nih ležišč, razsvetljave, nege in prehrane. Vse ta imenujema zaahigiena. Rigienski,rn zahtevam se ba dala v celati ustreči le z gradnja navih hlevov za
živino. Osnavne higienske pamanjkljivasti, ki nevarna agražaja zlasti kakavast mleka, pa se da~ adpraviti z mala asanacija.
Lvilna vzdrževati in neRiša, stanovanje ir
gavati. Pazarna medici
etu apazarjala ljudi na
llišču se da vzdrževati
marsikakšna pamanjkl,
asnavna higienska udol
na zračenje in sančenje,
e papravljanje nastalih
spratnje zatiranje mrčE
,e bolj pa razumevanja
malih akvar - vse ta
;t preventive: preprečiti
in nekaj dabre valje. V
sa in galazni, nastanek
je treba prenašanje ne
ultura mara biti nelačslabega zraka, stanavar
: uvajati je ta rej treba
ljiva zvezana z asebna
važnem padračju čaka
higienski režim življer
'a se ba živa zanimala
zdravstvene delavce še
za vse -te prableme in
preka Zveze zadružnic
in adbarav Rdečega kllL.d, Ud :;e v nCi:;lll uomaclJan na padeželju ustvarija
pagaji, ki sa temelj zdravja v družin i.

Delo zadružnic je velikega pomena za gospodarski
in kulturni napredek naše vas.
Ing.

V i 1maP
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Leta 1951. je na padračju Jugaslavije začela delati Zveza zadružnic, ki
združuje pretežni del kmečkih žena z namenam, da jih vključi v čim aktivnejše sadelavanje pri reševanju splašna zadružnih kakar tudi drugih gaspadarskih in praSivetnih vprašanj na vasi. Zveza zadružnic Jugaslavije je članica Mednaradne zveze s sedežem v Landanu. V tej je včlanjenih preka
20 milijanav 'žena iz Vlsehdelav sveta.
Kaka je pa Zveza zadružnic pTi nas arganizirana? V Beagradu deluje
glavni adbar Zveze zadružnic Jugoslavije, na sedežih posameznih republik pa
republiški glavni adbari pri Glavnih zadružnih zvezah tistih republik. Inkančna imama še pri akrajnih zadružnih zvezah adbare zadružnic, ki pavezujeja zadružnice iz vseh zadrug. Pri zadrugah na vasi zadružnice nimaja
pasebnih adbarav, temveč sa nepasredno pavezane v zadruga kat vsi drugi
člani kmetijskih zadrug. V akviru Zveze zadružnic pave,zujema vse tiste žene,
ki sa v kmetijskih zadrugah včlanjene same ali pa sa z zadruga pavezane
preko katerega ad članav družine (moža, staršev, hra ta).
Dakler sa bile ::>plašnekmetijske zadruge sama slabo urejene trgavinice
na vasi, se naši kmečki ljudje niso kaj prida zanimali zanje. Tada zadnja
leta se je večina kmetijskih zadrug preusmerila ad trgavine, ki naj bi bila
sama njihava pastranska dejavnost, k pospeševanju kmetijstva kat svaji
asnavni nalagi. S tem se je števila članstva znatna pavečala, abenem pa je
za taka zadruga, ki ima na skrbi zbaljšanje kmetijske praizvadnje, izredna
mačna naraslo tudi zanimanje med kmečkim prebivalstvom. Ob vsem tem
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procesu navezovanja kmečkih ljudi na zadrugo kot njiho'Vo organiJzacijo, s
katero upravljajo sami, in sicer z namenom, da povečajo proizvodnjo in zboljšajo življenjske razmere na vasi, so klmeoke žene spočetka stale ob strani,
delno zaradi svoje preobremenjenosti in pomanjkanja časa, delno pa tudi
zaradi tega, ker jim ni bilo jasno, kakšne važnosti je kmetijska zadruga tudi
za žene same. S pomočjo vzt'rajnega dela in pojasnjevanja najaktivnejših
kmečkih žena v okviru Zveze zadružnic je v teku triletnega dela uspelo pri
večini k.mečkih žena vzbuditi zanimanje za gospodarske in druge skupne probleme naše vasi. Danes so redke vasi, kjer bi ženam ne bilo prav tako do
