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NOVO MESTO, četrtek, 

19. marca 1964 DOLENJS 
POSVET O DOLENJSKEM TURIZMU IN GOSTINSTVU V KOČEVJU 

Dolenjske naravne lepote 
In z g o d o v i n s k e znamenitosti pokrajine je treba v celoti v k l j u č i t i 
v načrtno in pestrejšo propagando z a nadaljnji razvoj turizma 
na n a š e m p o d r o č j u — P r a v e turistične vzgoje med Jjudmi _še 

vedno premalo 

6. marca je bil v K o č e v j u 
v Rudarskem domu pod
ročni posvet predsednikov 
in tajnikov občinskih sin
dikalnih svetov iz vse Do
lenjske. Obravnavali so 
problematiko s p o d r o č j a 
turizma in gostinstva. To 
je za naše p o d r o č j e zelo 
aktualna stvar, saj vemo, 
da je oboje, turizem in go
stinstvo, v veliki meri pri 
nas še v začetni razvojni 
fazi. 

T r d i m o lahko, da prav 
na Dolenjskem ne manjka 
naravnih lepot, zgodovin
skih znamenitosti, spome
nikov iz narodnoosvobodil
ne borbe itd., kar vse bi 
lahko s pridom uporabljali 
p r i prizadevanjih za raz
voj turizma, te nemalo do
nosne gospodarske panoge. 
Treba j ih je le znati izko
ristiti in približati turi
stom, d o m a č i m in tujim. 

N a posvetu so ugotovili, 
da je razen v večjih kra
j ih gostinstvo š e zelo sla
bo razvito. Pogrebno bi bi
lo vzgojiti ljufli, da bi zna
li pravilno vrednotiti turi
zem. Slabo je razvita tudi 
informativna služba, k i jo 
sedaj opravljajo v glavnem 
bolj ali manj razvita in 
delavna tur is t i čna druš tva , 
prave tur is t ične propagan
de pa še nimamo. 

Že dalj č a s a , posebno pa 
zadnje č a s e , ugotavljajo v 
vseh občinah, da je treba 
za razvoj turizma nekaj 
napraviti. Občinski letni 
i n sedemletni plani dajejo 
vedno večji poudarek tu
r i z m u in gostinstvu. Tako 
je v njih predvidena uredi
tev in gradnja številnih tu
rist ičnih postojank, go 
st išč , motelov, bencinskih 
črpalk , organizacija stal
nih in o b č a s n i h umetni
ških razstav, tematskih 
muzejskih razstav, kultur
ne, š p o r t n e in druge pri
reditve, skratka vse tisto 
kar bi zanimalo in privla
č e v a l o turiste. Tako bi bi
lo potrebno tudi raziskati 
i n urediti številne k r a š k e 
jame, kopal išča , razvijati 

lovski turizem, ribolov, 
povezati s tur is t i čnimi 
društvi tudi druga dru
štva, planince, jamarje, ta
bornike itd. 

Kako torej uskladiti in 
realizirati vse te n a č r t e in 
prizadevanja z razpoložlji
vimi sredstvi? Predvsem bi 
bilo potrebno — za to so 
se na posvetu še posebej 
zavzeli — č i m tesnejše so
delovanje na p o d r o č j u vse 
Dolenjske. 

V s i gostinski delavci bi 
morali biti obenem tudi 
informatorji za turiste, in 
to ne le za svoje področ
je, ampak po možnost i tu
di za kraje izven svoje ob
čine. Tako bodo organizi
rali informativne t e č a j e za 
gostinske delavce po vseh 
občinah, ker tega res n i 
m o g o č e prepustiti izključ
no gostinski Soli. Razen 
tega so ugotovili, da pov
sod manjka kvalificiranih 
gostinskih delavcev. Go
stinska podjetja bi morala 
v prihodnje bolj skrbeti 
za Izobraževanje zaposlo 
nih. 

N a posvetu so se zavze
li za medsebojni »medob 
činski« izletniški turizem 
na Dolenjskem, nato pa 
sklenili, da bodo s p o m o č 

jo okrajnega sindikalnega 
sveta sklicali ponoven po
svet skupaj z gostinskimi 
in tur is t ičnimi delavci ter 
predstavniki njihovih sa
moupravnih organov. Po
vabili bi tudi predstavnike 
republiške gospodarske 
zbornice in se konkretneje 
pogovorili o problemih tu
rizma in gostinstva. Posve
tovanje bo predvidoma v 
prvi polovici prihodnjega 
meseca v K o č e v j u . 

France Grivec 

R a z s t a v a 
J u r č i č e v i h del 

Studijska knjižnica M i 
rana Jarca v Novem mestu 
hrani vrsto izdaj knjižnih 
del pisatelja Josipa Jurči 
č a , razen tega pa se lahko 
p o n a š a z vrsto prevodov 
tega avtorja v tuje jezike. 
M e d drugim predstavlja 
posebno zanimivost kitaj
ski prevod » J u r i j a Kozja
ka, slovenskega j a n l č a r j a « , 
k i Je v tujini poleg »Dese
tega b r a t a « doživel n a j v e č 
izdaj in prevodov. Vse to 
knj ižno bogastvo je študij 
ska knjižnica razstavila te 
dni v avli. Obiskovalci lah
ko vidijo poleg tega tudi 
nekaj izvirnih ilustracij 
J u r č i č e v i h zgodb, med dru
gim opremo » J u r i j a Kozja
ka«, delo znanega ilustra
torja Gvidona Blrolle. 

Če smo se zmotili v uredništvu in segli v arhiv kliše
je v po lep pomladanski pozdrav, nas nikar ne obso
jajte r Koledar se prav gotovo ne moti: v seboto, 21. 
marca, bomo imeli prvi pomladanski dan. Vremenska 
napoved mu seveda ni prijazna, še prejšnji teden smo 
se zavijali v tople obleke pred mrazom, burjo in 

snegom... 

