 
in ded..'. Ta dva nista, kakor 
on, odšla v »mestne šole«. Ko 
je b i l oče končal ljudsko šolo, 
so mu dali v roke bič in s ko
nji, k i vlačijo težke tovorne 
vozove, je odšel s trebuhom za 
kruhom. Običajno v take kraje, 
kjer se je kaj gradilo ali k i e r 
so sekali les, ali pa v službo k 
bogatemu gospodarju, k i mu je 
lahko vsak dan zaprl vrata pred 
nosom. Srečnejši, taki, k i so 
»imelj v rodu vplivne glave«, so 
uspeli m dobili dovoljenje za 
fijakarstvo ali pa da prevažajo 
potnike * beograjske postaje. 
Toda to je bilo davno.. . »Jaz 
bom z vozom in s konji odšel v 

Svetozarevo«, je dejal dečko. 
»Tam je dovolj priložnosti za 
zaslužek. Ce ne bom mogel v 
tovarno, bom šel na postajo aH 
kamnolom. Toda upam, da se 
mi bo posrečilo in bom prišel v 
tovarno. Tovariši, katerih sta
rejši bratje tam delajo, so ml 
pripovedovali, da se njihovi 
bratje vozijo iz e n e dvorane v 
drugo z električnimi avtomo
bi l i . Eh, to mora bit i lepo!« In 
dečkove oči so ponovno zasijale. 

Ko nas je vlak vozil res proti 
Svetozarevu, sem razmišljal o 
tem dečku in se skušal spomniti 
vsake njegove besede. Ničesar 
nisem pozabil, ln mislim, da 
tudi nikoli ne bom. Pozabil sem 
barvo njegovih oči, verjamem 
pa, da bodo te oči nekega dne 
videle in gledale lepše stvari, 
kakor so tiste, s katerimi so 
bila izpolnjena otroška leta te
ga dečka, ki »ni vajen jesti čo
kolade«. Morda se bo res vozli 
z električnim transporterjem lz 
ene velike dvorane v drugo — 
v kombinatu kablov v Svetoza
revu. . . O tem sem čedalje bolj 
uverjen. 

Zmotili so me giasovi tovari
šev, k i so se začeli pripravljati 
za odhod lz vlaka. 

Svetozarevo I 
Pri izhodu so nas čakali mo

ški v oguljenih usnjenih suk
njičih in nam ponujali 6voje 

fijakarje, s katerimi nas bodo 
za »pet kovačev odpeljali v 
center«. 

Zvečer smo priredili ustni 
časopis za maturante gimnazije, 
ki bodo kmalu odšli na fakul
tete.- Sleherno našo besedo so 
poslušali z iskrenim zadovolj
stvom mladih ljudi, k i med se
boj lahko pozdravijo tovariše 
lz »univerzitetnega središča«, 
kakor je njihov ravnatelj dejal 
v pozdravnem nagovoru. 

»Veste, pri nas se le poredko 
prikažejo ljudje z asfalta.. .« 

Pred odhodom na pot ml je 

bil nekdo povedal anekdoto o 
Sumadincu. Ta Sumadlnec je 
sklenil, da odide na »dolgo po
tovanje«. Pripravil si je b i l 
nekaj parov opank ln velike 
gumaste škornje. Odšel je, ko 
pa se je vrnil , je videl, da nI 
mogel uporabiti ničesar, kar si 
je b i l stlačil v vrečo. 

»Veste, tam v inozemstvu (s 
tem je mislil Beograd) človek 
sploh ne more najti blata, tudi 
če bi ga hotel. Vrag vzemi tak 0 

deželo!« Potem si je baje obul 
škornje In je dva dni gazil po 
svoji njivi , da se vendar nauži-
je blata, k i ga je »na tujem« 
tako pogrešal. 

- (Nadaljevanje sledi) 

Pretekli teden jc 
bila v Beogradu se
ja Zveznega izvršnega 
sveta. Na seji so spre
jeli več predpisov s 
področja socialne poli
tike, financ, blagovne
ga prometa ter pred
pise v zvezi z nagra
jevanjem javnih usluž
bencev. Naše bralce 
bomo seznanili z ne
katerimi, ki jih bodo 
prav gotovo zanimali. 
Sprejeta je bila ured
ba o spremembah in 
dopolnitvah davka na 

dohodek ln odlok o stopnjah davka na dohodek v letošnjem 
letu. Stopnje davka na dohodek od kmetijstva pa tudi davka 
na dohodek od samostojnih poklicev in premoženja se bodo 
odslej določale samo z zveznimi predpisi. Načrt davka na 
dohodek od kmetijstva za letošnje leto je sestavljen po novem 
katastrskem dohodku in upošteva enotne progresivne davčne 
stopnje, ki bodo veljale za vso državo. Z uveljavljanjem 
enotnih davčnih stopenj na novi katastrski dohodek bo 
možno uveljavljati enotno davčno politiko za vso državo. 
Zato poslej ljudske republike ne bodo predpisovale stopnje 
davka na dohodek od kmetijstva. Ljudski odbori pa bodo 
lahko v prihodnje na svojem ozemlju oziroma na področju 
občine in okraja usmerjali politiko obdavčevanja kmetijskih 
proizvajalcev z določanjem stopnje občinskih doklad. Občin
ske doklade so v nekem smislu podobne dodatnim prora
čunskim prispevkom, ki jih občine predpisujejo delavcem 
industrijskih podjetij. Nove davčne stopnje so že objavljene 
v Uradnem listu ln bomo s njimi končno poenotili davčno 
politiko v vsej državi. Mimo tega pa so predpisane tudi 
stopnje za odmero davka, ki ga bodo plačevali samostojni 
poklici. Davek na dohodek v stalnem znesku bodo plačevali 
postreščki, Žagarji, prodajalci časnikov, srečk in drugih pro
izvodov, snažilci obutve, obrtniki In drugi državljani, ki nu
dijo usluge brez stalnega lokala. Davek od dohodka pri do
bitkih, pri srečolovih, loteriji ln podobnem se bo plačeval 
po stopnji 15°/o. Od dohodkov pri Jugoslovanski loteriji pa po 
stopnji 12°/o. Na Dolenjskem bo prišlo v poštev tudi plače
vanje davka od dohodka od dela po kosu v hiši delavca. Tu 
gre za tiste delavce, ki delajo po naročilu gospodarskih ali 
drugih organizacij doma in morajo v skladu s predpisi voditi 
kontrolne knjige, če s podjetji niso v delovnem razmerju. 
Lc-tl bodo plačevali dohodnino po stopnji 20e/iK Tako bodo 
dohodek plačevali še drugi samostojni poklici, vendar pa bi 
j ih v našem pregledu ne naštevali. 

Izvršni svet je sprejel tudi osnutek zakona o denarni 
pomoči in zdravstveni zaščiti Članov družin, katerih hranilci 
so v obvezni vojaški službi. Družinam takih hranilcev bo 
zagotovljena večja denarna pomoč In zdravstvena zaščita. Za 
delo nesposobni člani družin aH pa tisti, ki nimajo dovolj 
sredstev za preživljanje, bodo Imeli pravico do denarne po
moči od 1500 do 7500 dinarjev. 

Znano je, da nam zelo primanjkuje skladišč za žito ln 
druge kmetijske pridelke. Zato Je Izvršni svet sprejel osnutek 
odloka, s katerim je določil iz sredstev federacije 6 milijard 
za posojila za graditev skladišč, za nakup cistern za tekoča 
goriva in tehnične maščobe. Za graditev sušilnic za koruzo 
pa bo v letošnjem letu na razpolago ena milijarda dinarjev. 
Posojila lz teh sredstev bodo dobile tiste gospodarske orga
nizacije, ki bodo pri gradnji sušilnic prispevale tretjino. 

Mimo tega so bili sprejeti še predpisi o spremenjenem 
davku na promet za nekatere proizvode, dalje je bila spre
jeta uredba o posebnih dokladah za sanitarne in devizne 
inšpektorje ter za učno osebje na šolah in fakultetah. Tako 
bodo dobili vzgojitelji na šolah ln ustanovah, kjer so delovni 
in življenjski pogoji zelo težavni, do 5000 dinarjev doklađ. 
Prav tako bodo dobili doklađe tudi vzgojitelji v zavodih za 
slepe, gluhe, duševno zaostale in podobno. Posebne dodatke 
bodo dobili tudi tisti učitelji, ki poučujejo več razredov v 
enem samem oddelku. Podobne doklađe so predvidene tudi 
za učno osebje na fakultetah. Končno Je Zvezni izvršni svet 
sprejel tudi osnutek zakona, s katerim Je razglašen 20. aprlL 
to je dan, ko je bila pred 40 leti ustanovljena Komunistična 
partija Jugoslavije, za državni praznik. 



KULTURA IN PROSVETA KULTURA IN PROSVETA 

Na grobu Antona 
Linharta 

Bteze popustil nemške-ga 
Pamasa, 

j * pisal zgodbe kranjske 
starga časa. 

Komu Matiček, Micka hči 
župana, 

ki mar mu je slovenstvo, 
nista znana? 

Slavile, dokler mrtvi se 
zbudijo, 

domači bosta ga TaMija, Klio. 

(Talija, boginja gledali
ške umetnosti, Klio pa 
zgodovine). 

M e t e I C I c i 
Kdor ne zna napisa brati, 
sem obrne naj oči! 
V njem zapisano stoji: 
»Spod meteUica leži, 
ker ji vsi homeopati 
niso mogli pomagati. 
Nje smrt bla je žlica kase. 
Tri molitve očenaŠeU 

Za gradnjo nove šole 
v Sevnici 

Dne 22. januarja se Je sestal šol
ski odbor osnovne šole v Sevnici. 
Razpravljal Je predvsem o nujno
sti enotnega šolskega poslopja. Se
daj je v Sevnici pouk v štirih 
stavbah, ki pa so med 'seboj pre
cej oddaljene. Telovadnico in de
lavnico in le eno poslopje. Vod
stvo tako razdrobljenega pouka Je 
zelo otežkočeno. Vzdrževanje šti
rih starih stavb, od katerih Je le 
ena zidana v šolske namene, Je 
zelo drago, ker je treba stalno 
večjih popravil, da pouk lahko 
poteka. Zato je Šolski odbor skle
nil, da začne s pripravami za 
gradnjo nove šole. Odborniki ve
do, da bo vsak. ki pozna to raz-
tresenost poslopij in težave, ki so 
s tem v zvezi, z razumevanjem 
podprl to akcijo. Saj tudi starši 
na roditeljskih sestankih vprašu
jejo, kdaj bo stala nova gola. Že
limo si jo vsi. J . T . 

POJASNILO 
Članek dr. Vladimirja Baka-

rjča o mladin) in šolski reformi 
bomo zaradi tehničnih vzrokov 
nadaljevali v prih, številki. 

Uredništvo 

OB KULTURNEM PRAZNIKU 
SLOVENSKEGA NARODA 

France Prešeren ni samo 
velik človek, globok mislec 
in bleščeč besedni umetnik, 
marveč dosti več: njegovo 
življenje in delo je postalo 
simbol trpljenja slovenske
ga naroda pod tujci in nje

gove trdne vere v lepše živ
ljenje ter hkrati neuničljive 
volje, da se prebije skozi vse 
težave, da si najde svoboden 
prostor pod soncem in pri
speva svoj delež v zakladni
co obče človeške kulture. 

Slovenske bibliofilske izdaje 
(Ob razstavi v novomeški Stu difski knjižnici MIRANA JARCA) 

V počnistitev Prešernovega 
tedna 1959 je priredila Studij
ska knjižnica Mirana Jarca v 
Novem mestu razstavo sloven
skih bibliofilskih izdaj in iz
bor ex libriisov slovenskih ali 
na slovenskem ozemlju živečih 
blbliofllov. 

Razstava obsega 61 sloven
skih bibliofilskih izdaj in za
radi majhnega razstavnega 
prostora le 188 ex librisov. 

Bibliofil je v pravem pome
nu besede vsakdo, ki knjige 
ljubi, zbira ln bere, v današ
njem pomenu pa predvsem zbi
ratelj, k i knjige sistematično 
zbira z ozirom na opremo, obli
ko, vsebino in izdajo. Biblio
fi l i zbirajo n. pr.: prve izdaje 
klasikov, pesniške zbirke, 
dramska dela, literaturo o do
ločeni stroki, knjige o določe
nem geografskem okolišu, lite
raturo o pomembni zgodovinski 
osebi in podobno. Marsikateri 
bibliofili zbirajo tudi pratike, 
koledarje, izvestja, ex librise, 
grafične mape, podobice, knjiž
ne prospekte, drobni tisk (n. 
pr. o Koroškem plebiscitu), fo
tografije »namenitih mož, par
tizanski tisk, geografske karte, 
atlaote ln podobno. Zvrst zbi-
ramja je raznollčna in bibllo-
fl j i težijo za čimbolj popolno 
zbirko. Nekateri bibliofili se 
posvetijo zbiranju redkih knjig, 
čeprav te vedno nimajo značil
nosti bibliofilskih Izdaj. Vsak 
bibliofil je zadovoljen, če hra
ni v zbirki kak srednjeveški 
rokopis, incunabulo ali pa celo 
slovensko protestantiko. 

Založniki so kaj kmalu ho
teli ustreči ljubiteljem knjig 
in so zato začeli Izdajati po
sebne bibliofilske izdaje z vse
mi odlikami lepe knjige: lep 
tisk, izbran papir, odlična zu
nanja in notranja oprema, do
bra vsebina ln oštevilčeni Iz
vodi. Nekateri založniki pa 
vedno izdajajo pomembnejše 
knjige v različnih opremah, od 
najbolj luksuzne do naijbolj 
navadne na časopisnem papir
ju, zlasti Francozi. Ce delno 
upoštevamo ta drugi način, 
imamo Slovenci zelo staro tra
dicijo, saj je 1. 1584 izšlo 60 iz
vodov Dalmatinove Biblij« na 
papirju median. Ti izvodi so 
bili vezani v rdeče in belo 
usnje in trije izvodi so bil i celo 
ročno kolorirani. Tudi Valvasor 
je dal natisniti nekaj izvodov 
Die Ebre des Herzgt. Kra ln na 
finem papirju. Posnemal ga je 
tudi Janez Krajec, ko je v no
vomeški Izdaji tega dela dal 
opremiti nekaj Izvodov zelo 
razkošno za člane svoje dru
žine. En tak izvod, vezan v 
rdeče usnje, je dobil na svetov
ni razstavi v Parizu priznanje, 
kar je bilo največje odlikova
nje za slovensko tiskarstvo. 
Prvi trije zvezki Kranjske 
čbelice so izšli na vel in papirju 
(primerek razstavljen). To eo 
brez dvoma bibliofilski primer
ki . Semkaj lahko štejemo tudi 
priloge Ilirske Usta Gazele 
(razstavljene), Sonetni venec, 
Crkarska pravda (razstavljena), 
ki so izšle na navadnem in 
boljšem papirju,. Omeniti j e 

treba tudi vse tri primerke 
Prešernovih Poezij iz 1. 1847 
(dva razstavljena), običajnega, 
z napačno pol o in z neizpr ome
njenim akrostihom ter izdajo 
lz 1. 1866 s slovensko trobojnico. 
Tudi prva izdaja Cankarjeve 
Erotike je že redkost. 

Prave bibliofilske Izdaje z 
numeriranim 1 izvodi pa dobi
mo Slovenci dokaj pozno, šele 
1. 1900 ob izidu krasotne izda
je Prešernovih Poezij. Od tedaj 
dalje ni taka založniška dejav
nost nikdar prenehala, čeprav 
so obstajali med posameznimi 
izdajami tudi večji Časovni 
presledki. Naravnost presenet
ljivo je, da tudi narodnoosvo
bodilni tisk zaznamuje nume
rirane bibliofilske izdaje. Po
leg teh pa je v bogatem parti
zanskem tisku še mnogo l*laj, 
ki j ih lahko Štejemo med bi 
bliofilske, Čeprav niso oštevil
čene. Sem sodijo predvsem Maj 
(Klemenčič): V Imenu Kristu
sovih ran, Vstanimo sužnji, 
Triglavski odmevi s Prešernovo 
Zdravljico, Pirnat: Domovi, 
ječe, gozdovi in morda še mar
sikatera druga. 

(Konec prihodnjič) 

V 

Letos: osem premier 
BRESTANIŠKA SVOBODA 

je pripravila lani pet premier, 
skupno je pa imela 33 nasto
pov. Članov ima/o 118. Letos 
pripravljajo v okvi/ru proslav 
40. obletnice KPJ in SKOJ 
sledeče predstave: 

14. februarja premiera Fran-
kovin »Jezusovih apostolov« 
v režiji JVika Kešeta. 

21. februarja bodo igrali 
Marinčevo »Komedijo o ko
mediji« v režiji Jožice Janeži-
Čove. 

1. marca bo Veseli večer, v 
katerem bodo sodelovale do
mače sekcije z orkestrom in 
Vevškim zborom. 