gospodarskega napredka njihove domačije in njihovega k.raja, kot je to njihovim možem. Pa ne samo to, da se' zanimajo, temveč tudi prav dobro vedo,
da drži pot k zvišanju življenjske ravni na vasi, s tem pa tudi k razbremenitvi kmeČ!ke žene, samo preko dobro organiziranega kmetijskega zadružništva, ki z vsemi svojimi silami deluje za povečanje klmetijske prolz,vodnje
pri individualnih proizvajalcih. Zato se kimečke žene tudi vse bolj vključujejo
v gospodarsko dejavnostOkmetijskih zadrug, v njihove živmorejske, poljedelsko-semenske, sadjarske in druge pospeševalne odseke. V prosvetni dej avnosti kmetijskih zadrug so pa kmečke žene in dekleta nosilke aktivnosti. Ta
aktivnost se razvija predvsem v treh smereh: 1. v smeTÍ gospodarskega izobraževanja zadružnikov in zadružnic preko strokovnih kmetijskih predavanj in
tečajev, 2. gospodinjsko izobraževanje (gospodinjski tečaji, razstave) in 3. širjenje obzorja podeželskemu prebivalstvu (ustanavljanječitalnic,
prirejanje
izletov in ekskurzij, naročanje na kmetijsko in drugo literaturo itd.).
Sedaj, ko so se kmečke žene v okviru svojih zadrug razgibale, postale
iniciativne in aktivne, ko so se z delom pri reševanju splošno gospodarskih
in proslVetnih nalog v zadrugi in na vasi vključile vdružbeno
dogajanje na
podeželju in v naši skupnosti spl oh, so sipoleg dosedanjih zadale šenove,
obširnejše naloge. Gre za načrtno povečanje proizvodnje tistih prehrambenih
artiklov, ki nam jih v vsakdanji prehrani naj'bolj primanjkiuje in katerih
proizvodnja leži skoro izključno na ramah kimečkih žena. S smotrnim pospeševalnim delom plreko zadrug hočejo zadružnice doseči, da bo:mopri nas
pridelovali več povrtnin, jajc, mesa in mleka, kajt,i le z večjo in ravnomernejšo proizvodnjo bomo lahko bistveno vplivali na zboljšanje našega prehrambenega položaja, na uvajanje zdrave in sodobne prehrane v vsako meS'tno
in kmečko gospodinjstvo. Z organiziranim delom na tem področju smo pričeli šele pred kratkim. Dasi zahtevajo te naloge, če j,ih hočemo izve8ti na
široko in s tem vplivati na splošno zboljšanje naše prehrane, večletno sistematično delo, vendar se že po dosedanjih"pdpravah vidi, cla se je stvar široko
razmahnila in da je tako v zadružnih organizacij ah kot tudi pri samih kmečkih
ženah vzbudila veliko zanimanja in pripravljenosti za delo, pa tudi s konkretnim delom se je v večini okrajev že pričeloo
Pri prizadevanju za čim večjo, cenejšo in smotrnejšo proizvodnjo mesa
in jajc gre predvsem za to, da povečamo nesnost naših kokoši in proizvodnjo
svinjskega mesa tel' perutnine. To delo bodo vrši1e zadružnice s pomočjo
kmetijskih strokovnjakov, materialno in organizacijsko pa jim bodo pomagale
kmetijske zadruge in njihovi živinorejski odbori. Ne bi bilo pravilno, če bi
težili za gojenjem večjega šte,vila perutnine in prašičev, ker za to ne pri37

delamo dovolj krme in je še ta živina, ki jo ima:mo, nedohranjena in zato
tudi slabo produktivna. Zato so naši napori usmerjeni v to, da naše prašičereje in perutninarstva ne povečamo številčno, pač pa ju zboljšamo po kakovosti z vzrejo kvalitetnih ple,menskth svinj in merjascev, z organiziranjem
vzrejnih središč, z zboljšanjem prehrane, z urejanje:m higienskih svinjakov in
kurnic, z uvajanjem selekcioniranih petelinov in piščancev štajerske kokošje
pasme itd.