Turistični prospekt 
Bele krajine 

V obeh belokranjskih ko
munah se zavedajo, da je tu
rizem za deželico ob Kolpi 
zelo pomembna gospodarska 
panoga. V metliški občini se 
je že od lanske jeseni, ko je 
bila modernizirana gorjanska 
cesta do Metlike, turistični 
promet precej povečali. Se 
večji priliv gostov v Belo 
lira j ino pričakujejo v le'ošnji 
turistični sezoni. V obeh ob
činah se resno ukvarjajo s 
pripravami na letošnjo sezo

no. Občinski turistični dru
štvi v Metliki in v Črnomlju 
pripravljata z združenimi 
močmi prospekt Bele kraji
ne. V njem bodo opisane 
turistične posebnosti Bete 
krajine, gostu bo nudi! pre
gled starejše in novejše zgo
dovine tega področja, hterati 
pa kopico tega, kar želi ve
deti o področju vsaik turist. 
To bo prvi samostojen pro
spekt belokranjskega področ
ja, dotiskan pa bo v maju. 

Pohitimo z vplačilom posojila za Skopje! 
Potres, ki je julija lani tako stra

hotno prizadel Skopje, je odjeknil v 
srcih vseh Jugoslovanov. Med našimi de
lovnimi ljudmi se je še istega dne pričela 
sproščena človekoljubna akcija za pomoč 
prizadetim. Državljani so prispevali de
nar, vsakovrstne predmete, delovni kolek
tivi pa so nudili tehnično pomoč. Domala 
vse krvodajalske postaje v Jugoslaviji so 
bile že nekaj ur po potresu prenapolnjene 
z ljudmi, ki so ponudili svojo kri, da bi 
pomagali reševati življenja ponesrečencev. 
Kmalu zatem je bilo s posebnim zakonom 
razpisano posojilo, ki naj bi zbralo sred
stva za zagotovitev strehe prizadetim Skop-
jancem. O tem, kako so se prebivalci na
šega področja odzvali vpisu, smo tudi mi 
obširno poročali. Ker v teh dneh zaklju
čujemo s plačevanjem zadnjih obrokov 
vpisanega, posojila, smo predsednika no
vomeške občinske komisije za vpis poso
jila za Skopje tovariša Zvoneta Perca 
zaprosili za razgovor, iz katerega posre
dujemo naslednji izvleček. 

V novomeški občini je bilo vpisanega 
za 141,546.000 dinarjev posojila. Do 12. mar
ca je bilo vplačanega 118,680.000 dinarjev 
ali 83,8 odst. Gospodarske organizacije so 
vpisale 49,820.000 dinarjev in vplačale 
30,570.000 dinarjev ali 61,3 odst.; delavci 
in uslužbenci so vpisali 77,103.000 in vpla
čali 75,742.000 dinarjev ali 98,2 odst.; obrt
niki in kmetje pa so vpisali 14,623.00 in 
vplačali 12,368.000 dinarjev ali 84,6 odst. 

Gospodarske organizacije bodo dolžne 
zneske poravnale v teh dneh, ko bodo po 
zaključnih računih razporedile sredstva. 
Tudi delavci in uslužbenci so vpisane zne
ske kar lepo vplačali. Zlasti v gradbenih 
podjetjih, kjer je bilo pričakovati izpad 
zaradi sezonskih delavcev, so se dobro 
odrezali ln vplačali domala vse vpisane 
zneske. Nekoliko slabše je pri obrtnikih 
in kmetih. Komisija predvideva, da bodo 
ti vplačali za okroglo 700 000 din manj, 
kot so vpisali. Mnogi vpisniki Iz vrst obrt
nikov in kmetov uporabljajo za lasa pri

vlečene izgovore, ki jim prav gotovo niso 
v čast, saj odrekajo pomoč v primeru, 
ko je vsa družba začutila potrebo in 
dolžnost, da jo nudi. Med takšne, ki se 
izgovarjajo, šteje tudi mlinar Franjo Ka-
bur iz Pogancev, ki je vpisal 50.000 din 
posojila, doslej pa ni plačal še niti di
narja in plačilo odklanja, češ, da »ima 
Skopje v svoji hiši«, ki jo mora poprav
ljati . . . 

Komisija ugotavlja, da bi bil postopek 
z vpisom posojila veliko preprostejši in 
da bi bili zneski, vpisani pri kmetih, 
večji, če bi bile obveznice dotiskane že v 
času, ko smo posojilo vpisovali. Marsi
kateri kmetovalec bi svoj prispevek izro
čil brez odlašanja, če bi lahko takoj dobil 
obveznico. 

Službe družbenega knjigovodstva pri 
področnih podružnicah N B lahko dvignejo 
obveznice le za vplačane zneske posojila. 
Vse podkomisije za vpis posojila bodo, 
ko prejmejo posebno obvestilo, dostavile 
službi družbenega knjigovodstva naročil
nice za obveznice. Družbeno knjigovodstvo 
bo nato obveznice naročilo in povabilo 
podkomisije, naj jih dvignejo, čim Jih bo 
prejelo. Vpisnikom v novomeški občini, 
pa tudi drugod, bodo obveznice vročene 
v drugi polovici aprila ln v maju. Podko
misije bodo razdeljevale obveznice po 
seznamih, v katere so vpisniki posojilo 
vpisovali. Vsak vpisnik bo dobil znesek, 
ki ga je vpisal, vrnjen v 7 enakih obrokih 
in v 7 letih od zaključka vpisa. Prvi obrok 
bodo zaceli izplačevati v začetku prihod
njega leta. 

PREBIVALCI DOLENJSKE IN SPOD
NJEGA POSAVJA! Kdor le nI vplačal zad
njega deleža ljudskega posojila za poru-
Seno Skopje, naj to takoj naredi! »oku
žimo z dejanji, da smo Slovenci, Jugo
slovani in predvsem — ljudje! Izpolnimo 
takoj bratsko dolžnost do prizacli-tili ma
kedonskih tovarišev — pomagajmo jim 
tudi vnaprej t odprtimi srci In rokami! 