S. marca igra »Sneguljčica«. 
Brestaniška Svoboda ima 

• d iS. do 25. aprila svoj kul
turni teden. Takrat bodo igra
li »Globoko *o korenine« in 
zamišljenega bolnika«. 

2. maja bodo imeli proslavo 
9 Penku, kjer je bila leta 1942 
&&rtij&ka konferenca. 

Od maja do oktobra bodo 

njihovi ansambli gostovali po 
okoliških vaseh. 

Razen rednih prodav ob 
spominskih dnevih bodo v 
drugi polovici leta naštudirali 
in igrali opero »Gorenjski 
Slavček« in dramo »Sveti 
plamen«. 

Za Prešernovo proslavo bo
do pripravili, dramatiziran 
»Krst pri Savici«. Scene bodo 
moderne. Skioptično bodo 
projeciraili Bled, Savico, Aj
dovski gradeč in drugo, govo
ril bo magnetofon, osebe pa 
bodo nastopale samo z mi' 
miko. 

Tri dramske skupine že 
študirajo vsaka po eno delo. 
Skupno bodo imeli v tem letu 
8 premier. , 

Svoboda ima veliko materi
alno oporo v Elektrarni, ki z 
razumevanjem skrbi za to po
trebno prosvetno društvo. Ra
zen tega je skoro polovico ko
lektiva včlanjenega v Svo
bodo. 

Sme nekaj nas, tcer smo Prešernove, biti prešernih; 
pesem kaže dovolj, kak je naš oče krotak. 

tridesetih letih preteklega 
stoletja je h r v a š k o inteligenco 
zajelo kulturno in polit ično 
gibanje i l ir iaem. Njegovi p r i 
padniki — imenujemo jih I l i r -
ce, so hoteli združi t i vse J u 
goslovane ob enotnem kn j i 
ževnem jeziku š tokavščini , k i 
ga govori večji del h rvaškega 
in srbskega naroda. Temu je
ziku so dali ime i l i r sk i jezik, 
Češ da so Jugoslovani potom
c i nekdanjih Ilirov. 

I l i r lzem je nastal iz odpora 
zoper m a d ž a r s k o plemstvo, k i 
ie hotelo po vsej s i l i madža r i -
zirati Hrvate. Prav zato se je 
Hirizanu pr idruži lo vse hrva
ško meščans tvo in celo del 
plemstva. 

K e r smo bi l i Slovenci v po
dobni nevarnosti kakor H r v a 
t i , le da so na« socialno in na
cionalno zatirali Nemci, je 
umljivo, če so se ilirskega gi
banja oprijeli tudi mladi slo
venski izobraženci. Iz strahu 
pred nemštvcum so videl i re
šitev v i l i r i zmu, k i naj iz ne
znatnih jugoslovanskih naro
dov napravi en sam i l i r s k i na
rod; ta bo lahko kljuboval so
vražn iku ter spr ičo svoje š t e 
vilnosti lahko razv i l tudi k u l 
turo, predvsem književnost. 

Med Slovenci je ostal i l i r 
skemu gibanju do kraja zvest 
edino Stanko Vraz. Prepr ičan , 
da 3o Slovenci premajhen na
rod, da b i kiijiževnlk pri nas 
lahko živel samo od peresa, se 
je V r a z docela predal i l i r i zmu 
in se celo preselil v Zagreb in 
tu deloval do konca življenja. 

Prav zato nam je vsem tako 
mil in drag, da nam je dra
gocena sleherna drobtinica o 
njegovem življe.ije in da 
nam ni prav nič treba po
navljati starih, nam vseh 
znanih dejstev o pjegovi 
ljubljeni Vrbi, o težavah, ki 
so ga v življenju trle, o kru
tem večletnem boju za ko
šček kruha. 

Nič čudnega ni po vsem 
tem, če je človeku danes tež
ko pisati o Prešernu. Aid je 
sploh še mogoče reči o njem 
misel, ki ne bi bila že toliko 
in tolikokrat povedana? Saj 
ga menda ni pomembnejšega 
kulturnega delavca, ki ne bi 
vsaj enkrat skušal označiti 
Prešernove veličine in nje
govega pomena za našo kul
turo. 

In vendar zveni malce ču
dno, če rečemo, da v stari 
Jugoslaviji ni bilo mogoče 
slaviti Prešerna tako, kakor 
ga slavimo danes. Zaman so 
poskušali napredni kulturni 
delavci doseči, da bi se po 
šolah vsako leto slavil Pre
šernov dan kot narodni pra
znik. Tedanji oblastniki tega 
niso dovolili. Sele narodno
osvobodilni boj in z njim 
zvezana ljudska revolucija, 
ki sta prav v Prešernovem 
delu Črpala številne pobude, 
sta uresničila pesnikove mi
sli in hkrati omogočila, da je 
1. februarja 1945, se pravi 
tik pred zarjo svobode, ta
kratno predsedstvo Sloven
skega narodnoosvobodilnega 
sveta izdalo odlok o progla
sitvi dneva Prešernove smrti 
za kulturni praznik, in s tem 
manifestiralo desetletno vo
ljo slovenskega ljudstva. 

Naša kritika Prešerna Še ni 
po urednosti cenila, ljudstvo 
ga je pa že davno. B i l i so časi, 
ko se je nekako pisano gledalo 
nanj, in pred njim so na prvih 
stolih sedeli drugi, ki niso 
vredni, da bi odvezali jerme-
nje njegovih čevljev. Tudi to 
je minulo in Prešeren je ostal. 

(F. Levstik, 1858) 

P re še r en ni našel sreče, M 
jo je iskal, on je bil razžaljen, 
pobit i/n v obupu; on prepeva 
bolečine, ki so bile v srce vse
kane, pa vselej prepeva on 
zraven tudi vražno usodo, go
ljufivost sveta in hudobijo te 
zemlje v ravno tako živih bar
vah kakor svoje lastno žalost
no stanje. . . Tu je voda, ki je 
nikdar ne zmanjka, naj jo tudi 
vedno zajemamo. Tu je obne-
bje, ki se nikjer zemlje ne 
dotika, ampak nam zmeraj 
nove, neizmerne lepote v jas
ni daljavi kaie. 

(J. Trdina, 1850) 

Ko bi se »klicali narodi pred 
sodni stol, naj »e izkažejo, ka
ko se gospodarili z izročenimi 

talenti, kako *e je vsak po 

svo/e udeležil vesoljne člove
ške omike: bi se mali sloven
ski narod brez strahu smel 
pokazati med drugimi z drob
no kmigo, ki se ji pravi : Pre
šernove poezije. 

(J Stritar, 1866) 

S tem da se je Prešeren 
odločil za slovenski jezik ter 
ga v svojem umetniškem 
ustvarjanje naenkrat povzdig
nil na tako nedoumno višino, s 
tem je enako visoko izravnal 
zavest naroda. V lastnem je
ziku se je odločil pisati. S tem 
je narodu rekel, naj pri sebi 
in v sebi išče svojo bodočnost. 

(Dr. I. Prijatelj, 1900) 

Prešeren je prvi Slovenec, 
ki je spoznal in z lastnim živ
ljenjem izpričal neobhodnost 
trpljenja za idejo, brez ozira 
na kakršnokoli povračilo tu 
ali tam — potrebo trpljenja 
in brezpogojne žrtve v službi 
resnice in pravice iz notranje
ga postulata genialnega člo
veka, ki ne more drugače. 

(O. Zupančič, 1925) 
• 

Se celo Prešeren, vrh naše 
epohe narodnega prebujenja, 
je zrasel iz naših tal samo, v 
kolikor je održala splošno so
cialno vrenje v slovenskem, 
zlasti kmečkem ljudstvu, kar 
mu daje značaj globoko ljud
skega in narodnega slovenske
ga pesnika. 

(Sperana - Kardelj , 1939) 
• 

Njegova kulturna dediščina 
je po svoji politični in obče 
človečki vsebini temelj in je
dro načel in ciljev naše na
rodnoosvobodilne borbe. Sle
herni pravi Slovenec dobiva 
moč za neenako borbo iz Pre
šernove besede, ki mu je tudi 
vera v končno zmago in ures
ničenje velikih misli o Slovan-
sttvu in lepši bodočnosti vseh 
svobodoljubnih narodov. 

(Predsedstvo SNOS, 1945) 

Ce n i mogoče reči. da je 
Prešeren tvorec slovenskega 
naroda, je gotovo vsaj njegov 
čudežni Orfej in gotovo je, da 
se je usoda tega naroda v 
mars ičem oblikovala, kakor 
se ie, zaradi njega. 

(J. Vidmar . 1954) 

Franci Prešeren 

S l o v o o d m l a d o s t i 
Dni mojih lepši polovica kmalo, 
mladosti leta, kmalo ste minule; 
rodile ve ste meni cvetja malo, 
Še tega rožce so se koj osule, 
le redko upa sonce je sijalo, ' 
viharjev jeze so pogosto rjule; 
mladost, vendar po tvoji temni zarji 
srce bridko zdihuje, Bog te obvarjil 

Okusil zgodaj sem tvoj sad, spoznanjel 
Veselja dokaj strup njegov je vmoril: 
sem zvedel, da vest čisto, dobro djanje 
svet zaničvati se je zagovoril, 
ljubezen zvesto najti, kratke sanjel 
zbežale ste, ko se je dan zazoril. 
Modrost, pravičnost, učenost, device 
brez dot žalvati videl sem samice. 

Sem videl, da svoj čoln po sapi sreče, 
komur sovražna je, zastonj obrača, 
kak veter nje nasproti temu vleče, 
kogar v zibeli vidla je berača, 
da le petica da ime sloveče, 
da človek toliko velja, kar plača. 
Sem videl čislati le to med nami, 
kar um slepi, z golf ljami, težami. 

Te videt, grji videti napake, 
je srcu rane vsekalo krvave; 
mladosti jasnost vendar misli take 
si kmalu iz srca spodi in glave, 
gradove svetle zida si v oblake, 
zelene trate stavi si v puščave, 
povsod vesele lučice prižiga 
ji up goljfivi, k njim iz stisk ji miga. 

Ne zmlsli, da dih prve sapce bode 
odnesel to, kar misli so stvarile, 
pozabi koj nesreč prestanih škode, 
ln ran, ki so se komaj zacelile, 
dokler, da smo brez dna polnili sode, 
suče nas v star jih letih časov sile. 
Zato, mladost, po tvoji temni zarji 
srce zdihvalo bo mi, Bog te obvarjil 

P r e d g o v o r I n z a g o v o 
Naj misli, kogar bi puščice te zadele, 
da na visoki vrh lete iz neba strele. 

V z r o k n e z I o t e g a č a 
Prišli bi že bili Slovencem zlati časit 

s a 

ak klasik bil bi vsak pisar, kdor nam kaj kvasi. 

Sevniške kulturno-prosvetne novice na rešetu 
20. Januarja so Je v Sevnici zbra

li odborniki PD Svobode. Radi bi 
oživili pevski zbor. Res ne vemo, 
kaj Je vzrok, da ga v Sevnici ni
mamo več. Imamo pevovodjo, pev
ce tudi, le pevskega zbora ne. 
Kaj res nI mogoče spraviti pevcev 
»kupaj, da bi zapeli ljudstvu in 
aebi v razvedrilo? Kaj pravite, 
SevnlCaniT Tudi o delu dramske 
skupine »o razpravljali. Ta Je že 
začela delati ln upamo, da bomo 
kmalu gledali na našem odru*do
mače uprizoritve. Iz preteklih let 
vemo, da so se vedno zelo dobro 
odrezali. Čimprej nam zopet kaj 
zaigrajte! 

Tudi godbo nn pihala bi že radi 

slišali. Vadijo že kar resno. Toda 
— aH bodo skupno urezali kako 
krepko — ali bodo nastopili loče
no, eni v Boštanju in drugI v Sev
nici? 

Ze dolgo nismo slišali tambura-
sev lz mizarske produktivne za
druge Kaj so tudi ti umolknili v 
sedanjem sevniškem molku? Pri
kažite ae zopet in nam zaigrajte 
kaj. 

In ljudska univerza? 
Pa Se nekaj 1 Ljudsko prosvetno 

delo nI le delo prosvetnih delav
cev, temveč se mora vanj vklju
čiti vsak, ki čuti za to veselje. Ne 
čakajmo, temveč začnimo I 

Eden za mnoge 

Igralci » A M B A S A D O R J A « , ki so ga lani igrali na Senovem 

S Prešernovim 
prijateljem Vrazom 
po B e l i k r a j i n i in D o l e n j s k i — leta 1841 

Vraz je bil vel ik idealist. 
Sprva se je hotel kot pesnik 
uveljaviti v P re še rnovem kro
gu. K e r pa ie ta Vrazovo v 
š ta jerskem nareč ju pisano po
ezijo kot Kranjcem nerazum
ljivo odklanjal, ie Vraz vse 
bolj prehajal na h rvaško 
stran in se razvi l v pomemb
nega ilirskega, to je h r v a š k e 
ga književnika. 

Tudi po svojem odhodu iz 
Zagreba zvez t domovino ni 
pretrgal. Živo se je zanimal 
za Kranjsko Cbelico, si ves 
čas dopisoval s P r e š e r n o m in 
še naprej zbiral slovenske na
rodne pestmi, V ta namen je 
večkra t popotoval po Sloveniji , 
si zapisoval ljudske pesmi z 
napevi vred, se navduševal 
nad lepoto naše pokrajine, 
l judi, njihove govorice i td . 

Leta 1841 je prišel v naše 
kraje 29-letni ruski jezikoslo
vec Izmaji IvanoviČ Sreznjev-
ski . Ta jo že dve leti popoto
val po slovenskih deželah, de 
bi se pr iprav i l za profesorja 
slovenskega jezikoslovja na 
harkovski univerzi . Tedaj pa 
je želel prepotovati t ud i Sto-

venijo in Stanko Vraz se mu 
ie pr idruži l . 

31. marca sta krenila i z Z a 
greba s kočijo do Kar lovca in 
potem L aprila proti Me t l ik i . 
Tam sta prenoči la in 3. aprila 
nadaljevala pot proti Novemu 
mestu. Sem sta prišla vsa pre
močena. Naslednji dan je 
Vraz pisal dolgo pismo svoji 
prijateljici in posestrimi Dra-
gojili Stauduar. To ie delal 
potem vso pot, tako da so nje
gova pisma pravcati dnevnik 
Vrazovih doživeti j , misl i in 
spoznani s pota. K e r se ie 
Vraz kot narodoipisec zanimal 
za vse, kar ie v zvezi z l jud
stvom, so ta pisma še danes 
zanimiva in j im bomo v slo
venskem prevodu — pisana so 
namreč v hrvaščini — sledi l i 
kol ikor opisuje pot DO Be
l i krajini i n Dolenjski. 

V Novem mestu, 
4. aprila t f l i l 

Sinoči sva srečno prispela 
sem v spremstvu hudega dež
ja, ki naju je zvesto spremljal 
od Uskoških planin do tukajš

njega mesta. Sinoči ti nisem 
mogel pisati, kajti najin glav
ni opravek je bil sušiti pla
šče in obleke, ki so bile pre
močene do zadnjega vlakna. 
Zdaj sediva v krčmi Pri son
cu (Zur Sonne) , vendar ga še 
nisva videla vzhajati, kajti 
najino prenočišče je temno 
kot carstvo noči. Mračne sobe, 
na levi in desni mračni obra
zi. Skratka: vse mrko in ne
prijetno. Ze zjutraj bi bila ra
da odšla iz tega mesta, toda 
kako? Poštni voz je včeraj od
peljal proti Ljubljani, druge 
priložnosti pa ni dobiti niti za 
lepe denarce. Jaz se jezim, 
Izmail pa pravi: »Vsjo k luč-
šemu.« (Vedno lepše). Jezo 
bom utopil v spominu nate, 
draga posestrina, in na pot, ki 
sva jo doslej prešla. To je v 
kratkem vse, kar sem videl in 
kar bi — vem — tudi tebe za
nimalo, če bi bila z menoj. 