Medicinske sestre, ki 80 sleherni dah v sUku s klrnečkimi ženami, lahko v
znatni meri pomagajo pri tolmačenju teh nalog in usmerjanju dejavnosti
kmetijskihproizvajalk,
kajti vsi ti ukrepi hodo v korist ne samo celotni skupnosti, temveč tu di vsakemu individualnemu kmečkemu gospodinjstvu, ki bo
te nove ukrepe v resnici izvajalo. Posebno še pri higienskem urejevanju
svinjakov in kurnic, ki bi morale biti svetle, zračne in čiste, lahko veliko
pomaga prav zdravstveni kader.
Še večjo pomoč kot pri doslej omenjenih nalogah pa lahko nudijo medicinske sestre pri tolmačenju in pravilnem uSlmerjanju kmečkih žena za večje
gojenje povrtnin ter za večjo in higienično proizvodnjo mleka. 50 področja v
5loveniji, kjer ,gojijo kmečke gospodinje že precej zelenjave za domačo potrošnjo in za trg, vend ar izbor zelenjave ni vedno najboljši. Poleg tega so pa
v zimskemčasu in zgodnji pomladi, ko nam v prehrani najbolj primanjkuje
vitaminov in rudninskih snovi, kmečki vrtovi večinoma prazni brelz kakršne
koli sveže zelenjave, čepralV bi jo lahko prr-idelovali tudi v tej dobi. Imamo
pa tudi v 5loveniji še precej zaostalih predelov, kjer niti v poletnem času ne
gojijo in ne pozmajo razne zelenjave, kaj šele pozimi in pomladi. Zato so si
zadružnice zadale nalogo, da z raznimi krajšimi tečaji, organiziranim pridelovanjem in nabavo semen in sadik v okviru 'ladrug, na vzornih šolskih ali
zadružnih vrtovih preko vseh letnih dob obenem tudi popularizirajo važnost
zelenjave v vsa~danji kmečki prehtrani in raznovrstne načine pripravljanja
povrtnin v svežem ali predelanem stanju.
'I1udi glede mleka verrno, da je stanje pri nas precej slabo, da proizvajamo premalo mleka in še tega yečinoma v nehigieničnih okoliščinah, kar
povzroča razna obolenja, zdravstveno in gospodarsko škodo. Za zboljšanje
tega ,stanja je poleg boljšega krmljenja kravin
uvajanja rodovniške živine
treba sk,rheti tudi še za čistočo hlevov, vimena, mlečne posode, za pravilen
način molže inčistočo osebe, ki molze, za precejanje in hlajenje mleka itd.
Vse to so pa stvari, ki 80 odvisne pretežno od klmečkih žena, ali jih hodo
pravilno izvajale ali ne in če jih bodo znale pravilno izvajati v vsakdanjem
življenju. Ravno akcija za izvajanje higiene mleka, za higiensko ravnanje z
mlekom vse od hleva pa do potrošnika, kakor tudi akcija za večjo proizvodnjo
in uporabo povrtnin v vsakdanji prehrani nujno klíčeta po koordinirani de~
javnosti zdravstvenega ÍJIl kmetijskega kadra. Če hodo medicinske sestre po
svojih močeh, kjer kolí bodo za to imele priložnost, podprle to dejavnost zadružnic in zadružnih organizacij, bodo brezdvoma v znatni meri pripomogle,
da se bodo zboljšale življenjske razmere v naših vaseh, istočasno pa v mestih
in industrijskih središčih.
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