Izseljenski piknik bo letos 
na Vinomeru pri Metliki 

Tradicionalni piknik ameriških rojakov, ki 
je bil lani na Otočcu, bo letos 4. julija Slo
venska izseljenska matica priredila na Vino
meru pri Metliki. To bo prvič, da bodo Belo-
kranjci sprejeli v goste blizu 2.000 ameriških 
Slovencev in njihovih prijateljev. Ta odloči
tev Slovenske izseljenske matice je docela 
upravičena, saj je prav, da naši rojaki obiščejo 
prav Belo krajino, od koder so v nekdanji 
Ameriki in v stari Jugoslaviji zavoljo težkih 
domačih razmer ljudje trumoma odhajali na 
delo v razne evropske dežele in čez morje. 
Takrat v Beli krajini skoraj ni bilo družine, 
ki ne bi imela koga svojih v svetu, saj je na 
primer v letih 1896—1911 živelo in garalo na 
tujem okoli 8.000 domačinov, to je četrtina ta
kratnega prebivalstva Bele krajine. Potem ni 
čudno, če je Zupančič v Dumi tako pretreslji
vo zapel o tej bolečini belokranjskega ljud
stva. 

V novi Jugoslaviji se je tok beguncev z 
rodne zemlje ustavil. Industrija, ki se tudi v 
Beli krajini iz leta v leto širi in razvija, je pri
tegnila mlade Belokranjce: dala jim je zaslu
žek in kruh. Bela krajina je dobila elektriko, 
vodovod, nove ceste, prometne zveze . . . Ven
dar pa je kljub vsemu napredku še zmerom 
ohranila vrsto narodopisnih posebnosti, saj 
je to dežela, kjer se ob ljudskih praznikih še 
vedno zasveti bela noša in se ljudje ob petju 
ali zvokih tainburic zavrte v kolu, dežela, kjer 
še pišejo pisanice, kjer še ropočejo trlice in 
statve in se vrte lončarski kolovrati. 

Ves svoj napredek in hkrati vse svoje na
rodopisne posebnosti, ki še močno žive v spo
minu ameriških rojakov, želijo Belokranjci 
oživiti ob njihovem obisku v stari domovini. 
Zato je v Metliki že imenovan pripravljalni 
odbor, ki bo poskrbel, da bo 4. julija srečanje 
na Vinomeru res domače in prisrčno. 

V B r e ž i c a h s i obetajo 
večji obisk turistov 

V brežiški občini letos pri
čakujejo, da se bo povečal 
promet v turizmu in gostin
stvu za 17,18 odstotka, v 
družbenem sektorju pa celo 
za 23 odstotkov. Na povečan 
obisk turistov bodo nedvom
no vplivale investicije v Ca-
teških Toplicah, kjer bo v ma
ju 1964 odprt nov plavalni 
bazen. Tudi gostišča se pri
pravljajo na bogatejšo sezo

no. Treba bo le še pravočas
no urediti kopališče ob Krki , 
zgradili kabine in še kaj , ' 

V R E M E 
OD 19. DO 29. MARCA 

Okrog 21. marca močna 
ohladitev z burjo in s snegom 
do nižin, nato nekaj jasnih in 
hladnih dni. Nekako od 26. 
marca dalje po večini oblač
no, včasih manjše padavine 
in toplo t jugozahodnimi vet« 
rovi. 



človek si včasih nehott 
stavi tako vprašanje: ^ 9 ^ B 
naj si razlaga pojav ostaM 
kritičnosti naših ljudi? Ali^je 
to zato, ker je v našem đrltjS 
benem dogajanju več negativ
nih pojavov? Ali pa se naši 
dtiovni ljudje čedalje bolj za
vedajo svojega objektivnega 
družbenega položaja, zaradi 
Česar sta njihova občujljivost 
in prizadetost spričo napak, 
ki jih zapažajo, dosti večji?« 

Dejal bi, da si je treba 
razlagati večjo kritičnost na
ših ljudi prav z dejstvom, da 
se čedalje bolj zavedajo svo
jega družbenega položaja in 
da s« po tej logiki bolj in 
bolj obnašajo kot subjekti v 
našem družbenem življenju, 
odgovorni za dobro in slabo. 
Ne more biti drugače. Vtem 
ko se je nas sistem samo
upravljanja razvijal na vsa 
področij a družbenega življe
nja, se je vključeval vanj če-

NAŠ AKTUALNI 
KOMENTAR 

dalje Širši krog delovnih lju
di. V začetku je bilo v njiho
vem) sodelovanju še dosti for
malnega , kasneje pa se je ta 
formalnost bolj in bolj umi
kala tvornemu delovanju. 
Prevedeno v jezik konkretne 
prakse, bi se temu reklo, da 
|je bilo forma'jii obstoj orga
nov samoupravljanja v kaki 
tovarni še mogoče rabiti kot 
demokratično fasado za sa
movoljo posameznikov, med
tem ko se v pogojih aktivne
ga sodelovanja taki poskusi 
ne odnesejo več. 

Ne bi mogli reči, da je v 
našem družbenem dogajanju 
zmeraj več negativnih poja
vov. Narobe: napak bo čeda
lje manj. Pri tem imam v mi
slih velike napake, ki posta
nejo velike prav zato, ker jih 
ni nihče motil v rasti. V po
gojih samoupravljanja — de
javnega seve — bo morda več 
manjših napak, vendar jih bo 
mogoče po zaslugi aktivnosti 
upravljavcev hitro odpraviti, 
ne da bi imelo to za posledi
co kake kujše pretrese. Tla 
za razraščanje velikih napak 
bodo čedalje manj rodovitna. 
Zaradi zmeraj učinkovitejše 
javne kontrole in vedno 
ostrejše družbene kritike bo 

^^BjKbJuvi ne bodo ime-
SflS&anje. 