Pot iz Zagreba v Karlovac 
nima prav nič znamenitega. 
Povsod ^amo Hnvnitm ' 
la bova krenite s p r i s e g o 
proti M e t U k t . . . Metličanke 
so vobče krasne, kakor vse 
ostale Ilirke na Kranjskem in 

Hrvaškem ob gorenji Kolpi. 
Posebno lepi so tujih- ma l i zob-
ki. Tudi narodna našo je lepa 
m brhka, da bi jih lahko vse 
naše blagorodne Ilirke vzele za 
vzgled brezškode za svojo bla-
gorodnost. Zobun*, krojen po-
dobno ruskim sarafanom, je 
iz belega sukna in obšit z mo
dro ali rdečo volno. A ople-
tek — krasota.' V met l i šk i o-
kolici nosijo žene in dekleta 
rdeče nogavice, kakor zagreb
ški kanoniki, in čevlje čudne 
podobe. — 3. aprila sva kreni
la iz Metlike proti Ljubljani. 
Po dveh urah vožnje navkre
ber proti Novemu mestu se že 
pričenjajo Uskoki. Na prve 
smo naleteti v kranjski vasi 
Hrast, kjer je polovica his* 
uskoških. Uskoki so plemenito 
in junaško ljudstvo. V Hrastu 
smo stopili z voza, da bi obi
skali uskoškega popa, ki živi 
v Dragah, vasi četrt ure stran. 
Ker ga ni biio doma, smo 
vstopili v hišo preprostega 
Uskoka, ki nas je vesel spre
jel. Gospodinja ln hčerke so 
pohitele, da bi nam pripravile 
kar najdostojnejši prostor, 
vendar jim ni bilo lahko, kaj
t i to plemenito ljudsitvo živi v 
zelo nerodovitnem kraju med 
hribi , kjer ne raste skoraj nič, 
razen bornega krompirja. Nji* 
hovo edino bogastvo so ovc« 

(Konec prihodnjič) 

1. Poznejši Kokličev hotel na 
Ljubljanski cesti. 

2. Zabunec, zimsko sukneno obla« 
čilo brez rokavov. 
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K a k o j e s s t r e l s t v o m ? 
Strelstvo Ima tudi na DolenJ-

»kem vsak dan već ljubiteljev, ki 
razvijajo in utrjujejo to plemeni
to panogo Sporta. Ze v davnih ča
sih, ko Je začel človek uporabljati 
kot prvo sredstvo na lovu prače, 
loke, kopja in kasneje, ko je iz
našel puške, Je bilo jasno, da lah
ko ta sredstva uporablja pravilno 
in koristno le, če jih dodobra spo
zna in če bo znal dobro zadeti za
želeni cilj. Zaradi tega se je vsak 
lokostrelec, metalec kamenja in 
končno strelec s puško moral stal
no vaditi. Kajti le z vajo se do
seže zaželene uspehe. Vemo pa, da 
ta sredstva niso, kakor se tudi da
nes ne, služila samo lovu, temveč 
tudi lastni obrambi, obrambi svo
jih pravic in obrambi domovine. 
Zlasti za obrambo domovine so 
skoraj vsi narodi posvečali veliko 
fbzornost vzgoji glede pravilne in 
koristne uporabe strelskega orož
ja. Saj vemo, da narodi, ki niso 
imeli ali poznali strelskega orož
ja, niso mogli kljubovati močnej
šim. 

Tudi naša narodnoosvobodilna 
borba Je pokazala, kako koristno 
ie obvladanje osnov lz strelstva. 
Mnogo manj žrtev bi Imeli, če bi 
bil vsak naš človek znal pravilno 
uporabljati orožje. 

Naša Dolenjska Je pokazala, ka
ko zna ljubiti svojo domovino. 
Med prvimi borbami so bile prav 

V soboto zvečer 
v novomeškem 

Domu JLA 

v e l i k a 
P A R T I Z A N O V A 

m a š k o r a d a ! 

oorbe na Dolenjskem. Okupator je 
lahko spoznal, kaj pomeni Imeti 
opravka z ljudmi, ki vedo. kako 
se suče puška. 

Da pa bi našo domovino obramb
no še bolj okrepili, je dolžnost 
vsakega Rodoljuba, da vsaj v osno
vi pozna veščino streljanja. Strel
ski šport pa je tisti, ki to nudi. 
Mislim, da ne bi smelo biti zaved
nega državljana naše socialistične 
domovine, ki ne bi utrjeval svojo 
sposobnost pn obrambi domovine 

Strelske družine na Dolenjskem 
so v zadnjem letu stopile precej
šnji korak naprej. Včlanjenih je 
bilo več novih članov. Približale 
so se pionirjem, med katerimi 
vlada veliko navdušenje za ta 
šport, pridobile so tudi nekaj čla
nic. Vendar pa mislim, da so te 
vse premalo naredile družine na 
agitacljsko - propagandnem polju 
Saj nI redek primer, da mladina 
niti ne ve, da obstoji v vasi ali v 
mestu strelska družina ali pa sek
cija. Druge družine pa so se zo
pet tako zaprle v ožil krog, da 
sploh ne usmerjajo svoje dejavno
sti na množičnost. V prenekaterlh 
krajih pa bt družine zaživele, če 
bi se našel kdo in družino usta
novil. 

timamo pa tudi družine, KI svoj 
obstoj ne le upravlčujejo, ampak 
jih je treba celo pohvaliti. Tane 
družine, kot posamezniki, so že 
prejele zaslužena priznanja. Tako 
so za 10-letnico obstoja strelske 
organizacije prejeli Strelska dru
žina Črnomelj L n Strelska družina 
»Celuloza« medaljo Strelske zveze 
Slovenije kot najlepše priznanje za 
njihovo delo. Tovariši Stojan Si-
bila lz strelske družine Senovo, 
Tone Skube lz strelske družine 
»Vinko Padersič« Novo mesto, Ple-
nlčar Andrej iz strelske družin« 
»Pionir« Novo mesto, Krofielj Pa
vel iz strelske družine »Celuloza« 
Vldem-Krško, pa so prejeli od 
Strelske zveze Jugoslavije lične 
diplome. 

Strelske družine prav v tem času 
polagajo na svojih občnih zborih 
obračune dela in načrte za leto 
1959. Naj ne bo družine, ki ne bi 
štela za svojo prvo nalogo mno
žičnost strelstva. Posebno skrb pa 
bi morale družine posvetiti še 
vključevanju ženske mladine. NOB 
Je pokazala, da zna tudi žena ena
kovredno možu braniti svojo do
movino. Zato naj ne bo družine, 
k| ne bi imela v svojem članstvu 
tudi žena. 

Do konca januarja morajo opra
viti vse strelske družine tekmo
vanje z zračno puško za »Zlato 
puščico«. Rezultati, katere Je pre
jel OSO Novo mesto, kažejo, da 
imajo družine v svojih vrstah ze

lo dobre strelce. Rezultat Urban-
člča Slavka (od 400 možnih krogov 
ima 345) in Lakajner Angele (od 
300 možnih Ima 239) so vsekakor 
dobri. Tudi mladinec Breznlkar 
Enčj ima zelo dober rezultat (od 
300 možnih 242 kroga). Prijetno pa 
nas presaneča pionir Jevšnik 
Zvonko — od 290 možnih krogov 
1 tri je napravil kar 152. Ti rezulta
ti kažejo, da je strelska družina 
• Boris Kidrič« na pravi poti in da 
ie zelo agilna. 

Skoral v vseh družinah pa je 
pomanjkanje finančnih«* sredstev 
težava št. 1. 

Menim, da to sicer ne bi smelo 
biti. Strelski šport je eden od ti
stih, k| največ vračajo družbi in 
zato bi morala tudi družba pri
spevati za nJeg°v razvoj. Kot pa 
ie razvidno iz poročila, je le malo-
kateri ObLO dal kakšno denarno 

pomoč strelskim družinam. Po 
drugI strani pa se same strelske 
družine ne znajdejo pri iskanju 
sredstev za družino. Zakaj ne bi 
ob raznih prireditvah strelske dru
žine prirejale tudi streljanje z 
zračno puško proti plačilu. Le po
glejmo, ko pridejo razni vrtiljaki 
ali potujoči artisti v kak kraj, po
vsod postavijo poleg tudi strelišče, 
ki Jim le prinese kak dinar v bla
gajno. 

Strelstvo na Dolenjskem se lepo 
razvija. Vendar je še preskromno 
Zelo malo se piše o strelskem 
športu. Dnevno zasledujemo poro
čila o vseh panogah športa, le o 
strelstvu bore malo aH pa nič. 

Zato naj družine o svojem delu 
seznanjajo tudi širšo javnost. Ta
ko da bodo ljudje vedeli, kako 
živi in diha strelski šport v novo
meškem okraju. 

SITAR NEUGODNO PRESENEČA 
Se na nobenem šahovskem pr

venstvu Novega mesta ni bilo to
liko presenetljivih izidov kot le
tos. Sitar, ki je pred dvema le
toma zmagal s 100 odstotki mož
nih točk, ima letos po 14 kolu že 
toliko porazov, kot na vseh dose
danjih prvenstvih Novega mesta 
in Dolenjske skupaj. Kar petkrat 
je že moral podpisati kapitulaci
jo. Edini, ki bj še uspel ujeti 
Bartolja, Je Bojanlč, vendar ima 
tudi on še precej težke nasprot
nike. 

Turnir se bliža zaključku, Bar-
tolju Je prvo mesto že skoraj za
gotovljeno, za drugo mesto pa se 
bodo potegovali Kotnik. Bojanič 
in morda Sitar 

STANJE PO 14. KOLU: 
BartoJJ 10 in pol (2). Kotnik 8 

m pol (l), Gabrijelčlč in Jenko 
8 točk, Ing. Košir 7 jn pol (1), Bo
janič 7 točk (4), Fink 7 točk (3), 
Sitar 7 točk (2), Klevišar 7 točk 
(1), Peša 6 ln ool (1), Avsec 6 točk 
(3), Kitak In Saranovlč 5 in pol (2), 
lic 5 točk (3), Jovič 4 in pol, Itd. 

F. M. 

, ,Aii Jih mečejo!" 
Pred domom Partizana v S«v- — Šoferske izpite. Nikar ne ho-

nici Je bilo v sredo, 28. januarja dite notril so me opozorili, 
zelo živahno. Motorji, avtomobili, Kljub svarilu sem vstopil. Izpit-
ljudje — večina mladinci. ne komisije so delale. 

— MejduŠ Jih mečejol Sem sli- — Kakšne zaganjače imamo? 
šal lz giruče. — Vrste avtomobilskih motor-

— Kal pa imate tu notri? lev? 

Ce motor takoj ne vžge, je »strokovna pomoč« firbcev takoj pri 
rokah (prizorček z zadnjih izpitov v Sevnici) 

Bogat je bil letni obračun dela TVD 

Partizana Straža-Vavta vas 
V nedeljo, 18. Januarja so odbor

niki in člani TD Partizan Straža-
Vavta vas na svojem 1. letnem 
občnem zboru polagali obračun za 
preteklo leto. To leto je bilo za 
društvo ln za razvoj telesne kul
ture v kraju Izredno pomembno, 
kar so pokazala poročila odborni
kov m živahna razprava, ki je 
bila polna odkritosrčne vneme za 
bodoče delo, ki bo temeljilo na ž e 
doseženih uspehih v preteklem 
letu. Vnetim ln požrtvovalnim 
članom je namreč uspelo doseči 
Že davno zaželeni cilj: prišli so do 
lastnega doma, in to do takega, ki 
ne bo ustrezal le sodobnim zah
tevam telesno vzgojne dejavnosti, 
temveč bo tudi žarišče telesne kul
ture kraja. Bo tudi res privlačen 
za našo mladino, kateri je vsa ta 
skrb namenjena. Ta uspeh mora
mo ceniti tem bolj. ker so bila 
finančna sredstva zelo pičla (kar 
pričajo še neporavnani računi za 
okrog 160.000 dinarjev) in se je 
moralo društvo boriti z velikimi 
težavami, da je dogradilo svoj 
do/n. Zato pa je veselje vseh lju
biteljev telesne kulture ob letnem 
obračunu bilo tem večje ln lahko 
rečemo, da smejo biti na ta uspeh 
tudi ponosni. Posebpo Se zato, ker 
kljub težavam in zaposlenosti ve
čine odbornikov pri gradnji doma, 
najmanj ni trpelo delo društva. 
Sto petnajst članov Je pridno de
lalo od teh pa devetdeset članov 
redno vadilo. Pri vseh krajevnih 
prireditvah so sodelovali s svojimi 
pestrimi točkami in poživili vsako 
proslavo. Tudi na raznih tekmo
vanjih niso bili v ozadju in pože
li so nekal lepih uspehov, kar do
kazuje, da sta veselje in sposob
nost tu. Delo Je s prihodom tov. 
Mira Bavdeka v naš kraj še bolj 
lažlvelo , ker le-ta z veseljem 
ln požrtvovalnostjo prenaša svoja 
bogata izkustva kot telesnovzgojni 
delavec na mlade člane ln je po 
njegovem prihodu zanimanje za 
telesno kulturo še bolj poraslo. 
Zato mu Je bilo izrečeno vse pri
znanje ln vsi upajo, da bo kot na
čelnik tudi novemu odboru nu
dil vso pomoč. In še mnogim dru
gim funkcionarjem društva je bilo 
Izrečeno priznanje za njih priza
devnost- predsedniku društva, na
čelniku, vaditelju, prav posebno 
pa še dolgoletnemu prizadevnemu 
ter požrtvovalnemu sodelavcu Ru
diju Falesiklnu, ki se je za to pri
znanje zahvalil s skromnim stav
kom: »Vse, kar sem storil, sem 
lz srca rad ln bom še pomagal, 
kjerkoli bom mogel; saj je vse za 
našo mladino, ki naj čimprej do
živi res lepe čase!« Tovariš Fales-
kinl je največ pripomogel, da Je 
lz razpadajočega bivšega prosvet
nega doma v vavtl vasi zrasel nov 
dom ki je ponos društva in kraja. 

Obračun v Sevnici 
23. januarja Je sklicalo TD 

Partizan v Sevnici občni zbor. 
Bilo je dosti odziva in, kar je 
posebno razveseljivo: prišlo ie 
tudi precej mladine. Mogoče 
bo mladina ie postala aktivnej
ša. V društvo pa se še ni 
vključilo dovolj delavske mla
dine. Kdaj bo našla pot tudi ta 
v našo telovadnico? 

Poročila so nakazovala go
spodarsko problematiko dru
štva in težave zaradi pomanj
kanja voditeljskega kadra. Skle
n i l i so, da bodo izvršili naloge, 
ki j ih je nedavno sprejel kon
gres. 

Tudi za dobro voljo bo dru-
Itvo poskrbelo. Priredilo bo 
maškarado za odrasle, pionir
jem pa bo dalo dvorano na 
razpolago. za njihovo pustno 
lajanje. 

I. T. 

Na tem mestu bi »e Se posebno 
radi zahvalili široki uvidevnosti 
raznih podjetij, prav posebno pa 
bivšeHiu občinskemu ljudskemu 
odboru Straža-Toplice, ki je z Iz
datnimi sredstvi ln podporami pri
pomogel, da Je bil dom tako na
glo dograjen ln zasilno urejen. 
Upamo vsi, da tudi novomeški 
ljudski odbor, kateremu smo ne
davno bili priključeni, n e bo nič 
manj uvideven za dvig telesne 
kulture in da nam bo tudi Se v 
bodoče po danih možnostih rad 
pomagal. Kajti z dograditvijo do
ma še nismo dosegli vsega; škoda 
bi bilo sedaj ostati na pol potil 

Treba bo urediti še notranjost do
ma, nabaviti razne rekvizite in, 
kar je še posebno važno: zgraditi 
telovadišče na prosteml Dom Par
tizana namreč ne služI le potre
bam društva, temveč ga bodo lah
ko koristili tudi učenci osnovne 
šole Vavta vas, ki nima nobenega 
primernega prostora za telesno
vzgojni pouk. Telovadišče na pro
stem, ki ga bo treba letos zgradi
ti, bo služilo tudi Soli. S porastom 
ln razvojem industrije narašča tu
ni dotok novih ljudi, posebno pa 
mladine, kj JJ bo treba posvetiti 
vso skrb prav pri telesni vzgoji. 

M. L. 

— Kakšna Je ojnlca? 
Strah onih zunaj ni bil neupra

vičen. Prvih šest tečajnikov je 
padlo. Potem je ilo bolje, vendar 
ne vsem. 

— Kaj veste o srečavanju vozil 
ponočil 

— Kaj je karnet in kaj criptik? 
— Kakšne oznake imajo avto

mobili tujih predstavništev pri 
nas? 

Nekaterim Je Slo, drugim spet 
ne. Oče in hči sta dobro odgovar
jala. 

Mlad delavec pri praktični vož
nji: 

— Kal pomeni ta znak? 
— ZoŽenje ceste. 
— Kaj je treba storiti? 
— Zmanjšati hitrost. 
Praktična vožnja je šla vsem 

bolje kot teorija. 
Tečal Je obiskovalo 67 tečajni

kov, za izpite pa se jih Je prija
vilo 44. Trajal je 4 mesece: orga
niziralo ga Je Avtomoto društvo 
Sevnica. 

Taborniki si vzgajajo vodnike 
V dveh tečajih po tri dni se Je 

83 mladih vodnikov in vodnic se
znanilo z bogatim gradivom za 
delo z mlajšimi taborniki — med
vedki ln čebelicami. 

Prvega tečaja se Je udeležilo 14 
tabornikov-vodnikov (lz Straže 4, 
iz Mokronoga 3, iz Brežic in Sev
nice po 2 ln lz Novega mesta 1). 