H prakse uprav-
j j J p j j j p g j p B i zavestne ak-

cialističhe' norme, spričo ka
terih postaja samovolja posa
meznikov, okoriščanje' na' ra
čun dela drugega in 
podobno čedalje bolj ne
vzdržno, kolikor so bili 
včasih ljudje pripravljeni 
molčati in se delati nevedne, 
ker se jim je zdelo, da jih 
družbena škodljivost osebno 
sploh ne prizadene, so danes 
vedno bolj glasni In kritični, 
ker spoznavajo prepletenost 
in medsebojno odvisnost 
osebnih in družbenih koristi. 
Zatorej bi na vprašanje, ki 
smo si ga zastavili v uvodu, 
lahko odgovorili, da v našem 
družbenem dogajanju nega
tivnih pojavov ni več, kot jih 
•je bilo v preteklosti, le napred
na javnost je zmerom bolj 
občutljiva in prizadeta. Med
tem ko je v pogojih admini
strativnega vodenja še mogo
če kaj prikriti, je v sistemu 
sajmcnprav!lijnn(ia to čedalje 
bolj nemogoče. 

Javna kritika ni absolutno 
pravična. Včasih ima tudi 
primesi natcflcevanja, napi
hovanja, nepreverjenosti, ne-
konstruktivnosti in podobno, 
zlasti še, če je pogojena z 
zaostalo miselnostjo. Toda 
družbena kritika je kljub te
mu še najučinkovitejše orožje 
za boj proti pojavom samo
volje, če se odvija na demo
kratičnih tribunah, kjer je v 
boju mnenj mogoče ločiti 
zrno od plevela. V demokra
tičnem ozračju imajo mož-, 
nost obrambe tudi ljudje, ki 
so kritizirani. Vendar bi tudi 
obramba pred kritiko morala 
imeti več posluha za nova 
družbena merila in sociali-
stiične norme. Kdor izrablja 
dobronamerno družbeno kri
tiko, ki želi pomagati in raz
čiščevati, za pravdarstvo, ne 
da bi pogledal vase, da bi 
spoznal svoje šibke točke in 
upravičenost družbene kriti
ke, tisti dajanrito ne kaže 
preveč volje, da bi se po
pravil, temveč išče rešilno 
bilko, da bi splaval iz morja 
napak — nedolžen. Tako se 
pogosto dogaja, da izrabljajo 
celo zakon o tisku, da bi se 

pred javnostjo čimbolj »opra
li«, čeprav dobro vedo, da je 

družbena kritika zadela v 
črno. 

Zgodi se tudi, da kritizira
ni zavrnejo kritiko, češ po na
ših merilih nismo krivi. Pri 
tem pa se ne zavedajo, da 
njihova merila niso obenem 
tudi družbena. Tak občutek 
sem imel pri branju odgovo
ra iz »Knj.;.gotdska«, ki sem ga 
sicer pričakoval, vendar ne 
takega. Kar zgrozil sem se, 
ko sem prebral: »Ne bomo 
trdile, da je tista nerodna ša
la med nami ženskami bila 
na mestu . . . « Takega odgo
vora res nisem pričakoval. 
Potem, ko sem prebral pis
mo delavk, sem mislil sam 
pri sebi: kaj pa, če ni v teh 
obtožbah tudi natolcevanje 
in pretiravanje! Kar verjeti 
nisem mogel, da bi se lahko 
dogajalo kaj takega. Sedaj pa 
ugotavljam, da je nemoralno 

početje samo »nerodna šala«. 
Za koga? In po čigavih meri-
iliih? Poceni* izgovor, ki ga 
zdrav pogled na odnose med 
ljudmi le težko prenaša. Tak 
zagovor je zaskrbljujoč, ker 
ne daje upanja, da je kritika 
kaj zalegla. Dokler je tu še 
pojmovanje, da je nemoralno 
početje, o katerem smo bra
li dn v katerega nismo želeli 
verjeti, le neslana šala, je še 
zmeraj nekaj narobe. 

(S tem prispevkom nikakor 
nisam kršil odločitve ured
ništva, da na straneh Dolenj
skega lista ne bodo več pisali 
o tej zadevi. Jaz pišem o dru
gi zadevi, odgovor iz »Knjigo-
tiska« pa mi je služil le kot 
ena izmed ilustracij.) 

J. B. 

Berite in razširjajte 
Dolenjski list! 

Ž a g a na Dvoru bo še 
obratovala 

š tevi lni prebivalci Suhe 
krajine niso mogli razume
ti ukrepa Splošnega mizar
stva na Dvoru, da ukine 
delo edine žage venecijan-
ke na tem p o d r o č j u . N a 
željo prebivalcev so se 
pred kratkim sestali od
govorni činitelji tega pod
r o č j a in na podlagi spora
zuma sklenili, da žaga na 
D v o r u mora obratovati. 
Treba pa bo nekaj manj
ših popravil , da bo ž a g a 
lahko normalno obratova-, 
la; to bo hrati zboljšalo 
delovne pogoje, usluge pa 
bodo h i t r e j š e i n bol jše . N a 
ta nač in so se uresničil i 
predlogi, k i so jih občani 
ponovno sprožili na sestan
k i h Social is t ične zveze. 

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Se okrog leta 1950 so menili, da je 
Latinska Amerika kontinent X X I . sto
letja. Nihče ni mogel napovedati, da 
bo doživela, Afrika komaj deset let 
pozneje svojo pomlad in da bodo od 
leta 1965 dalje ostale na afriškem poli-
r inem zemljevidu le še portugalske 
kolonije. 

Toda razvoj je bil hitrejši kot so vsi 
pričakovali. Dežele Latinske Amerike 
niso več navaden objekt mednarodne 
politike, vse bolj postajajo tudi sub
jekt. Očitno je, da se pripravljajo na 
velik korak: stopiti v mednarodno po
litično areno. 

Dosedaj so bile praktično zaprte v 
meje zahodne poloble, ni jih bilo čutiti 
ne v Aziji, ne v Afriki, tudi z deže
lami Vzhodne Evrope niso imele dejan
sko nobenih stikov. 

Lansko potovanje predsednika Tita 
jim je odprlo prvo okno v svet, nekaj 
držav Latinske Amerike se bo najbrže 
letos udeležilo konference nevezanih 
držav v Kairu. Te dni pa je prispel na 
obisk v Mehiko in druge države tudi 
francoski predsednik. V drugi polovici 
letošnjega leta bo de Ganile še enkrat 
obiskal Latinsko Ameriko, in sicer dr
žave južne poloble. 

V času, ko vsi, od predsednika John-
sona do premiera Hruščova, izjavljajo, 
da morajo ostati zaradi preokupira-
nosti doma, si de Gaulle privošči kar 
dvoje potovanj. Predsednik Francije bo 
letos verjetno obiskal še Sovjetsko 
zvezo pa Alžirijo. 

Vendar je razlika med temi obiski. 
Medtem ko gre francoski diplomaciji v 
Latinski Ameriki za to, da se uveljavi 
na področju, kjer se je razvila roman

ska civilizacija in je Francija vedno 
nekaj pomenila, pa bo imel njegov 
obisk v Sovjetski /vezi popolnoma drug 
značaj. Potrdil naj bi in pred vsem 
svetom demonstriral, da želi voditi 
Francija popolnoma samostojno po
litiko. 

Nov činitelj: 
Latinska Amerika 

Priznala je LR Kitajsko, sporazume
la se je z Alžirijo. Francija gleda trez
no. V svetu ni idealnih rešitev, zato 
iščimo kompromise. Francija je za tak 
kompromis v Jugovzhodni Aziji, Fran
cija predlaga nevtralizacijo vsega tega 
področja, ne le Južnega Vietnama. 

Francija izhaja iz teh spoznanj: v Ju
govzhodni Aziji ni možen noben trajni 
sporazum brez Kitajske. Amerika voj
ne v Južnem Vietnamu ne more dobiti, 
ker bi to pomenilo spremembo seda
njega ravnotežja v tem delu sveta, za
to pretraga pogajanja in še enkrat 
pogajanja. 

Vojne ni mogoče dobiti z vojno. Kar 
ni uspelo 20.000 francoskim vojakom v 
Vietnamu, to ne bo in ne more niti 
20.000 ameriškim. 

Ameriška diplomacija je torej v slepi 
ulici, ker ne vidi resničnih tendenc v 
svetu. Premalo izkušenj imajto, Ameri
čani so amaterji v zunanji politiki, 
Francija pa ima staro diplomacijo, 
Francija razume nove nacije. 

Vsi imajo danes svoje probleme, ve
like, bolj razvite države bi rade več 
trgovale, a le za svoj račun in v svo
jem interesu. Se nerazvite si prizade
vajo, da bi se lahko plasirale s svojimi 
proizvodi na svetovnem tržišču, da bi 
dobile več kreditov in da ne bi postale 
žrtev brezobzirne tekme velikih. 

Dejstvo je namreč, da postajajo bo
gati še bogatejši, revni še bolj revni. 
Razlike rastejo, namesto da bi se 
zmanjševale. Svet se ne deli več na 
»Vzhod« in »Zahod«, vse bolj sili v 
ospredje razlika med razvitimi in ne
razvitimi. Te razlike ovirajo razvoj 
sveta in delujejo negativno. 

Pol sveta zato pričakuje, da bo kon
ferenca o trgovini in razvoju, ki se bo 
začela v ponedeljek v Ženevi, v Švici, 
mejnik v mednarodni trgovini. V Južni 
Ameriki govore celo o »konferenci sto
letja«, drugi predlagajo, naj bi postala 
svetovna trgovinska konferenca stalna 
institucija,' telo, ki bi delalo v duhu 
načel Združenih narodov. 

To so zelo optimistična pričakovanja. 
Ni mogoče z enim rezom odpraviti raz
lik, ki se kopičijo že generacije. Ven-
dar pa je realno pričakovati, da bodo 
v Ženevi izdelali nov mednarodni trgo
vinski kodeks. 

Tudi v mednarodni trgovini naj se 
uveljavijo načela, ki veljajo v medna
rodnih odnosih: nobenega diktiranja in 
vmešavanja, tudi trgovina naj postane 
del prizadevanj za utrditev miru v 
svetu. 

Lepa načela, boste rekli. Res je, zdaj 
zvene še visciko, vendar je vse bolj očit
no, da je danes tudi trgovina del poli
tike in obratno. 

I R A T K E J 
j IZ RAZNIH STRANI | 

• Ben Bella se je vrnil v AžtrljO. 
Po sedemdnevnem bivanju v naši 
dižavl se je predsednik Alžirije 
Ben Bella vrnil domov. Spotoma 
se je ustavil Se v Melunu, v Fran
ciji, kjer se je v nekem gradiču 
settal s francoskim predsednikom 
de GauUom. Menijo, da sta oba 
državnika govorila predvsem o 
francoskc-alžirskih odnosili. 

• Se letos sestanek Johnson — 
HruščovV To vest Je ondan servi
rala britanska agencija Reuter. V 
intervjuju na ameriški televiziji Je 
predsednik Johnson izjavil, da je 
o tej možnosti govoril s podpred
sednikom sovjetske vlade Mikoja-
nem ob njegovem obisku v ZDA 
novembra 1963. Oba državnika sta 
takrat ugotovila, da bi bil tak se
stanek zaželen, kadar bi seveda 
dozoreli pogoji za rešitev nekate
rih problemov. 

• Predsednik Jemena Salal v 
Moskvi. Predsednik arabske repu
blike Jemen je prispel na večdnev
ni obisk v Sovjetsko zvezo. To Je 
njegov prvi obisk v neki evropski 
državi, odkar Je postal predsednik. 

• Romunska partijska delegacija 
se je vrnila. Bila Je deset dni na 
Kitajskem, vendar ji kitajski listi 
niso posvetili posebne pozornosti. 
Takoj po povratku iz Pekinga v 
Moskvo je vodja delegacije Ion 
Maurer odpotoval v Soči, kjer ss 
je sestal s Hruščovom. V uradnem 
sporočilu, ki so ga izdali o teh 
razgovorih v Soči, se poudarja, da 
so izmenjali mnenja o nekaterih 
važnih problemih. 