Oa poisedme ure zjutraj do de
vete ure zvečer se Je odvijal pe
ster program. Predavanja so se 
menjavala z delom na terenu do
poldne In popoldne. Vsak večer so 
bile tudi nočne vaje, ki so bile še 
posebno privlačne. Zelo Je tečaj
nice pritegnilo opazovanje nara
ve s številnimi sledovi divjačine, 
kot tudi izdelovanje ročnih del. 

Praktično so preizkusili preko 40 
iger v zaprtem prostoru. Petje ta. 
bornišklih. partizanskih in drugih 
narodnih pesmi Je poživljalo pro
sti čas zlasti ob večernih urah. 
Večina tečajnikov je ob zaključku 
tečaja v anketi izjavila, da se čuti 
pripravljeno na delo z najmlajši-
mi taborniki. 

V drugem tečaju so že delujoči 
vodniki izpopolnili svoje znanje 
in izmenjaj dosedanje izkušnje 
pri delu z medvedki a Čebelica
mi. Imeli so več daljših pohodov 
v neznanem terenu s pomočjo 
kompasa in specialke. Preizkusili 
so tudi več novih terenskih iger. 
Sestavili so podroben načrt za de
lo do konca Junija. Pri tem so 
upoštevali dosedanje delo <n novo 
podano snov na tečaju. Vsak ve
čer so po nočnih vajah prižgali 
taborni ogenj ln ob njem peli par
tizanske pesmi. »Mnogo sem pri
dobil, čeprav je tečaj trajal samo 
3 dni«, je zapisalo več udeležen
cev v zaključni anketi. 

Dom na Frati, ki ga Je Zveza 
borcev Novo mesto dala na raz
polago za oba tečaja Ckl Ju Je or
ganiziral DoTS) Je za take namene 
zelo primeren. Obširni gozdovi, ki 
obdajajo to partizansko postojan
ko, nudijo s svojo razgibano po

vršino obilo možnosti za vaje na 
terenu. Posebno vzdušje ustver-
Jajo Številni grobovi padl'n bor
cev v okolfci doma na Frati. »Za 
delo me je navduševal spomin na 
mrtve Junake, ki so se tu borili za 
našo svobodo,« je napisal eden iz
med tečajnikov v anketi. 

Zadnji večer se je zbralo okoli 
groba šestih neznanih padlih par
tizanov 19 mladih tabornikov Z 
enominutnim molkom so počastili 
spomin neštetih borcev, ki so žrt
vovali svoja Življenja za 'epšo bo
dočnost novega rodu. s. J . 

Od leta 1962 Je opravilo že 367 
tečajnikov Avtomoto društva Sev
nica šoferski tečaj. Prejšnje leto 
se je število motornih vozil v ob
čini precej povečalo, vzporedno 
s tem raste tudi zanimanje za mo-
torizacijo. Izpitne komisije so 
stroge, a pravične. Le dobri, za
nesljivi šoferji so jamstvo za va
ren promet! J. P. 

Strelci v NOVOmSU 
so se pomerili 

Navzlic delovni nedelji se Je 
strelskega tekmovanja v Novoteksu 
udeležilo 30 tekmovalcev, ki so 
streljali z zračno puško. Doseženi 
rezultati so bili zelo dobri (strelja
li so ha prostem in vreme je bilo 
hladno). 

Vsak strelec je lahko dosegel 
100 možnih krogov. Tehnični re
zultati so bili; 1. Lužar Avgust 82 
krogov. 2. Bele Ivan 81 krogov, 
3. Pate Ivan 76 krogov, 4. Bele 
Tonček 75 krogov, 5. Kafrle Anton 
73 krogov, 6. Jakovec Jure 73 kro
gov, 7. Gril Ivan 72 krogov, 8. 
Cujnlk Cveto 71 krogov, 9. Cesar 
Anton 64 krogov. 10. Slak Alojz 63 
krogov. S. D. 

STRELSKI TR BOJ 
V BRŠLJ1NU 

V čast 40. obletnice Partije ln 
SKOJ Je bil v nedeljo v Bršljinu 
strelski troboj med ekipami Pio
nirja in Novoteksa. Proti vsem 
pričakovanjem Je mlada ekipa 
Pionirja premagala oba favorita. 

Rezultat: Pionir II • pionir I i 
Novoteks 687:669:666 krogov. Po
samezni strelci so streljali takole: 

Pionir II 687 krogov; Podobnik 
Vinxo 149 krogov, Zidanik Franc 
147 krogov, Pungerčar Martin 138 
krogov, Flfer Egidij 134 krogov. 
TropčiČ Rafal 119 krogov. 

Pionir I 669 krogov: Kos Mar
jan 165 krogov, Tancar Peter 150 
krogov, Kopina Božo 126 krogov, 
Filipčlč Marijan 1)16 krogov, Bojo-
vlč Vlado 112 krogov. 

Novoteks 666 krogov; Bele Ivan 
152 krogov, Kafrle Anton 151 kro
gov, Pate Ivan 131 krogov. Lužar 
Avgust 128 krogov. Cesar Anton 
104 krogov. 

Posebno dobri so bil) uspehi 
Kosa, Beleta, Kafrleta. Tancerja, 
Zldanika, Pungerčarja itd. Orga
nizacija tekmovanja Je bila zado
voljiva. S. D. 

SEJA OBČINSKEGA LJUDSKE
GA ODBORA NOVO MESTO 

V soboto 31. Januarja Je bila se
ja ObLO Novo mesto, V začasni 
občinski odbor, ki bo vodil ob
čino do volitev v mesecu aprilu, 
so izvolili odbornike priključenih 
občin Straža ln Šentjernej. Začas
ni odbor ima 104 odbornike. Po 
sklepu seje bo hnei novi občin
ski odbor, ki ga bodo volili v 
april«, 90 odbornikov, od tega M 
v občinskem zboru in 40 v zboru 
proizvajalcev. Na seji so razprav
ljali o stanovanjski skupnosti No
vo mesto, o gospodarskih vpraša
njih ter razen tega rešili vrsto 
drobnih zadev. Več bomo poročali 
o seji v prihodnji Številki. 

N A S . P 0 M E N K I 

I V A N A N D O U S E K 4 

Smotrno učen e 
.-v i™ 

naj zagotovi otrokov uspeh v soli 
Ce je ni , ga navadite i ska t i razlago besed v slovarju 

al i leksikonu. Tako ga navajajte na samostojnost. Ce seve
da učenec teh pr ipomočkov nima. mu moramo besedo raz
ložiti. 

K o učenec prebere celotno snov, naj Jo začne ponav
ljati po smiselnih celotah. Te so včasih označene v učbe
nikih, tako da je kratko besedilo na robu. Večkra t so 
smiselne celote natisnjene v odstavkih, sem pa tja pa so 
nakazane z razprtim tiskom. Sicer pa dober učitelj snov 
tako obravnava, da učence opozori na take smiselne 
celote in iz njih izlušči glavne misli ter j ih učenci kratko 
napišejo. Zato naj j ih učenec pri ponavljanju uporabi, 
ker si tako laže zapomni snov. Po prebrani smiselni celoti 
se mora dijak kontrolirati, če jo res zna, tako da jo ponovi 
ob zaprti knjigi, Le tako n a m r e č lahko ugotovi, kje žepa 
in taka mesta še ponavlja. Dokler učenec ne zna take 
smiselne celote, naj se ne uči naslednje. A k o pa jo zna, 
naj se začne učiti naslednjo vse do konca. Ob zakl jučku 
naj ponovi vso snov. 

K o učenec ponavlja, naj pripoveduje snov po mož
nosti s svojimi besedami, a tako, da bodo stavki jezikovno 
in smiselno pravilni . Na tak način si snov bolje zapomni, 
ker jo tako rekoč sam predeluje. Mimogrede moramo 
povedati, da se učenci ne marajo tako učiti, ker je teže in 
se potem izgovarjajo, češ da zahteva profesor snov dobe
sedno na pamet. Vsak profesor raje sliši, če učenec ob l i 
kuje snov po svoje, vendar mora imeti to pripovedovanje 
rep in glavo. 

Morda bo kdo vprašal ob tej priložnosti, ali naj se 
uči učenec tiho ali glasno. Nekateri, in to predvsem 
mlajši učenci, se uče glasno, ker si snov tako bolje za
pomnijo, drugi se uče tiho. Učenec mora sam ugotoviti, 
kdaj si snov hitreje zapomni. Glasno učenje ga hitreje 
utrudi, ker troši energijo pri govorjenju. P r i tihem učenju 
pa obstaja nevarnost, da se učenec hitro preda sanjarje
nju in se oddaljuje od dela. Ce se že dijak uči po tihem, 
je dobro, ako snov obnavlja za kontrolo glasno, ker se 
tako uri v besednem izražanju in se s tem že pripravlja 
na odgovarjanje v šoli. 

Pr i delovanju pomnjenja moramo opozoriti še na 
tole: vsaka nova snov bolj ali manj tako vpliva na staro, 
da j o spodriva iz spomina in jo pozabljamo, Cim manj Je 
stara snov utrjena in Čim bolj je podobna novi snovi, tem 
bolj jo učenec pozablja. Zato pa v šoli navadno ne obrav
navajo nove snovi, dokler ni utrjena stara. Seveda vse 
dijake profesor težko preveri, zato pa mu mora pomagati 
tudi dom, da ne pride do iznenađenja pri zaključnih izpi
tih, Če ne že prej. Zavoljo tega mora dijak tako razvrščati 
ponavljanje, da se uči zapovrstjo č immanj podobno snov. 
n. pr.: matematiko — zgodovino — prirodopis ipd 

Ob koncu ie treba pripomniti še to, da se nadatje-
nejši učenci nekako sramujejo ponavljanja na glas, češ da 
je to -piflanje-". Ako se učenec tako uči, kot smo pripo
ročali, to ni n ikakršno »piflanje«, ampak pravilno učenje. 
Ce učenec snov obvlada, tedaj se je hitro spominja ln jo 
zavoljo tega tudi urno obnavlja, kadar je vprašan. K o -
modnim in lenim dijakom to seveda ni v š e č j n si poiščejo 
opravičilo, da se iz sošolca, ki snov obvlada", norčujejo in 
mu vzdenejo priimek »piflar«. V ozdravljenje takim ško-
doželjnežem pa je treba povedati, da šola ocenjuje pri 
ponavljanju obseg snovi, brzino obnove, točnosl obnav
ljanja in pravilnost ter lepoto jezikovnega izražanja 

Včasih tožijo dijaki , da morajo prepisovati snov, ker 
nimajo učbenikov ter s tem tratijo čas. Dobri učitelji 
rMnrajalo uCVrnče Se od ni* Jih' 'razredov osnovne ftote, tfa a* 
zapisujejo tako imenovane točke in glavne misli . Prav bi 
bilo, če bi s is temat ično navajali tudi učence višjih razre
dov na zapisovanje snovi po razlagi, in to tako, da bi jim 
po obravnavi še enkrat počasi povedali glavne misli , 
kasneje pa bi profesorji vse hitreje govorili in poudarjali 
glavne misl i , učenci pa naj bi j ih zapisovali. Seveda mora 
učenec še tisti dan zapiske pregledati, j ih spopolniti in 
popraviti. Zapiski so zelo pomembni za učenje. Ugotovlje
no je namreč , da si učenec polovico hitreje zapomni snov 
po zapiskih kot po knjigi Zapisovanje snovi in urejanje 
zapiskov torej ni potrata časa. posebno pa ne. če je raz
laga dobra in učitelj lepo smiselno govori 

Ob koncu se dotaknimo še domačih nalog. Domače 
vaje so sestavni del pouka. Dober učitelj se zaveda, da si 
z njimi učenci razvijajo nekatere veščine (pisanje, gladko, 
smiselno in lepo branje, računanje , risanje), utrjujejo 
znanje in ga poglabljajo. Zato se za domačo nalogo tako 
pripravi kot za vso učno uro. To se pravi, da približno 
ugotovi, koliko časa bo povprečen učenec porabil za na
logo, pove vsaj do neke meje. kako naj učenci nalogo 
napravijo ipd. Zal , da učenci med dajanjem navodil dosti
krat ne poslušajo, zaradi tega pa ne vedo. ne do kdai ne 
kako naj nalogo izdelajo. 

ZENA IN DOM 6 SODOBNO GOSPODINJSTVO * 2ENA IN DOM ® SODOBNO GOSPODINJSTVO 

Zdrava in srečna rasi 
Se trideset novih vodnikov 

n ovij enimi četami že okrog tiso*. 
Pač prepričljiv dokaz priljublje
nosti ln življenjske sposobnosti 
te razgibane, delavne mladinske 
organizacije. S. HRAST 

Dolenjski taborniški svet Je 
hkrati s tečajem v partizanski ko
či na Frati priredil tudi v tabor
niškem domu Čete 3 smrek v Sev
nici 8-dnevnl tečaj za nove vod
nike. Udeležili so se ga fantje in 7 n v r a 7 a -a „4r/%5b._ 
dekleta iz Brežic, Mokronoga, Cr- , . . . • • » , , , . , M M I I M M Z <> D r a z a ' Ji je Otroška nego

valka spodbudno dejala v 

Mlada mati j e obotavljajo-
čih se korakov zapuščala po
rodnišnico. »Bom znala ohra
ni t i tega malega človeka pri 
življenju? Ga bom znala prav 
hraniti , negovati, vzgajati?« 
Ta skrb ji je morda sevala z 
obraza, ko je zapuščala po-
slopje s prvorojencem v na
ročju. 

Ko t da je brala njene skrbi 

nomlja, Sevnice, Šentjerneja in 
Kostanjevice (kjer že Imajo ta
borniške enote), prišli pa so tudi 
novi vodntkl-prlpravnlkl iz Treb-
nja, Metlike in Senovega, kjer na
meravajo — kot tudi v Žužem
berku — ustanoviti nove tabor
niške čete v nedeljo 8. februarja. 
Tečaj Je obiskovalo 30 dijakov; 
razen obveznega programa so po
slušali tudi zanimivo predavanje 
Slavka Štruklja, sekretarja obč. 
komiteja ZKS Sevnica o NOB, bili 
so na celodnevnem Izletu na Lisci 
in poildnevnem opazovanju nara
ve z gozdarjem Seldlom na Radnl. 
Ogledali so si proizvodnjo v JU-
gotanlnu ln Kopitarni ter sevnl-
Skl grad. Potujoči kino Sevnica 
Jlim Je predvajal film v tabor
niškem domu. Naučili so se vrsto 
Iger in spoznali n;»iMn dela, pro
gram ln naloge taborniške orga
nizacije. 

Na tečaju so znova ugotovili, 
kako spretni ln iznajdljivi so čla
ni taborniške organizacije, saj so 
domačini — člani Čete 3 smrek — 
zelo domiselno ITI samostojno skr
beli za vso preskrbo tečaja. V če
trtek 29. Januarja so novi člani ob 
ognju pred tab. domom po oprav
ljenem I. Izpitu dali obljubo. Tu 
Jfh je pozdravil tudi predsednik 
ObLO Sevnica, tov. Karel Kol-
man, in zaželel mladim vodnikom 
uspešno delo v organizariji. 

Uspehi tabornikov v okraju so 
vedno lepši! to nedeljo jih bo, 
kot Ikaftejo padarNct, s 4 novomsta-

Društvo 
prijateljev mladine 
Novo mesto prireja 

OTROŠKO 
MAŠKARADO 

v nedeljo, dne 8. febru
arja v Domu J L A po sle

dečem razporedu: 
za nižje razrede osnovne 

Sole (1- do 4. razred) 
od 10. ure do 12.30 

za predšolske otroke 
od 14. ure do 16.30 

»a višje razrede osnovne 
Šole (5. do 8. razred) 

od 17. do 19. ore 

Maske dobrodošle! Za 
čimvečjo udeležbo se pri
poroča 

Odbor DPM 
Novo mesto 

> • • • » < 

slovo: 
»Zdrav dojenček mora zra-

sti in postati fant, kakršnega 
boste veselil Ce bo tale vaš 
mali prvorojenec vedno na su
hem, toplem, če bo sit in čist. 
se bo počutil udobno, bo rasel 
in uspeval!« 

Razveselila se je teh besed 
in često se jih je spomnila, ko 
se je veselila zdrave rasti in 
razvoja svojega sinka. 

Res, prav kmalu so prišle 
tudi skrbi, a jih je uspešno 
premagovala in preganjala; 
mini lo je obdobje trme, prebo
le l je o t roške bolezni in se 
vživljal v red, k i ga je zahte
val prv i odvzem svobode — 
obisk šole. Spoznala je, da ve
ljajo tudi begede, ki se jih ie 
spominjala še iz ust svoje ba
bice: »Zdravi, pametni tn 
marlj ivi s ta rš i , ki žive v slogi, 
lahko imajo le zdrave, pamet
ne in marl j ive otroke. Samo 
zanje moramo jemati man jša 
merila, saj nam v n ičemer n i 
so dorasli .« 

Spoznala je, da zdaj sitno, 

zdaj pretirano glasno, zahtev
no, nezrejo bitje p re rašča v 
pametnega, razumnega, ču-
stvujočega in s rčno dobrega 
otroka. Z mnogo ljubezni, brez 
neosnovanega kratenja oseb
ne svobode, z dovolj spanja in 
zdravo prehrano skorajda v i 
dno postaja to, kar je tako 
težko čakala več kot desetlet
je; polnovreden človek, na ka
terega je uprav ičeno ponosna. 
In pri tem j i je lepo, saj ve, 
da je to vendarle zasluga d ru
žinske vzgoje: otroku niso za
grenili veselih ur, ki mu jih 
ie prinesel vsak nov dan živ
ljenja; smatrali so ga za sebi 
enakovrednega in ga upoš te
val i . Niso ga obremenjevali z 
delom, ki mu ni b i l dorasel. 
Naučili so ga spoznati in 
vzljubiti soljudi, naravo in 
živali. Niso nasilno poskušal i 
spreminjati njegovega znača
ja in njegovih navad in vzel i 
so tudi njegove male napake 
kot del njegovega bistva. 
Vzljubil i so ga sošolci in so
ljudje, saj je znal ustvariti ra
zen prijetnega videza in vtisa 
dobro vzgojenega dečka , p r i 
jetno in vedro vzdušje povsod, 
kamor ie pr išel . 

Ma t i pa je vedela, da živi 
zdaj, ko je sin še doma, polno 
in bogato življenje. Preko nje
ga je prihajala v stik z ž iv
ljenjem mladih ln se ob njem 
ni počut i la stara. B i l a mu je 
zaupnica in mu pomagala re
ševat i »težka« vprašanja, ka
kršna je v nje&ovth, letih reše

vala tudi sama. Vanj ie sta
vila vse svoje upe, nade, z 
ljubeznijo zanj skrbela, ga ne
opazno varovala in se veselila 
njegovih uspehov. Z zaupa
njem je zrla v njegovo bodoč
nost. N i mu zagrenila življe
nje s skrbjo in opomini, kam 
ga bodo privedle napake in 
— kdai pa kdai — korak na 
stranpot. 

Ze zdavnaj ie spoznala: 
otroka je treba vzeti takega, 
kak r šen ie. Napake bodo pre
šle z leti . Nikdar ni podvomila 
da ne bi postal polnovreden 
človek. N a pot v življenje mu 
je in mu bo še dajala nepre
cenljivo bogastvo: VERO V 
ŽIVLJENJE. 

z- g-

»NIMAM KA: UBLECI...« 
Kdo še nd slišal takega tar 

nanja ali vzdihovanja? Menda 
so redki, Stare obleke pa 1«" 
žijo v omarah ln skrinjah. »Ni 
več moderna«, je priljubljen iz 
govor za odloženo obleko, ka
tere blago pa je še vedno lepo. 
Z malo drznosti ln fantazije si 
tako obleko lahko popravite sa-
me. Seveda mora biti blago do
bro; tz preležanega ali slabega 
blaga se veliko res ne da na
rediti. 

Morda si lahko pomagate to
krat 8 povišanjem pasu. Majh-
n.i telovniki iz istega blaga kot 
kantin, rami pleteni vložki i n 

Stroki pasovi so zelo uporiailMgl, 
če hoćemo vzbudiitl vide* S O f r 
šanega pasu. 
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Zanimive iz Metlike 
Proizvodnja v predilnici Če

sane volne podjetja NOVO
T E K S v Metl iki tete zdaj že v 
treh izmenah, V obratu je za-
posleiniih že 122 delavk in de
lavcev. Pred kratkim so usta
novili v obratu sindikalno po
družnico, v katero so se včla
nili vsi zaposleni. Prav tako so 
osnovali v obratu mladinski 
aktiv in osnovno organizacijo 
ZK.. Da bi se člani kolektiva 
fciimiprej seznanili z delavskim 
samoupravljanjem in drugimi 
družbenimi nalogami, so skle
nil i prirediti več predavanj. V 
ta predavanja bodo zajeli tudi 
razlago o vlogi sindikata, o h i 
gieni dela, o ravnanju s stroji 
in podobno. 

Proizvodnja teče kar dobro. 
Zanimivo je, da Je.jmed kolek
tivom tudi šest deklet cigan

skega rodu, za katere pravijo, 
da so pridne delavke. 

S prvim februarjem so uvedli 
v proizvodnji norme. 

Posestvo Mestni log namera
va letos povečati površine s 
hmeljem na deset hektarov. 
Lanski poizkus s to industrij
sko rastldno je nadvse dobro 
uspel. Za obdelavo zemlje po
trebuje posestvo razen strojev 
tudi strokovne in navadne de
lavce, te pa težko dobi, ker 
nima zanje stanovanj. Spomladi 
bodo potrebovali okoli 40 de
lavcev. Posestvo ima namen šti
pendirati vsaj še enega dijaka 
na kmetijski šoli. Zal je med 
mladimi premalo zanimanja za 
strokovno izobraževanje v kme
tijstvu, in tako posestvo do se
daj ni moglo uresničiti načrta, 
da si sam pomaga do potrebne 
strokovne delovne sile. 

V metliški občini Je sedaj 
osem sindikalnih podružnic s 
skupno 585 člani. Izven sindi
kalne organizacije je 210 delav
cev in uslužbencev, to je sko
raj četrtine vseh zaposlenih. 
Zlasti so izven sindikalne orga
nizacije vajenci ln hišne po
močnice. Tudii s plačevanjem 
sindikalne Članarine so v neka
terih podružnicah težave. Po
samezni člani nikakor nočejo, 
da bdv plačevali po lestvici, tem
več Kar pavšalno. To je poročal 
na občinskem sindikalnem obč
nem zboru tajnik in hkrati na-
glaisil ootrebo. da se včlan.ijo 
v sindikat vsi, k i so v delov
nem razmerju. 

Otroška maškarada 
v Sevnici 

21. januarja je imel sejo od
bor D P M . Kot vsako leto bodo 
tudi letos organizirali na pust
ni torek otroško maškarado. To 
otroško veselje je prišlo pri nas 
že v navado in odrasli smo 
prav tako navdušeni kot otroci 
Tudi letos bo šel sprevod ma 
lih maškar skozi trg v dvorano 
TD Partizana. Tam bodo zara-
jale, društvo pa jim bo pre
skrbelo dobre krofe. Mamice 
ln malčki gotovo že kaj pri
pravljajo za ta vesel otrošk 
praznik. 

Društvo čaka še težko delo 
rado bi si postavilo svoj domn 
Pr i tem mu želimo obilo uspe
ha ter vsestransko razumeva 
nje in pomoč. 

Odraslim bo v februarju nu
dilo vzgojno v predavanje zna
nega slovenskega pedagoga. 

L o j z e J a z b e c 

Po zavrutni in težki bolezni je 
29. Januarja umrl tovariš LOJZE 
JAZBEC, načelnik za gospodar
stvo ln komunalo obč. ljudskega 
odbora Senovo. Prezgodnja smrt 
plemenitega, komaj 4i let starega 
tovariša je globoko odjeknila v 
Sevnici, na Senovem in drugod 
v Spod. Posavju, kjer so Lojze
ta poznali lz vojnih časov in po
vojne graditve, saj Je bil pokoj
nik povsod znan kot dosleden bo
rec za socializem, neutrudljiv de
lavec na političnem ln gospodar
skem področju. 

Doma Je bil lz delavske družine 
v Sevnici. S skromno podporo ob
čine, predvsem pa z močno voljo 
ln pridnostjo Je dosegel Studij na 
srednji Soli v LJubljani, sprem
ljan z grenkim kruhom samood-
povedovanja. Vojna mu Je pre
prečila nadaljnji študij na viiofci 

spodarstva, kar je izpričeval s 
svojim prizadevnim delom na ka
teremkoli mestu, Predvsem se je 
to pokazalo, ko je bil »d 1. J 9 5 2 

dalje načelnik odd. za gospodar
stvo OLO Krško do ukinitve kr
škega oikraja. Na Senovem je nato 
kot načelnik odd. za gospodarstvo 
In komunalo požrtvovalno delal; 
Se lz bolnišnice, kjer se Je zdravil, 
se Je pogosto oglašal in zatrjeval 
tovarišem, da mu Je hudo, ko ne 
moTe delati z njimi, da pa bo po 
ozdravljenju vse to *e z večjim 
veseljem nadaljeval. 

TakSen Je bil Loja« — vedno 
predan delu ln boju za boljfe živ
ljenje, med borbo in po osvobo
ditvi. Zapustil nam Je spomin 
človeka, ki Je « delom vedno do
kazoval, kako Je treba uresniče
vati naloge ln dolžnosti. Vsi, ki 
smo ga poznali, ga bomo ohranili 
v najlepšem tovariškem spominu! 

K. 

Kar 60 odredov tekmuje 
TEHNIČNA V Z G O J A M L A D I N E V NOVOMEŠKEM 

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

Kakor je naš list že napisal, se tehnična vzgoja naše 
mladine jn pionirjev v našem okraju vidno razvija in dosega 
celo take rezultate, da postaja nanjo pozorna tudi ostala 
Slovenija. 

V novomeškem okraju smo n a m r e č v okviru okr. odbora 
Ljudske tehnike ter njene komisije za teh. vzgojo mladine 
razpisali letos v počasti tev 40. obletnice S K O J in Partije 
II. okrajno tekmovanje teh. dejavnosti in j e O O L T pripravi l 
tudi visoke denarne nagrade. Zvedeli smo tudi, da se je 
do sedaj udeležilo tudi II. republiškega tekmovanja — k i že 
teče do dneva mladosti — nad 60 pionirskih odredov, kar 
predstavlja v republ iškem merilu največ iz našega okraja, 
odnosno v razmerju 1:2 za naš okraj. Vseh ostalih 6 okrajev 
je dalo skupaj ostalo polovico. Zato je tudi Radio Ljubljana 
posvetil v pionirskem kotičku nekaj minut tej dejavnosti, ko 
je v razgovoru dal nekaj podatkov predsednika okr. pionirske 
komisije pri O Z D P M v Novem mestu. Upamo, da bodo naši 
pionirji — mladi tehniki tudi v tekmovanju tako doma kot 
v republiki — dali vse od sebe In da bodo tudi med zmago
valci , kot so že sedaj po številu prijavljenih odnedov. 

-Jmt-

„Prosimo za zaščito 
345 mladih življenj" 

Soli. Zaposlil se Je pri Jugotaninu 
v .Sevnici, kasneje pa je moral s 
preseljenimi delavci v Nemčijo. 
Ves ta čas — doma v Sevnici ln 
kasneje v krogu domačih ljudi, ki 
so morali garati v Nemčiji — Je 
Lojze aktivno delal, dvigal zavest 
ljudi ln vodil propagando proti 
fašistom. Nemci so ga preganjali 
ln strahovali. Ko se mu je leta 
1944 le posrečilo priti domov, je 
sel takoj v partizane. Ze julija 
1944 je postal član okr. odbora 
OF Planina—Sevnica, v začetku 
novembra pa Je postal član Par
tije. Odtlej je sodeloval v najraz
ličnejših akcijah na terenu, bodisi 
v borbenih enotah ali kot politič
ni delavec. Bil je sekretar OK 
k i S Planina—Sevnica, sekretar 
OK KPS Celje-okolica ln Instruk
tor okrožnega komiteja KPS Ce-
lic. Nekaj časa je bil tudi sekre
tar OK KPS Krško. 

Po vojni Je Lojze neutrudno na-
taljevad začeto delo v organih 
ljudske oblasti. Bil Je član OLO, 
Sekaj časa podpredsednik OLO 
Krško ln načelnik odseka za soc. 
skrbstvo OLO Novo mesto. Po
zneje se je zaposlil pri rudniku 
Senovo, kjer Je bil več let vzoren 
ln marljiv uslužbenec, bil pa Je 
tudi direktor trg. podjetja Pre
skrba na Senovem. 

Vsa ta Jeta se Je Lojze najbolj 
zanimal za napredek ln dvig go-

V polletnem poročilu osnov
ne šole v Mirni peči beremo 
naslednje vrspice: 

»Šolski prostori nikakor veo 
ne ustrezajo predpisom. Ce ni 
upanja za novo šolo, tedaj pro
simo za zaščito 345 mladih živ
ljenj, ki jim zgradba »ogroža 
zdravje ln varnost i« jim s 
svojo neurejenostjo in vsem 
ostalim ni to, kar bi jim mo
rala biti. Popravimo vssjj to, 
kar se še popraviti da! Pred-
pogojno bi morali n a novo ln-
ventarlzirati . in prepUeskatl 
učilnico, generalno popraviti 
stranišče, stopnišče in streho, 
namestiti nove table, dosedanje 
so majhne in čas Jdh je ie raz
jedal. Šolskj odbor je o pereči 
zadevi ie mnogo razpravljal, 
bilo pa Je doslej vse brez uspe
ha . . . « 

Kaj bt neki ukreni la sanv-
tarna inšpekcija, če bi si ogle
dal te šolske prostore? 

345 mladih življenj vsak 
dan prihaja v rnirnopeško šo
lo, ki jim res ni drugi prijet
ni dom. Še iz predvojnih let 
služijo prostori za šolo, stara 
stavba je bila za pouk nekoč 
le ža silo preurejena. 

Staromodno in majavo po
hištvo krivi učencem hrbteni
ce. Otroci se prerivajo v pre

majhnih učilnicah mimo zir 
dov, si mažejo obleko z bele-
žem, da so stene že vse ogu
ljene in kriče po novem ple
skanju. Preperela tla so tem
na in umazana, ker ni primer
nih prostorov za čevlje, da bi 
mladina med poukom lahko 
imela copate.' V premajhnih 
učilnicah vdihavajo nezdrav 
zrak otroci in učiteljstvo. Ne
prijetni hodniki in ozko stop
nišče ne morejo privzgojiti 
kulturnih navad, prav tako ne 
slabo urejene sanitarije, ki 
razširjajo nezdrav in neprije
ten duh po vsem poslopju. Mi
sel na požar postavlja vpra
šanje, kako bi se rešili učenqj 
iz skrajno zasiVne učilnice na 
podstrešju! B i se preriniM ob 
takem prvmeru skozi ozka gr
la stopnišč? Ali ne bi drug 
drugega pohodili? 

Šolska reforma predvideva 
mnoge prostovoljne dejavno
sti učencev. Kje naj se sesta
jajo člani risarskih, tehničnih , 
dramskih, pevskih, šahovskih, 
filatelist ičnih in ostalih krož
kov, ker so učilnice ves dan 
zasedene in ima šola le majh
no zbornico, v kateri se komaj 
giblje nekaj učnih moči? Tudi 
telovadnice nimaio, prav tako' 
ne primernega igrišča in dvo
rišča v bližini Sole. 

M i r n a peč mora dobiti v 
najkrajšem času novo poslop
je, saj ima na območju dose
danje občine Novo mesto naj
slabše in pomanjkljivo ureje
ne šolske prostore, če ne upo
števamo šoli na Grčevju in Tr
ški gori, ki pp imata nepri
merno manjše š tevilo šoloob
veznih otrok. Zgradba je v ta
kem stanju, da je škoda za 
morebitna popravila, zato smo 
za te otroke dolžni storiti vse, 
da dobe novo šolo, ki jim bo 
mogla nuditi primerno izo
brazbo i n vzgojo brez stalnih 
zdravstvenih ogrožanj, saj so 
tudi oni rod, ki mu bomo iz
ročili v upravljanje naše go
spodarstvo in kulturo ter mu 
pustili tudi našo,skrb za mla
dega človeka. 

Nada Gosti« 

V TEM TEDNU VAS ZAN 
CtufUm. J februarja — Agata, 
Petek, 6. februarja — Dora. 
Sobota, 7. februarja — Ksenija. 
Nedelja, 8. februarja — Janez. 
Ponedeljek, 9. februarja — Polona. 
Torek, 10. februarja — Pust. 
Sreda 11 februarja — Zvezdana. 

Llv.M». i i i . l .J; UU b tio ti. 2 rtilicil-
ski barvni tlim »PRINC STU
DENT«. Od 10. do 1.1. 2. francoski 
film »SAKRAMENSKA FRKLJA« 

KOSTANJEVICA: — 8. 2 ameriški 
film »ZGODBA O GLENNU MIL-
LERJU«. 

METLIKA; Od 7. do 8. 2. »ENA 
2ELJA«. 11. 2. »SEMENJ ZELJA« 

MOKRONOG: Od 7 do 8. 2. amer. 
film »PRIŠEL JE IZ LARAMI-
JA«. 

NOVO MESTO »KRKA«: Od 6. do 
9. 2. SOVJetski>fUm »DOM, V K A 
TEREM 2IVLM«. Od 10. do 12. 2. 
ameriški film — »JOKALA BOM 
JUTRI«. 

SEMIČ: 8. 2. jugoslovanski film — 
»OBKOLJENI«. 