• ZAR za drugI Bandung. Pred
sednik Naser je izjavil, da se Zdru
žena arabska republika zavzema za 
drugo konferenco azijskih ln afri
ških držav, vendar meni. da zdaj 
še ni primeren čas za njo. Mnenje 
Kaira je, da bi morala biti naj
prej konferenca nevezanih držav, 
nato pa šele bandunška. Za slednjo 
se zlasti zavzema kitajska diplo
macija. 

• Cabot lmige — kandidat ame
riških republikancev? Na prvih pre
liminarnih volitvah, na katerih iz
birajo stranke svoje kandidate za 
Belo hišo, je dobil med republi
kanci največ glasov ameriški vele
poslanik v Južnem Vietnamu Lodge. 

V e č j i promet In v i š j e 
cene 

16. marca je bil na novo
meškem sejmišču kar živa
hen promet. Kupci, ki so pri
šli predvsem iz bližnjih kra
jev, so pokupili 474 pujskov, 
izbirali pa so jih lahko med 
697, kolikor jih j : bilo napro
daj. Cene so se gibale med 
9.000 In 14.000 dinarji, kar je 
nekoliko več kot so za pra
šičke zahtevali na prejšnjem 
sejmu. 

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED 
• V ponedeljek je zasedal v Beogradu VI. 

plenum ZKJ, na katerem so obranavali aktualne 
idejne probleme hi priprave na VIII. kongres 
Z K J . Sklenili so, da bo kongres novembra v Beo
gradu. Udeležilo se ga bo 1500 delegatov, izvo
ljenih na občinskih konferencah Z K — 1 delegat 
na približno 800 članov. V razpravi o aktualnih 
problemih je sodeloval tudi generalni sekretar 
Z K J tovariš Tito. Med drugim je dejal, da je tre
ba reševati vprašanja v zvezi s standardom kom
pleksno. Izvršni komite bo imel pred kongresom 
več sej, na katerih bo obravnaval aktualne pro
bleme, tesno povezane s standardom. 

Plenum je sprejel smernice za predkongresno 
aktivnost Z K J . V razpravi o tistem delu smer
nic, Id govorijo o tem, da dosežena stopnja mate
rialnega in družbenega razvoja že omogočata 
(še več: terjata!) usmeritev na postopno, toda 
hitrejšo rast življenjskega standarda, vsekakor 
hitrejšo kot doslej. 

V referatu Veljka^Vlahoviča o aktualnih pro
blemih na idejnem področju, o čemer bomo po
ročali v prihodnji številki, je bilo govora tudi o 
kritiki. Vlahovič je posebej podčrtal, da je Zveza 
komunistov zmeraj menila, da sta ustvarjalna 
kritika in njen razvoj sestavni del socialistične 
demokracije in družbenega napredka. Družba po
trebuje načelno, odkrito kritiko. Ce se kritiki 
izognemo, če jo zožimo ali poenostavimo, potem 
lahko zaidemo v vulgarizacijo ali zapostavljanje 
razvoja številnih oblik kritičnega odnosa do po
javov. To pa olajša nastajanje familiarnosti, spri-
jaTnenje z napakami, krltikarstvOt kar vse za
vira razvoj pozitivnih oblik demokratskega živ
ljenja družbe. 

o Nedolgo tega se je sestal beograjski aktiv 
političnih delavcev, na katerem je govtril tudi 
1 • ivard Kardelj, predsednik zvezne skupščine. 
Med drugim je Izrazil naslednjo misel: večji 
standard — četudi na račun investicij. Ko je 
razčlenjeval to misel, je dejal med drugim tole: 
. »Ce bi problem osebnega standarda v današ

njem položaju postavili kot pogoj, kot izhodišče 

naše ekonomske politike in našega ekonomskega 
planiranja, bi to v tej fazi lahko prineslo samo 
pozitivne rezultate.« 

• O tej problematiki je govoril v intervjuju 
za beograjski časopis tudi podpredsednik ZIS 
Boris Kraigher. Med drugim je poudaril, da se-

VIII. KONGRES ZKJ BO 
NOVEMBRA V BEOGRADU 

danji pojavi na tržišču niso nekakšno presene
čenje in nepredvideno gibanje, s katerim ne bi 
že v naprej računali. Napovedal je določene 
učinkovite ukrepe v smeri urejanja in zboljševa-
nja pogojev gospodarjenja ter spremembe v pri
marni obliki narodnega dohodka — v korist stan
darda. Rešitev pa je treba iskati seveda pred
vsem tudi v naporih za povečevanje produktiv
nosti in izvoza. Storiti bo treba tudi ostrejše 
ukrepe v smeri urejanja in zboljševanja pogojev 
gospodarjenja ter spremembe v primarni delitvi 
narodnega dohodka — v korist standarda. Reši
tev pa je treba iskati seveda predvsem tudi v 
naporih za povećavanje produktivnosti in izvoza. 
Storiti bo treba tudi ostrejše ukrepe na področju 
Investicijske potrošnje. 

• Zadnje dni je zasedalo več odborov tako 
republiške kakor tudi zvezne skupščine. Začasni 
odbor za proučitev vprašanj krajevnih skupnosti 
je menil, da ne bi smeli umetno določati območij 
krajevnih skupnosti, zlasti pa ne tam, kjer 
Se občani glede tega še niso odločili. Pa tudi 
sicer ne bi smeli dajati težišče vseh razprav in 
prizadevanj na vprašanje območja, kakor da Je 
to najvažnejše. Bistvenega pomena je predvsem 
vsebina dela krajevnih skupnosti, ki mora biti 
usmerjena na ljudske potrebe. V razpravah o 
osnutkih statutov bi morali biti pozorni pred

vsem na to vrsto vprašanj. — Odbori republiške 
skupščine so obravnavali tudi službo pravne po
moči in menili, da bi jo morali pojmovati kot 
družbeno službo, ki mora občutno vplivati na 
razvoj družbeno-ckonomskih odnosov. Pojmova
nje službe pravne pomoči se ne bi smelo ome
jevati zgolj na delo in problematiko odvetništva. 
— Na sejah odborov zvezne skupščine so pred
lagali spremembo delitve dohodka. Tako naj bi 
zamenjali prispevek iz dohodka z ugodnejšim in
strumentom, ki ne bi povzročal »dveh vrst di
narja« in špekulacij v prikazovanju poslovnih 
rezultatov. 

• Ustrezni organi v Beogradu so pripravili 
načrt novega zakona o davkih, o katerem bo raz
pravljala te dni tudi zvezna skupščina. Po pred
logu tega zakona naj bi prispevke iz Osebnih 
dohodkov od kmetijske dejavnosti plačevali na 
podlagi katastra, kakor je bilo to urejeno tudi 
doslej, vendar bo treba določiti nove katastrske 
dohodke, ker je zadnja leta prišlo do velikih 
sprememb v proizvodnji in na tržišču. — V obrti 
bi po predlogu novega zakona o davkih ločevali 
tiste, ki se ukvarjajo z obrtnimi in drugimi sto
ritvami, in tiste, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prodajo proizvodov. Prvi naj bi plačevali pri
spevke v višini (ne manj in tudi ne več) prispev
kov kvalificiranih in visoko kvalificiranih de-
lacev v gospodarskih organizacijah, in sicer pav
šalno za eno leto, drugim pa bi določali njihove 
davčne obveznosti na podlagi poslovnih knjig, 
žiro-računov in drugih podatkov. 

• Industrijska proizvodnja v vsej Jugosla
viji se je v prvih dveh mesecih povečala za 
23 odstotkov v primeri z istim obdobjem lani. 
To je najuspešnejši start naše industrije v zad
njih šestih, sedmih letih. — V Sloveniji je bila 
februarska industrijska proizvodnja za 22 od
stotkov večja kot lani v istem času, kar je tudi 
zelo razveseljivo. Celo januarska proizvodnja, ki 
je bila sicer nekolikanj pod planom, je bila za 
14,9 odstotka večja kot lani, kar pomeni, da je 
bil običajni padec proizvodnje v začetku leta 
manj izrazit kakor druga leta. Le tako naprej! 



Dober gospodar ne bi delal tako! 
V razpravi o poroči lu o 

delu sklada za zdravstveno 
zavarovanje, k i je v letu 
1963 imel primanjkljaj , 
ker so bili prispevki delov
nih organizacij m a n j š i od 
s t r o š k o v sklada, je v novo 
m e š k i skupščini v torek 
dopoldne -sodelovalo le 5 
odbornikov; trije so bili 
iz delovnih organizacij. 
Predsednik skupščine je 
nato, ko se razprava nika
kor ni mogla pričet i , pri
pomnil , da mu je kot pred
sedniku p a č težko izzivati 
razpravo . . . K a j je po sre
d i : ali problema ne pozna
mo ali se ga bojimo? 

Oboje bo res: vse kaže, 
da v delovnih organizaci
jah še nismo doumeli, da 
dinar, namenjen socialne
m u zavarovanju, ustvarja
mo vsi s prav tolikšnimi 
napori kot vsa druga sred
stva. T u d i ta denar nasta
ja z vsakodnevnimi napori 
in ustvarjalnim delom na
ših ljudi. Toda glej razli
ko : medtem ko kot doori 
upravljalci in gospodarji 
tehtamo vsak dinar, ki ga 
namerjamo bodisi družbe
nim dajatvam, bodisi raz
voju podjetja in osebnim 
dohodkom, je videti, kot 
da nam desetine in stotina 
milijonov, ki jih odvajamo 
socialnemu zavarovanju, 
ne bi bile mar. 

Ob številkah se ne bomo 
ustavljali podrobneje, sa
mo mimogrede naj upora-

Seja o b č i n s k e s k u p 
ščine Novo mesto 
Dnevni red za sejo občin

ske s k u p š č i n e Novo mesto, 
ki je bila v torek. 17. mar
ca, je bil inoeno obsežen, 
saj je vseboval kar 14 točk. 
V prvih petih t o č k a h so 
odborniki razpravljali in 
sklepali o zadevah s pod
r o č j a zdravstvenega zava
rovanja in socialnega var
stva, v 6. točki je bil na 
dnevnem redu nov odlok 
o občinski dokladi iz kme
tijstva. Razen tega so pre
tresali več predlogov od
lokov, odločb i n odredb 
(odlok o obveznem odla
ganju in odvažanju smeti 
in odpadkov, odlok o spre
membi odloka o obveznem 
obdelovanju kmetijskih 
z e m l j i š č ) , dali so v e č so
glasij in rešili nekaj go
spodarsko upravnih ln pre-
moženjsko-priivnih zadev 
ter poroš tvenih izjav. O 
seji bomo podrobneje po
ročal i v prihodnji številki. 

bimo dve: za zdravstveno 
zavarovanje (na novome
ški seji je bilo govora o 
tem) so kolektivi novomo 
ške občine odvedli lani 
756,830.000 dinarjev, kolek 
tivi vseh št ir ih občin, čla
nic n o v o m e š k e komunalne 
skupnosti socialnega zava
rovanja, pa 1 milijardo 7 
milijonov dinarjev. 

č e p r a v je bila razprava 
na seji pičla, je vendarle 
opozorila na več zelo po
membnih reči . Vse, kar 
gradimo v naši družbi, 
ustvarjamo z ljudmi in je 
ljudem namenjeno, so ugo
tovili odborniki. T a ugoto
vitev preveva vso novo 
ustavo S F R J in je strnje
na v dejstvu, da je v naši 
družbi č l o v e k n a j v e č j a 
in n a j d r a g o c e n e j š a vredno
ta. 

Zdravstveno zavarovanja 
je namenjeno človeku, in 
sredstva, ki j ih porabimo 
v ta namen, prav tako. K o t 
je bilo razbrati iz poroč i la 
na novomeški seji, pa je 
teh sredstev premalo. Ni 
jih toliko, da bi lahko z 
njimi pokrili s t r o š k e , ki 
nastajajo. M a r je res edi
no m o g o č a rešitev v tem, 
da p o v e č a m o prispevek, k i 
ga kolektivi odvajajo so
cialnemu zavarovanju? 