SEVNICA: Od 7. do 8. 2 francoski 
film »RDEČE IN CRNO«. 

TREBNJE: Od 7. do 8. 2. ameriški 
film »MODRI PAJCOLAN«. 

vati. naj se prijavijo takoj pi
smeno, osebno ali na tel. št. 9. 

Zavod za pospeševanje gospo
dinjstva Novo mesto (Sindikal

ni dom) 

Občinski zbor Planinskega dru
štva v Novem mestu bo 8. febru
arja 1959 ob 19.30 uri v dvorani 
Okrajnega sindikalnega sveta No
vo mesto, Odbor 

ZAHVALA 
Namesto venca na grob RupenO-

ve mame lz Mirne peči poklanja 
Strokovno društvo gospodinjskih 
učiteljic okraja Novo mesto 2.000 
dinarjev za šolsko mlečno kuhi
njo. 

Učiteljišče v Novem mesto 
OBVESTILO 

Seminar za zaključne račune za 
leto 1968 bo v soboto, 7. II. 196» ob 
8. uri v Domu ljudske piosvete 
Novo mesto. Seminar Je za vsa 
podjetja brezplačen, skripta s 
praktičnim primerom pa stanejo 
1.20O dinarjev (plačljivo na semi
narju). 

Društvo knjigovodij 
Novo mesto 

RAZPIS 
Komisija za razpis delovnih mest 

Občinskega ljudskega odbora No
vo mesto razpisuje delovno mesto 

MATIČARJA 
na Krajevnem uradu Straža 

Pogoji: nižja srednja strokovna 
izobrazba, izpit za matičarja ln 
najmanj 2 leti prakse v 'matični 
službi. 

Interesenti naj pošljejo prošnje 
najkasneje do 15. februarja 1959 
na Občinski ljudski odbor Novo 
mesto. 

Razpisna komisija 
ObLO Novo mesto 

Vsem, ki so na kakršenkoli na
čin počastili spomin naše drage 

LUIS 
se najlepše zahvaljujemo. Poseb
no zahvalo smo dolžni dr. Vodniku 
za ves trud in požrtvovalnost • 
času njene bolezni. Hvala g. SvaJ-
gerjevi za poslovilne besede, du
hovščini za spremstvo ln g. Bah-
nlkovi za pomoč in ljubeznivost. 
Kolektivu bolniške lekarne in vsem 
darovalcem cvetja prisrčna hvala. 

Bergmanovi 

PREKLIC 
Prekllcujem vse neresnične ža

ljivke in obrekovanja, ki sem jih 
kdajkoli izrekel o Milanu Dreniku. 
posestniku iz Bršljina, in njegovi 
ženi Jožefi Drenlk, ter se Jima za
hvaljujem, da sta odstopila od ka
zenskega pregona proti meni. An-
zeljc Franc, upokojenec, Cegelni-
ca. Novo mesto. 

KROJAŠKI ŠIVALNI STROJ do
bro ohranjen prodam, Anton 
Povhe, Raka 49. 

PRODAM OVSENO SLAMO z de
teljo in mrvo. Naslov v upravi 
lista (145-59). 

NOV GUMI VOZ NA PERESA 1000 
kg; kompleten prvi in zadnji ko
nec z obroči ln gumami 16 col, 
naprodaj za Izredno ceno 89.000 
dinarjev: Ivančna gorica 31, Stič
na. 

PRODAM dobro ohranjeno hrasto
vo spalnico. Novo mesto, Trdi
nova 8, 

PRODAM VINOGRAD V »hribih«, 
tudi na polovico, dvema kupce
ma. Dam tudi v obdelavo za po
lovični pridelek, Krevs, Brusni
ce. 

PRODAM VINOGRAD Z ZIDANI
CO ln stanovanjem ter z vso 
premičnino v lepi sončni legi v 
Srednjem Grčevju pri Trski go
ri. Angelca Stanič, Rožni vrh 14. 
pri Trebnjem. 

PRODAM kuhinjsko mizo in kre
denco v dobrem stanju. Sepeta-
vec. Novo mesto, Kettejev dre
vored 11. 

PRODAM ZEMLJIŠKE PARCELE 
ZA GRADNJO v izmeri 2 ha za 
znesek 300.000 dinarjev. Parcele 
so v 2eleznem pri Dobrniču. — 
Posamezne parcele se lahko ku
pijo tudi po dogovoru. Polzved-

' be Ivan Šuštar, Maribor, Gre
gorčičeva 7. 

DOBRO OHRANJEN KAVČ 185x90 
cm, prodam. Naslov v upravi 
lista (146-69). 

ISCEM GOSPODINJSKO POMOČ
NICO k družini, dva otroka, ure
jene razmere, službo lahko na

stopi, takoj. Pismeno se Javiti na 
naalov Vida Kobentar. Jesčnlce, 
Aljaževa 1«. 

OBVESTILO 
Zavod za pospeševanje gospo

dinjstva v Novem mestu organizi
ra večerni gospodinjski tečaj za 
uslužbenke ln gospodinje lz No
vega mesta. 

Tečaj prične v ponedeljek, 9. fe
bruarja 1959 ob 18. uri zvečer ln 
bo trikrat na teden. 

Vse one, k| želijo tečaj obisko-

NOVO MESTO 
V času od 25. do 31. jarmarja Je 

bilo rojenih 12 dečkov ln 20 de
klic. 

Poročili so se: Janez Celic, av-
tomehanlk lz Koroške vasi, ln Ana 
Juršič, hči kmeta lz Vel. Cerovca. 
Ivan Hribar, delavec iz Rakovni
ka, ln Marija Medic, delavka lz 
Dol. Leskovca. Stanislav Gorenc, 
sin kmeta lz Podgrada, in lvanlka 
Brudar, hči kmeta lz Vlnje vasi. 
Janez Kukec, sin posestnika lz 
Podgrada, in Jožefa Stanisa, hči 
posestnika iz Konca.'Jakob Nosan 
delavec, in Frančiška Sašek, hči 
kmeta, oba lz Rateža, Ivan Turk, 
mizar iz Gotne vasi, in Ana Gre
gorčič, delavke iz Stranske vasi. 
Ciril Jakše, sin kmeta, in Ana 
Bukovec, hči kmeta lz Gor. Hru-
Sevca. Jože Avsec, delavec, ln Ana 
Juršič, kmetovalka, oba lz Dolža. 
Stanislav s lak, sin kmeta lz Sent-
ruperta, in Jožefa JurSlč, kuhinj
ska pomočnica z Mirne. Marko 
Ivanetlč, uslužbenec lz Novega 
mesta. |n Milena JurČec, strokov
na predavateljica iz Smihela. Ra
dovan Petruna. ključavničar, ln 
Ana Tlsovec, delavka, oba iz Dol. 
Straže. Stanislav Padovan, klju
čavničar, in Gabrijela Mazovec, 
trgovska pomočnica, oba iz Nove
ga mesta. 

Umrli sot Anton Šinkovec, voj
ni invalid iz Vrtače, star 53 let. 
Alojzija Wobner, kuharica v poko
ju iz Novega mesta, stara 80 let. 
Peter Rastan, upokojenec iz Nove
ga mesta, star 74 let. Pavel Groz-
nlkv-oe. upokojenec lz Praproč, 
star II! let. 

GOTNA VAS 
Rojen Je bil 1 deček. 

Pretekli teden so v novomeški 
bolnišnici rodile: Helena Kovačič 
z Vrha — deklico, Martina Košele 
iz Novega mesta — deklico, Marija 
Medle iz Sel — dečka. Marico 
Mravlnec lz Pemdine — deklico, 
Jofcefa Starlč lz Straže — deklico, 
Breda Petrlln iz H rastna — dekli
co, Erna Žagar Iz Smarjete — de

klico, Danica Vrščaj lz Lokev — 
dečka, Ana Urbančič iz Canja -
deklico, Helena Bobe lz Kanlžarios 
- dečka. Mari ja Pajk iz Mlrns 
vasi — dečka, Ana Blatnik iz K r 
ke — dečka, Terezija Luzar iz 
Gor. Suhadola — deklico, Marija 
Strniša iz Dol. Toplic — deklico, 
Jožefa Mrvar iz Dol. Podborsta — 
dečka, Ana Glušlč iz Krmelja — 
dečka, Pavlina Kozlevčar iz Vel. 
Sevnice — dečka. Anica Bele is 
Gotne vasi — deklico, Antonija 
Jelenlč iz Brezove rebri — dečka, 
Terezija Jordan iz Orehovca — 
deklico, Frančiška Gllnar lz Zalo
ga — deklico. 

IZ BRE21ŠK1" PORODNIŠNICE 
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile: Jožefa Ujaž to 
Dedne vasi — deklico, Lojzka Si
tar iz Podzavrha — dečka, Tere
zija SJopšek iz Trebeža — deoka, 
Terezija Hrastovšek iz Brezine — 
dečka, Anka Skrbeta iz Ledine — 
deklico. Terezija Dimlč Iz Trnja 
— dečka, Frančiška Kos lz Presne 
Loke — deklico, Ivanka Dlmič ix 
Artič — deklico. Rozallja Kraljec 
lz Cemehovca — dečka. Marija 
PeftnAk m Vel. Kamna — deklico. 

KRON I KAfiJ N ESRfcC 

Pretekli teden so se poškodovali 
ln iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Franc Ban, čevljarski po
močnik iz Sela, Je padel iz avto
mobila in si poškodoval l«vo nogo. 
Martina Lapa, osebnega upokojen
ca lz Bistrice, Je oplazila po obra
zu veja ln ga ranila. Jožefa Cerv, 
žena miličnika lz Mirne, je padla 
ln si poškodovala palec na levi 
roki. Jože Saje, kurjač iz Goriške 
vasi, Je padel z voza m si poško
doval rebra. Alojz Gnibar, dela
vec lz Šentjerneja, Je padel in al 
poikodoval desno koleno. 

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ 
Andrej Gole, grobar iz Pisec, je 

padel na poti ln si zlomil levo 
nogo. Stanko Zgalin, polj. dela
vec iz Podgorja, si je pri padcu z 
drevesa zlomil desno nogo. 

LJUDSKA TEHNIKA V ŽUŽEMBERKU 
V nedeljo, 25. januarja. Je bita v Žužemberku občinska 

konferenca Ljudske tehnike. Kot gostje so se Je udeležili 
Branko Pečan, sekretar Republiške elektro-otrojne komisije, 
Jože Menclger, sekretar, okrajnega odbora Ljudske tehnike 
lz LJubljane, Maks Som, sekretar okrajnega odbora Ljudske 
tehnike 1* Novega mesta, lu Janez Solvnajer, predsednik ko-
misij« za tehnično vzgojo mladine. 

Zužemberška Ljudska tehnika Je 
med najboljšimi v našem okraju. 
Pred kratkim so hmeH zaključek 

MED LJUDMI V KOPRIVNICI... 
ZVITE LISICE 

V koprlvnlski posti sem doblj Mar
tina Gmajnerja. starega 76 let- ven
dar Se zelo živahnega. Ker je imel na 
glavi lovski klobuk, sem ga pobaral: 

— Katero divjačino najraie lovite? 
— Zdaj nobene več, ker ne vidim 

dobro. 
— Pa prej? 
— Lisice! 
— Zakaj? 
— Zato, ker so zvite, pa se pustijo 

vseeno ujeti. 
35 let sem lovil pri raznih lovskih 

družinah. B U pa je tudi v Gorici , 
Trstoi in Brdlh, kjer je služIl pri ne
kem grofu. Zdaj samotar! doma, ker 
»o 511 njegovi sinovi po svetu. Ko sva 
se poslovila, ml je zaželel: »Dober 
pogled!« 

VSESTRANSKO DELAVNA 
Lovec se ni zmotil, kajti moj po

gled je obstal na Pepci Sotošek, k i 
mi je povedala: 

— Stara sem dvajset let. Na poroko 
že ne mislim, ker mi po glavi roje 
dru?e skrbi. 

— Na kal pa mislite? 
— Na igro »Ploha«, ki Jo zdai p r i 

pravlja naše društvo »Anton Aškerc«. 
Tudi jaz igram. Predstavo bomo ime
l i 22. februarja v soli. v okviru pro
slav 40. obletnice Z K J ln S K O J . 

Letos bomo začeli graditi prosvetni 
dom. Za dom bo dala denar stano
vanjska skupnost, za dvorano, k i bo 
Prizidek doma pa naše prosvetno 
dnuetvo ln občina. Gradca ga bo mla
dina s prostovoljnim delom. 

Ob Novem letu smo igrali »Begun
ko*, ha Jo jo režirala učiteljica Ama

lija Zvar. Učili emo se Jo tri tedne. 
Nadomeščam tudi mamo. k i je bol

na. — Vodim knjižnico, k i je bila 
ustanovljena februarja lani. Knj ig 
imamo 191., Najraje berejo Šolarji, 
starejši ljudje ln mladina. Največkrat 
so bile izposojena »Italijanske kroni
ke«, Mladina Ima rada knjige o stro
jih. 

Pa Še mladinska organizacija. Pre jš 
nji mesec smo lmelj občni zbor. na 
katerem smo sklenil i , da bomo dobili 
več članstva In prostovoljno gradili 
prosvetni dom. 

P r i Rdečem kriftu se večkrat spre
mo, ker bi vsak rad dobil več. C A R R E 
pakete razdelimo med tuberkulozne, 
občinske podptrance. vdove, partizan
ske sirote ln Invalide. 

— Kje boste praznovali občinski 
praznik? 

— Verjetno v Senovem. 
Zaželel sem j i dobro zabava In se 

poslovil od nj« in njenega mlajšega 
bratca Blaža. 

S L A D K O R , OLJE , SOL I N P E T R O L E J 
Jože Zičkar, poslovodja trgovine: 
— Prodam največ sladkorja, olja. 

soli ln petroleja. 
— In najmanj? 
— Masti, ker koljejo dom«. In žga

nj a. ker ga tudi kuhajo doma. 
— Vaša želja7 
•— Vsak dan se vozim sem s kole

som lz Senovega, zato bi rad. da bi 
ml kupil i a v t o . . . 

Zgodi naj se. če . . . 

... IN BRESTANICI 
Franc Kržičnik, poslovodja trgovi

ne je brez pomišljanja dejal: 
— Zelja nas vseh je. da bi bila ce

sta skozi Brestanico čimprej asfalti
rana. Poleti moramo stalno požirati 
prah. Pa tako velik promet J* ! Zad
njič je nekdo štel: 82 avtomobilov je 
šlo tisti dan PO cesti. Vem, da bi si) 
ljudje radi tudd prostovoliJno delat, 
samo da ne bi požirali prahu. Tole s 
cesto se že precej časa vleče. 

Ker verjamemo, da so Brestanlčanl 
prahu že sit i , zares upamo, da bo 
njihova želja letos uslišana. 

V E O D E N A R J A 
— Več denarja bi rad, Je dejal de

lavec, ki Je z ženo v trgovini naitou-

poval za sina, ki bo kmalu prišel, od 
vojakov. Ko sem ga vprašal, kako se 
piše, je previdno dejal: 

— Ne, to pa ne povem. To menda vi 
na kal drugega spel j ujete. 

V E L I K O SUHO SOBO 
— Rada bi vsaj eno veliko soho so

bo je dejala gospodinja Biserka Bud
na. Z možem, otrokom tn bolno ma
terjo se stiskajo v vlažni sobi. K u 
hinjo imajo v eni hiši, spalnico pa v 
drugI. « 

— M a m a Je bolna. Je nadaljevala, 
!n zdravnik pravi, da se v vlažnem 
stanovanju ne more pozdraviti. 

Nov dokaz, da sta dv« tretjini za 
dvig standeirda povsod selo potrebni. 

šoferskega tečaja z topiti. Vseh ti 
tečajnikov Je topit usp-egno opra
vilo. To Je velllk uspeh, če upo
števamo da sta bila pred nekaj 
leti v občini samo dva voznika 
motornih vozil! 

Elektro-strojna komisija pri 
Ljudski tehniki Je imela več se
stankov in predavanj, ki so imela 
namen, da čimprej elektriflclrajo 
va«il, kt Se nimajo elektrike. V 
vaseh, kjer Jo že Imajo, so pred
vajali razne filme o elektriki in 
njeni uporabi. Bodoča naloga ko« 
inli ijc pa bo seznanjati gospo
dinje s tehniko, se pravi, z osnov
nimi pojmi o električnih apara
tih, ki Jih uporabljamo v gospo
dinjstvu. 

Davki v kmetijstvu ne bodo 
manj&l, zato Je treba dobiti to 
zemlje čimveč. Kmetijske zadru
ge v žužemberSk] občini so ali 
bodo kmalu dobile traktorje Fer-
guson. Za njihovo pravilno upo-
rabo ln Čuvanja je treba vzgojiti 
potrebne kadre, za kar bo skrbela 
kmetiJsko-tehniftna komisija. 

Komisija za tehnično vzgojo 
mladine skrbi «a vzgojo mlajših 
kadrov, predvsem šolske in pred
šolske mladine. Učenci žužember-
ške Sole so dobili lani II. nagrado 
za tehnično dejavnost pri tekmo
vanju mladih tehnikov. Skrbela 
bo tudi za organiziranje šolskih 
zadrug. 

Približno polovico vael v občini 
je neelektriflclranlh. Tu mora 
Ljudska tehnika Se veliko storiti, 
predvsem organizirati, da bo elek
trifikacija vasi hitro in poceni 
opravljena. 

Klubi mladih tehnikov naj bi 
ne bili vezani samo na učenje v 
šoli. ampak naj b| v njih preda
vali tudi IzvenSolskl predavatelji. 
Ljudska tehnika ni samo motor, 
avto In traktor. Mladino Je treba 
tudi na drugih področjih tehnike 
načrtno vzgajati, da si bo sposob
na kmalu služIti kruh. 

V načrtu Imajo, da bodo v krat
kem organizirali Se en šoferski 
tečaj za mladino do 30. leta sta
rosti, saj imajo za tečaj Se zdaj 
prijavljenih 25 kandidatov. Šofer
ji, ki co opravili topit, pa nimajo 
svojih vozil, bodo lahko za obno
vo šoferskega znanja dobil) vča
sih na razpolago vozila društva. 

V Žužemberku bo začel pred
vidoma maja ali Junija delati 
obrat Telekomunikacij. Prvi de
lavci v tej tovarni bodo člani ra
dijskega krotka Ljudske tehnike. 

V kratkem nameravajo ustano
viti društva Ljudske tehnike Se 
na Dvoru in v lllnjah. Taka Je 
pestra dejavnost prizadevnih čla
nov L T v Žužemberku. Marsikje 
imajo lažjo pogoje za delo, a so 
naredili manj kot tovariši v Suhi 
krajini! J. Prime 

ZA VINICO IN ADLE 
BlCE: »NI PROSTORA1« 

Pred poštnim avtobu
som, ki vozi iz Črnomlja 
na Vinico in Adlešlče, 
večkrat ostane skupina 
ljudi, ki tarnajo zato, 
ker niso prišli na avtobus. 
Avtobus nas večkrat spo
minja na ribjo konzervo. 
Prebivalci Vinice In Ad-
Iešlčev so že večkrat Iz
razili željo, da bi bilo 
prav, ce bi bil na tej 
progi večji avtobus, saj 
Je promet tu dokaj obi
len. Marsikateri potnik 
ne bi ostal na cesti ln 
vožnja bi bila udobnejša. 

J . S, 

Otroški vrtec v Črnomlju 
Društvo prijateljev mladine 

v Črnomlju skrbi tudi za naj
mlajše, saj so posvetili vso po
zornost ustanovitvi otroškega 
vrtca. Uspeh je tu. Lansko leto 
je bila na Griču še neurejena 
stavba, zdaj pa je to že lep 
otroški vrtec Zaposlenim ma
micam so se lejos želje Izpol
nile. 2e v prvi polovici Janu
arja Je začel otroški vrtec de
lati. 

Zdaj je vpisanih 25 otrok, k i 
so pod strokovnim in vestnim 
varstvom v času. ko so njihovi 
starši v službi. To je prizadev
nosti društva prijateljev mla
dine. 3. S. 
Brežiška kavama odgovarja 

Na članek »MLEČNA RESTA
VRACIJA« iz zadnje številke na
šega lista smo dobili pred dnevi 
pismo Mestne kavarne Brežice, v 
katerem navaja predsednik delav
skega sveta tov. Kodrič, da Je ko
lektiv te kavarne prizadet z Izja
vo v članku, kjer stoji; »Razen 
tega slišimo, da Je kavarna v fi
nančnih težavah,« kar pa ne od
govarja resnici. Dopis trdi, da Js 
kavarna finančno na trdnih nogah 
vsa leta. Za U»-'-o leto je plačala 
družbeni pavšal v znesku 2 mili
jona din, razen tega pa ima š t 
pol milijona čistega dohodka, s ka» 
terlm podjetje razpolaga. 

Na Željo kolektiva Mestne ka
varne Brežice objavljamo gor, po
datke. Uredništvo 

Z D A ) O D L O Č A J O 
Kaj delajo v suhokranjskih kmetijskih zadrugah 

Kmetijske zadruge priprav
ljajo gospodarske načrte za le
tošnje leto. Z njimi bodo prvič 
dobile vpogled v proizvodne 
zmogljivosti posamezne zadru
ge. Zadruge se prav zdaj raz-
govarjajo s člani-proizvajalcl 
o kooperaciji (pogodbenem so
delovanju) na traviščih in v 
pridelovanju hibridne koruzo. 
Zadnje zasedanje zadiružnega 
sveta K Z Žužemberk Je bilo 
sicer uspešno, pokazalo je pa, 
da so člani sveta, le rnlmo-
bežno seznanjeni s pomenom 
ln vlogo pogodbenega sodelo
vanja v kmetijskem zadružni
štvu. Upajmo, da se bodo s tem 
temeljiteje seznanili na semi
narju, kj, ga sdnj pripravljajo. 

Letni zaključki kmetijskih 
zadrug kažejo, da so zadruge 
lani dobro delale. Skupni dobi
ček zadrug v žužemberški ob
čini bo za pribl. 38 ostotkov 
večji od dobička v letu 1957. 
Najlepše uspehe sta glede tega 
dosegli zadrugi Dvor in Hlnje. 
Največ kmetijskih pridelkov je 
odkupila dvorska zadruga, naj
več živine pa žužemberika. 
Prometa ln dobička je bilo zato 
povsod več kot prejšnja leta. 
Pr i vseh zadrugah so povečali 
tudi osnovna sredstva. 

Konec lanskega leta so tudd 
v K Z Dvor ločili nekmetijsko 
dejavnost od zadružnega kme-
tljstvft. 

M . S . 



IVO PIRKOVIČ: 

T I S O Č L E T J A V Z R C A L U K R K E 
Kronist Bauzer pripoveduje, da so 
tokrat napadli mnogo kranjskih gra
dov, taborili pa v gradu Klevevžu 
pri Smarjeti. Ropali so celo do vrat 
Ljubljane in Trsta, kamor je tisoč 
njihovih konjenikov izvabil Erazem 
— gospodar Predjarnskega gradu 
pri Postojni. 

Okol i leta 1000, ko so ljudje v stra
hu pričakovali konec sveta, in po
zneje je bila K r k a meja med Hrva
Ško in Kranjsko vse od svojega iz
l iva v Savo pri Čatežu pa nekako 
do Kronovega. Od tod se je obrnila 
čez Gorjance. Šent jernej je bi l hr
vaška vas, Od takrat so do danes 
ostala imena Hrvaški brod na K r k i 
in Hrvaška gora v Gorjancih, neka
tera, kot Hrvaška Brezovica in Hrva 
ška Stara vas (danes Dolenja Brezo
vica in Dolenja Stara vas), pa so 
danes pozabljena. K o pa so kmalu 
nato zasedli Kostanjevico koroški 
vojvodi Španha jmi , so potisnili hrva
ško mejo čez Gorjance in osvojili 
tudi hrvaški Zumberk, kamor je za
čela širiti svojo oblast gospoščina 
kostanjeviškega in pozneje tudi ple-
terskega samostana. 

Ze pred tem so si našo zemljo za
čeli deli t i nemški tujci. Ob Savi so 
prodirali salzburški škofje; V i n j i vrh, 
škocjanske kraje in gorjansko Pod
gorje so dobili .brižinski škofje, zem
ljo mehovske gospoščine pri Novem 
mestu in prežeške pod Gorjanci pa 
nekoč mogočni višnjegorski gospodi 
iz rodu koroške sv. Heme, k i so j ih 
pozneje izpodrinil i Španha jmi . 

Začelo se je fevdalno t lačanstvo 
našega naroda tuji gospođi. 

Na Otoku ob K r k i je na rimskih 
in morda še s tarejš ih temeljih zra-
stel babenberšk i trg Gutenwerd (Do
brava), k i je z lastno kovnico de
narja in sodiščem tekmoval s špan-
hajmsko Kostanjevico in konec 
srednjega veka podlegel Turkom. 
Za samotno cerkvico sv. Miklavža, ki 
je edina ostala od nekdanjega po
membnega srednjeveškega trga, se 
še vidijo ob suši obrisi starih ulic, 
v zemlji pa so še ostanki temeljev 
t rških hiš. 

TLAČANSK I ČASI 
V gospodarsko razkosanem fevdal

nem srednjem veku se je stara r im
ska imperialna cesta zadušila v tr
nju in ščavju. V Krakovem so jo 

O d b a j k e do z g o d o v i n e 
prerasti i mogočni hrastovi gozdovi. 
Mi l jn ike je pokri l mah, sonce in z i 
ma sta glodala njihove neumljive 
napise. 

Z gramozom umrle rimske ceste 
si je t lačan nadelaval svoje bedne 
kolovoze, po katerih je nosil in vozil 
graščaku deseti in pasji snop, gor-
ščinb od vinskega pridelka, pašnino 
za pravico na gmajni in žirnino, da 
je smel spuščati svinje v gozdove, 
predivo kopune za gozdno suhljad, 
jajca in pogačo, k i je bi la zapisana 
v urbarjih za velike praznike; v de
narju je nosil na grad še št ibro, 
mesni krajcar, tovomino, mrtvašč ino 
in lavdemije, ko je prevzemal po 
očetu zemljo, ter hodil sam in z 
živino na tlako, dostikrat po šest dni 
v tednu od vida do vida. Žito, vino 
in sir je odrajtoval še v farovž žup
niku, o sv. Jurju jagnje, kaplanom 
in mežnar ju posebej Žitno in vinsko 
biro, pa še za božič hlebe kruha in 
klobase brodnikom na K r k i , da se 
je lahko vozil čez reko v vinograd 
na Vinjem vrhu. 

Gospodarstvo sveta se je od sta
rega veka čisto spremenilo. Denar je 
bi l redek; beseda »plačati* je pome
nila še dati kos »platna«, kakor je 
pri Rimljanih nastala beseda denar 
(pecunia) iz besede ovca (pecus). 
Ljudje so si menjavali svoje izaelke 
in pridelke, eden je dal obuvalo, 
drug mu je izdelal oblačilo, samo-
graščak, k i si je največ jemal, ni 
dajal nikomur ničesar . Temu pra
vimo naturalno gospodarstvo fevdal
ne dobe. 

Glavne poti so držale od gradu do 
gradu. Vanje je sili lo z obeh strani 
grmovje. Leta 1559 so sicer ukazali 
iztrebiti zarastle ceste 12 laktov na 
vsako stran, toda soseske, mimo ka
terih so ceste vodile, so se branile 
dela in izdatkov, zakupniki cestnih 
mitnic, ki so povsod prežale na to
vornike in zavirale trgovino, so na 
Dolenjskem spravljali svoje dohodke 
seveda rajši v svoje globoke bisage. 
Na pozabljeno Dolenjsko pa itak n i 
koli ni zašel cesar, da bi pred njim 
s sekirami in vejniki ut i ral i ih po
pravljali pota, kakor je bilo takrat 
v navadi. 

NOVI VEK SE JE ZAKASML 

Konec srednjega veka (1. 1492) je 
znameniti pomorščak Krištof Kolumb 
iz Genove odkr i l Ameriko, ko je 
iskal novo pot v Indijo. Misijonarji 
so v novem svetu na grmadah uni
čevali visoko indijansko kulturo in 
jo tako temeljito »obglavili«, da ne 
znamo starih indijanskih napisov 
niti brati. Pustolovski španski kon-
kvistadorji, osvajalci, pa so pohlepno 
ropali bajne zlate zaklade nesrečnih 
Inkov in Aztekov in bogatili z njimi 
svojega kralja in domovino. 

K o so rdečekožce uničili in nji
hove zadnje ostanke pahnili v ku l 
turni mrak in telesno bedo, se je 
ropanje Amerike sprevrglo v novo 
svetovno trgovino. Evropa se je za
čela rediti na kolonialnem suženj
stvu. 

Kupčijska pota so se odpirala po 
svetovnih morjih. Habsburšk i vla
darji so se požurili čez strmi Ljubelj 
v Trst, kjer so zgradili veliko trgov
sko luko. Po suhem so nastajale tako 
imenovane »komercialne« ali »trgov
ske ceste-. Toda pozabljena Dolenj
ska je dobila svojo šele sredi 18. sto
letja. Na Dolenjskem srečujemo prej 
samo tovornike, kakor j ih je risal 
še Valvasor. Kramarja Candis in 
Pamfile grške krv i , ki sta prišla v 
Novo mesto iz Trsta, sta svojo mor
sko sol, slanike, polenovke, lojeve 
sveče, sladkor in drage kolonialne 
začimbe v prvi polovici 17. stoletja 
tovorila od farovža do farovža, od 
gradu do gradu še samo na konj
skem hrbtu. Gospoščina ljubljanske
ga stolnega kapitlja v Šent jerneju 
proda leta 1S04 od 243 veder vina, 
k i ga zbere od gorščine, desetine in 
iz lastnih vinogradov, kar 141 veder 
karavanam žejnih tovornikov skozi 
vas. Cestne mitnice pobirajo dajhtve 
od tovorov, to je od teže, k i jo zmo
re konj na svojem hrbtu. 

Kaj so tovorniki takrat prenašali . 
Izvemo iz kostanjeviškega urbarja 
lz leta 1588, k i ga hrani v novejšem 
prepisu brežiški muzej. Mitnic i na 
L o k i pred Kostanjevico in ona v 
Orehovici pod Gracarjevim turnom 

illlllllllllllllll 

imata na seznamu; olje, prekajeno 
meso, sir, mast, loj, česen, slanike, 
fige, mandlje, poper, pomaranče , ži
to, malvazijo, rensko in vipavsko 
vino, vosek, smodnik, klobuke, suk
no, loden, navadno in boljše platno, 
lesene sklede, krožnike, golide, žli
ce, žeblje, laško steklenino, pasove, 
železo, baker, svinec in cin. 

Rensko vino, beneško steklo, sla-
niki in poper seveda ni b i lo ' sa tla-
čana, k i uživa le kašo, žgance, kislo 
repo in zelje, bob in čičerko (fižola, 
krompirja in koruze še ne lozna). 
Za funt popra bi moral delati 30 
dni, za slanika plačati eno svojo 
dnino treh krajcarjev. 

Tovorniku, ki se je poskusil iz
muzniti mitnici po stranski poti, so 
vzeli, če so ga zasačili, vso robo. 
njega samega pa kaznovali z globo 
in vrgli v temno in vlažno grajsko 
vozo. 

KROKARJI POSEDAJO PO VE5AL1H 

Naj povem, da takrat še ni bilo 
sedanje ceste iz Novega mesta na 
Kostanjevico, ampak je šla, bolj ko
lovozu podobna, na Brusnice, Suha-
dol, čez Tolsti vrh, mimo kostanje-
viške mitnice v Orehovici in Prevol 
na Šent jernej ter po »stari poti« čez 
polje na Kostanjevico. Na gričku v 
Prevolah in na višini pred Kostanje
vico so se popotn.ikom v svanlo gugala 
na vešalih trupla tatov in razbojni
kov tudi po mesec dni, da so j im 
krokarji kl juvali droboVje. Ljudje še 
danes Nneradi hodijo ponoči mimo 
Prevol in govore, da straši jo obešen-
c i ; n ihče pa več ne ve, da je bilo 
tam poleg tudi pletersko sodišče, k i 
je imelo »jus gladii«, pravico meča. 
Sodnik je dobival za svoje plačilo 
stojnino od žegnanj pri nekaterih 
podružnicah, poseben letni davek 
tkalcev in mlinarjev in jezike vse 
zaklane goveje živine na tleh ple-
terske gospoščine. 

Potovanje je v tistih časih poznalo 
na Dolenjskem samo dva nač ina : peš 
ali na konju. Bilo je nevarno, na
porno in drago. Gospod, plemič, v i 
tez, je jezdil na konju, s t režaj tekel 
peš ob njegovi strani. Ljubljanski 
stolni dekan je leta 1585 s sprem
stvom jezdil v Šent jernej , pregledat 
gospodarstvo tamkajšn je gospoščine. 

I H 

MDB-1. marca! 
Mladina novomeškega okraja na letošnji zvezni akciji v Srbiji in Makedoniji 

V leningrajski tovarni parnih 
turbin so zgradili velikanski 
stroj: 200.000 kW parno turbino 
za kalorično elektrocentralo. 
Turbina dela pod visokim pri
tiskom pare (170 atmosfer). Pr i 
proizvodnji električne energije 
dosega ta turbina izredno visok 
prihranek goriva — v enem letu 

približno 80.000 ton premoga 

Kratek razgovor z Ladom 
Kotnikom, komandantom okraj
nega štaba mladinskih delovnih 
brigad, nam je pred dnevi po
jasnil vse načrte, k i j ih že 
uresničuje t« dni okrajni ko
mite L M S Novo mesto za letoš
njo zvezno delovno akoijo, 

— Kakšnega pomena so 
delovne akcije? smo ho
teli začeti pogovor, k i pa 
je stekel brez uradnega 
uvoda, 

— O važnosti in vrednosti 
mladinskih delovnih akcij res 
ni treba razpravljati. Delovne 
akcije vzgajajo mladega člove
ka In ga navajajo h kolektiv
nemu življenju. Veliko pome
nijo tudi sato, ker mladinca in 
mladinko izobražujejo v poli
tičnem in tehničnem pogledu. 
Spomnimo se samo lanske ve
like akcije, ko smo dobili lepo 
število novih amaterjev-šofer-
jev, traktoristov, fotografov itd. 
Vrsta tečajev je zelo koristila 
mladim ljudem, ko so se vrnil i 
v podjetja, na vas aH v šolo. 
Kar pa je najvažnejše in morda 
tudi najlepše: mladina se spo
znava, Izmenjuje delovne izkuš

nje in kropi bratstvo in prija
teljstvo. 

, — Kako je z okrajnim 
štabom ln z občinskimi 
štabi za letošnje MDB? 

— Ze delajo! V s i se zaveda
mo, da je rok prav kratek in 
bo treba kar pohiteti, da nas ne 
bo konec februarja čas lovi l . 
Občinski komiteji L M S že ve
do, koliko mladih ljudi iz vsa
ke občine naj b i šlo na akcijo. 
O tem so obveščeni tudi občin
ski komiteji Zveze komunistov, 
da bodo mladini pomagali pri 
tem važnem delu. 

— Kako rešujete ka
drovsko vprašanj«? 

— Letos j« C K L M S organi
ziral dva seminarja za vodstva 
brigad za kmečko-delavske in 
srednješolske brigade, enega pa 
še bo. Na teh tečajih je bilo 
14 mladincev iz našega okraja, 
k i bodo sestavljali organizacij
sko jedro brigad. Letos imamo 
torej kar lepo število izurjenih 
kadrov, kar se bo precej pozna
lo pri organizaciji dela. 

— Se je morda kaj spre
menilo gled« prijavljanja 
v brigade-? 

— Novo Je to, da ne bo smel 
na avto cesto nihče, k i ne bo 
pred tem temeljito zdravniško 
preiskan in cepljen proti tifu
su ln tetanusu! S tem bomo 
že vnaprej poskrbeli za kar 
najmanjšo mero obolenj v bri
gadah. SIcer pa bo zborno me
sto ostalo Novo mesto; od tu 
bodo krenile pa Pot vse naše 
letošnje brigade. 

— tn koliko Jih bo letos 
iz našega okraja? 

— Na avto cesto bomo dali 
letos pet brigad: tri kmečko -
delavske in 2 srednješolski-
Računamo, da bo šlo na gradbi
šča približno 600 mladincev in 
mladink. Največ bo med njimi 
kmečke mladine. 

— Povej nam še kaj o 
odhodu brigad, kar bo 
naše mlade bralce najbolj 
zanimalo! 

— Štiri naše brigade bodo 
delalo v Srbiji, ena pa v Make
doniji. Razpored jo takle: 

V I . novomeška M D B »Katje 
Kupena« — delovlšče v Srbiji, 
čas dela od 1. marca do 30. 
aprila 1959; 

VII. novomeška M D B — de-
lovišče v Makedoniji od 1. ma
ja do 30. junija; 

V i l i . novomeška M D B — de 
lovišče v Srbiji od 20. junija 
do 25. julija (srednješolska bri
gada); 

IX . novomeška M D B — delo-
vlšče v Srbiji od 25. Julija do 
31. avgusta (srednješolska bri
gada), in 

PONOVOLETNA 
»Ali si ti v kakem lokalu 

vričaikal Novo leto?* 
»Naa.« 
><No, potem mi pa lahko po

sodiš jurja.« 

NERODEN ZAGOVOR 
»Tožnik izjavlja, da vam je 

posodil posodo za mleko, vi 
ste mu jo pa razbili . Sedaj bo
ste morali povrniti škodo.« 

»Tožnik laže,« se upre tože-

Obveščamo srečnega lastnika 
srečke številka 1M7, da je danes 
zadnji rok za dvig stomilijonske 

premije . . . 

nec. »Prvič: posode za mleko 
mi sploh ni posodil, drugič: 
posoda je bila že razbita, ko 
mi jo je dal, in tretjič: jaz sem 
vrnil posodo celo.* 

Z L O B E N ODGOVOR 

»Starši mi nikoli niso dajt&A 
alkohola, kajti alkohol člove
ka pobedači.« 

»Pametni starši; grdo pa je 
od drugih lyudi, da so ga vam 
dajali!« 

Z L O B A M E D 
P R I J A T E L J I C A M I 

»Pomisli, draga moja, pred 
tremi tedni me je bil Peter 
prosil za roko, pa sem mu 
dala košarico. In od takrat 
pije noč in dan...« 

»Neverjetno! Kaj tako dolgo 
proslavlja ta srečni dogodek? 

ZOBJE IN B O M B E 

Med vojno ponoči je začel 
sovražnik bombardirati mesto. 
Mož plane iz postelje, zbudi 
ženo in pravi: »Tecvva v klet!« 

»Počaka*!,« odgovori žena, 
»da vzamem umetne zobe ...« 

»Hudiča kaj boš z zobmi, 
saj ne padajo sendviči, ampak 
bombe.'« 

X . novomeška MDB — delo
vlšče v Srbiji od 1. septembra 
do 31. oktobra. 

Vsaka brigada bo imela 120 
brigadirjev. 

— Kako Je letos z de
lovnimi pogoji? 

— Lanske izkušnje so bile 
zelo dragocene. Letos je bilo za 
priprave več Časa in vrsta na
selij že čaka na prve brigadir
je. Ne bo jih treba šele graditi. 
Brigadirji bodo delali po 6 ur 
na dan, v prostem času pa bo
do na raznih tečajih kot mladi 
šoferji, radiotehnlki, fotografi, 
gospodinje Itd. Seveda bo kot 
lani tudi letos dovolj časa za 
športno izživljanje. 

— Imate v štabu kakš
ne posebne želje? 

— Želimo le to, da bi se mla
dina našega okraja res polno* 
številno udeležila letošnje ak
cije in tako prispevala svoj 
delež k nadaljevanju gradnje 
ceste bratstva In enotnosti na
ših narodov. Ne pozabimo tudi 
na uspehe naših brigad v lan
ski akciji! Tudi naše brigade 
so se vrnile z dela kot udar
ne brigade, ena celo šestkrat 
udarna. S prav takim delovnim 
poletom naj bi se mladina letos 
lotila nalog v organiziranju 
brigad in v uresničevanju na
log na avto cesti v bratski 
Srbiji ln Makedoniji! 

S. D. 

Naš vitez Trd se je razsrdil, da so jo morali 
prekopati in zagrebsti v drugi kot, ker to 
bi bilo vendar s t rašno, če bi v sosestvu ta
ko čistega pokolenja spala večno spanje 
ženska, k i je bila samo kmetica! Ta eksem-
plar je b i l torej tudi prišel ter postavil 
svoj šator na Otoku. Nosil je vedno roka
vice in malo je govoril. S seboj pa je vitez 
Trd privlekel dolgočasnega svojega sina 
Rudolfa. Ta sin je b i l v mali uradni službi 
a upal je pri starem svojem imenu na lepo 
kariero. Z mr tvaškobled im svojim obrazom, 
kateremu je čepel v sredi mogočen, zakriv
ljen nos, in s pustimi lasmi, ki si j ih je 
okrog mogočnih ušes česal v dolga dva re
pa, je bil mludi ta človek, oblečen v mo
derno obleko, tipus prave dolgočasnosti . 
Ako si ga pogledal, se ti je zdel kakor živo 
pokopališče, ki se je leno vlačilo okrog. 

Priš la sta tudi dva vojaka. Eden je bil 
grof, bi-atranec grajski gospodični, drugi pa 
prijatelj njegov, katerega ime pa ni važ
no. Ta dva sta s sabljami rožljala po pesku 
ter mladim dekletom pravila, kar jima je 
le prišlo v možgane. Grof Egon je bil lep, 
a sirov Človek, znan pretepač, ki je ob naj
manjši pr i l iki takoj zgrabil za orožje. Crez 
desno lice se mu je skoraj do ušes vlekla 
dolga braz^itina, kat?ro je bil izteknil v 
častnem bi ju . kakor je rad pripovedoval. 
Bi l je silno močan. Nekdaj, ko je ponoči 
lazil 2a kmet išk im dekretom, so ga napadli 
štirje kmetje, a s je lenom je otepel in 

razgnal vse, tako da se ga od tedaj ni 
lot i l n ihče več. 

Končno moramo še povedati, da je b i l tu 
še baron Juli j Bontx>ux, največji lenuh sto
letja. Tudi ta je b i l nekaj v sorodu z 
grajsko gospodo. V svoji mladosti se je bil 
priženil v bogato ar is tokrat ično hišo ter 
nekrasnl ženi prodal lepo svoje telo. Živel 
je potem ob denarju svoje žene, dokler ga 
niso z mesečno plačo odpravili. Potlej je 
živel pozimi v mestu, poleti pa pohajkoval 
pri prijateljih okrog. In če mu je ravno de
nar pošel, se je priplazil ponoči do svoje 
žene ter j i s prilizovanjem izvabil, kolikor 
je hotel. Š polnim žepom pa je takoj zopet 
odpihal ter prijateljem pripovedoval, kako 
da je njegova »stara« srdito nespametna. 

To je bila družba, katera je tedaj hru
mela po Otoku. Moral ična njena notranja 
vrednost ni bila bogsigavedi kako velika. 
A živeli so v radosti, jahali, vozarili se, ve
slali s čolni po reki , r ibari l i s trnikom ali 
pa zahajali s psi na lov. 

Grof Egon je dobil od domače grofinje 
milostljivi ukaz, naj napravi vsak dan pro
gram. Postal je nekakov dvorni maršal in 
napenjal jo dan za dnem vso svojo fanta
zijo, da bi izteknil kaj novega. Ponoči so 
na vodi zažigali bengalični ogenj, izpuščali 
rakete,' podnevi streljali v tarčo in poče
njali bogve kaj še vse. 

Prve dni septembra je napovedal grof 
Egon velikanski lov na planinah in rebrih, 

razprostirajočih se nad Otokom. Na vse 
jutro so se zbrali hlapci na dvorišču ter 
krotili cele čete psov, lajajočih in po divja
čini hrepenečih . Vse je bilo krasno urejeno. 
2enstvo je sedlo na vozove, v katere so bi l i 
vpreženi prozaični voli , da bi v lekl i gospo
do navzgor po slabih hribovskih kolovozih. 
Med smehom in radostnim govorjenjem so 
odrinili v goro. K o pa so prišli v grič, je 
ponehala govorica, ker ženstvo se je kmalu 
utrudilo od počasne vožnje in vednega su
vanja tja in sem. 

Dospevši do zbirališča, se je razkropila 
vsa družba po prostorih. Potem pa so se 
razpustili psi in pričelo se je tisto divje 
lajanje in razgrajanje v gori, k i je na vse 
jutro budilo nedolžno žival k smrtonosne
mu pogonu. 

Kontesa Serafina je dobila svoje mesto 
pod malo pogorsko senožetjo na razpotju, 
od koder se je videlo v dol ravno na Stru
go in zapuščeni njen vrt. Nekaj, časa je po
slušala, kako so psi gonili. Potem pa se je 
je loti l dolgčas. Graciozno svojo puško je 
naslonila ob drevo, sama pa sedla na mah 
ter se veselila jutranjega zdravega zraka. 
Sesvalkala si je cigareto ter počasi vlekla 
dim iz nje. Njena mlada glavica pa se je 
pri tem zamislila in pred duh ji je stopila 
podoba barona iz Struge. Lucija je trdila, 
da je čeden človek, ali ona tega ni pri-
poznala. Da ni čeden človek, to je kontesa 
Serafina vedela gotovo. A l i bil je tudi s i
rov, umazan in v vedenju prav kakor kmet 
In še hujši! 

Tedaj je prišel po poti grof Egon. Orožje 
je bil vrgel črez ramo in počasi je korakal 
proti dekletu. 

•Ničesar ne bo! Vse se je obrnilo na 
drugo stran! Ti prokleti psi!« 

In jezno je vrgel puško v travo, sam pa 
sedel na zemljo v dekletovemu obližju. 

»Tam sem slonel ter zrl v jasno jutro. 
Pa se me je polotil dolgčas, in sem si dejal; 
.Poglej, kaj počenja sestr ična Serafina! '« 

Legel je z glavo v rosno travo, in ko je 
dekle dejalo, da bi mu utegnilo škoditi , je 
odgovoril lehno: »Vojaku taka stvar ne ško
duje! A l i oprosti, da se ne vedem kakor v 
salonu. Tako ležati in gledati v modro ne
bo, se mi zdi poetično. Ta poetičnost je 
moja nesreča ter me dela slabega vojaka. 
A l i kadar zrem v modro nebo, sem srečen, 
kakor bi zr l v najčistejše žensko oko. In 
tvoje oko, Serafina, je tudi takšno modro 
nebo, da bi človek vedno hotel zreti vanj!« 

Te besede je govoril mehko, kipeče, ali 
vendar niso napravile zaželenega vfciska. 

»Egon,« je odgovorila kontesa ostro, »lepo 
te prosim, nikar mi ne izpridi lepega ju
tra! Te tvoje podobe in fraze poznam že 
vse! Modro oko, modro nebo! Potem pre
stopiš k jutrnji zarji in k rdečim mojim 
licem, ali pa k zlatim solčnim žarkom in 
bleščečim mojim pogledom! Moj Bog, dragi 
mi bratranec, ali še nisi opazil, da me s 
takimi besedami dolgočasiš!« 

»Serafina!« Je vzk l ikn i l ter se vzdignil 
iz trave. »In ti mi ne veruješ, da mi pri
haja vse to iz srca?« 

»Iz srca!« In smejala se je. »Iz srca! 
Egon, ne postani mi melanhol ičen! A l i do
zdeva se mi , da si danes pripravljen za 
naskok! Bolje bo. če napraviva midva ja
snost med seboj! Po naključju sem dobila 
v roke pismo grofinje, tvoje matere, ter iž 
njega ugenila skrivne namere, katere kuje
ta tvoja in moja mama. Te namere se tiče
jo mene In tebe, Egon! In ne motim se, ako 
tvoj prihod na Otok devljem v zvezo z onim 
pismom. No, pa vedita ti in tvoja gospa 
mama, da je škoda časa in da ne bom ni 
kdar hotela postati to, kar je tvoj prihod 
tu sem nameraval. To sem t i povedala, da 

se ne boš več trudil, in da mi ne boš več 
kal i l mirnih trenotkov z nepotrebno svojo 
poezijo!« ' 

P lani l je kvišku. 
»Serafina! T i me ne boš nikdar ljubila?<-
»Nikdar!« 
»No, to bomo videli! Vse ob svojem času! 

"Ženske ste mehke stvari in črez noč se iz-
premeni vreme v vaših srcih. Crnd oblaki 
sovraštva izginejo in posije solnce ljubezni! 
No, bomo videli!« 

Dejal je črez prsi roke in j i z r l v o b r a z . 
A l i kontesa ni povesila oči pred njegovim 

pogledom. 
»Sedaj poslušaj, Egon, kaj ti bom še po

vedala! V tem trenotku se vedeš ko bi bil 
bogsigavedi kak tiran, pred katerim se 
uklanjajo vse ženske. Prej je" bilo tvoje 
govorjenje — fraza, a sedaj je tvoje vede
nje, fraza. Moj Bog, grof Egon, ali še toliko 
ne veste o sebi, da pri vseh svojih prete
pih in dvobojih nimate prav nikake ener
gije!« 

K r i mu je zakipela v glavo. 
••Nikake energije! Serafina! To je ostra 

beseda! Tvoje srce tore5 hrepeni po ener
giji, in ti s i .morda še tako dete, da se ti 
vsako noč sanja, da si kral j ična v pravlji
ci in da te vsako noč prihaja reševat ener
gičen knez iz oblasti kakega hudobnega ča
rovnika! Uboga kralj ična!« 

Takoj so se mu pomirili valovi jeze in 
dejal je z mirnim glasom: »No, pa da boš 
videla, sestr ična Serafina, da imam tudi 
nekoliko energije, ti povem mirno, pril jud
no, ponižno in nekoliko trenotkov prej, kot 
se stvar izvrši, da bym? takoj sedaj polju
bil tisto jutrnjo zarjo na tvojem licu, ali 
Če hočeš še bolj poetično podobo, da bom 
poljubil tisto pomladansko cvetje, katero 
se je razcvelo na tvojem obrazku!*« 