Za sredstva, namenjena 
človeku, gre. V p r a š a j m o se 
torej: zakaj je človek bo 
lan? Ugotovili bomo, da so 
n a j v e č k r a t bolni tisti, ki 
premalo zaslužijo in ne ži
vijo v najbol jš ih pogojih. 
T u pa se problem zdrav
stvenega zavarovanja že 
s r e č u j e s problemom oseb
nih dohodkov, storilnosti, 
organizacije dela in s po
dobnim. Letos zelo resno 
razpravljamo o tem, da je 
treba odpraviti tiste oseb
ne dohodke, k i so nižji od 
25.000 din na mesec. Hkra
ti s tem pa poudarjamo, 
da bomo to dosegli le s 
p o v e č a n j e m storilnosti de 
la, z bol jšo organizacijo 
dela in z boljšimi delovni
mi pogoji. Z vsem n a š t e 
tim pa bomo zmanjševal i 
število obolenj in poveče
vali osebne dohodke. Hkra
ti s tem se bo povečeval 
tudi dotok sredstev za 
s t r o š k e zdravstvenega za
varovanja in naše področ
je bo rešeno nadležnega 
problema. 

Skrb za delavčevo počut
je ni nepomembna, saj na 
primer vožnja na delo i n 
z njega, stanovanjske raz
mere, prehrana, p o č u t j e v 
d o m a č e m okolju, ureditev 

Rejci prašičev, preberite! 
Kmetijska zadruga v Novem mestu se je 

tudi letos odločila za pogodbeno rejo pujskov. 
V ta namen bo dala kmetovalcem v rejo pra
šiče pašne »landrace«. Živali bodo težke okoli 
40 kg, bodo pa cepljene in zavarovane. Za ki
logram prirastka žive teže bo zadruga kme
tovalcem plačala 280 dinarjev, dejansko pa 
jim pripada vrednost med nabavno in pro
dajno ceno. Pri sedanjih- visokih cenah praši
čev zaslužijo rejci še enkrat toliko, kakor če 
prodajo prašiča, ki so ga sami kupili in zre
dili. Za boljše razumevanje naj bo naslednji 
primer: če kmet kupi na sejmu pujska od 13 
do 15 kg. ga po 9 mesecih zredi na 120 kg in 
dobi pri prodaji 36.000 dinarjev, vendar je 
tu všteta (udi nabavna cena; če pa vzame v 
rejo dva pujska, priredi v 4 mesecih in pol 
150 kg, pri čemer zasluži 42.000 dinarjev ali 
29.000 dinarjev več kot v prvem primeru, ko 
je redil enega pujska 9 mesecev. 

Vsa navodila za rejo in dobavo prašičev 
bodo rejci dobili pri proizvodnih okoliših 
kmetijske zadruge. Glege na to, da* bodo (kot 
kaže) spomladanske zaloge krompirja kmetje 
težko prodali, lahko pa bi ga potrošili pri 
reii prašičev, je ponudba zadruge umestna in 
ugodna. 

KMETIJSKA ZADRUGA NOVO MESTO 

delovnih prostorov, delov
no okolje in še marsikaj 
sicer res samo posredno, 
pa vendarle v veliki meri 
volivajo na č lovekovo 
zdravje. 

Kolektivi in njihovi sa
moupravni organi se torej 
neupravičeno boje načenja
ti problem p o t r o š n j e sred
stev za zdravstveno zava
rovanje in svojih prispev
kov zanj. Ta problem je 
resda zelo obsežen in ga ni 
m o č rešiti čez noč . K o v 
podjetjih p u š č a m o vnemar 
desetine in stotine mili Jo
nov, ki j ih odvajamo za 
zdravstveno zavarovanje in 
pri tem skrbno tehtamo, 
kako gospodarno uporabiti 
mnogo m a n j š a sredstva za 
razvoj podjetja in drugo, 
si v kolektivih p a č ne pi
semc najbol jšega spričeva
la. Kot vidimo, so proble
mi zdravstvenega zavaro
vanja in zanj potrebnih 
sredstev nadvse resna in 
d o l g o r o č n a naloga. K o se 
je lotevamo, moramo ime
ti to pred o č m i in se za
vedati, da gre pri tem tako 
za človeka kot za smotr
nejše gospodarjenje! 

Pred kočevskim rudnikom v letošnji zimi 

Hišni sveti so premalo upoštevani 
Pred dnevi so se zbrali čla

ni hišnega sveta iz Mlake in 
Gorenj pri Stari cerkvi. Na 
sestanek pa so prišli samo ti
sti, ki še čakajo na primer
na stanovanja in žive v sta
rih in vlažnih kočevskh baj-

Cesto od Metlike proti Črnomlju 
ž e modernizirajo . 

Cestno podjetje iz Novega 
mesta je v zadnjih dneh fe
bruarja letos že začelo pre
urejati cesto od Metlike pitoti 
Črnomlju. Na približno 5 ki
lometrih dolžine, od Metlike 
do Grma, so že odkrili hu
mus. Na gradbišču je pri
bližno 80 delavcev, katerim 
so v krepko pomoč stroji; 3 
buldožeri, 2 bagra, več kom
presorjev za globinsko vrta
nje in več drobilcev. Začeta 
dela je prekinilo slabo vre
me. Zemljo, ki jo bodo iz
kopali pri širjenju ceste, bo
do uporabili za nasipe, zato 
ne sme biti mokra. Počakati 
bo treba, da se vreme iz
boljša. Vse ovinke, teh je 
precej in tudi zelo ostri so 
nekateri, bodo omilili, vso 
podlago stare ceste pa bo tre

ba izkopati in narediti novo, 
ker je stara že preveč pome
šana z ilovico. Z deli na osta
lih odsekih bodo nadaljevali, 
ko bo dograjen odsek do 
Grma. Po dogovoru naj bi 
bila cesta od Metlike do Čr
nomlja preurejena in asfalti
rana do 15. julija letos. 

r'a Srednjem Lipovcu 
bi s i radi uredili 

v o d n i z b i r a l n i k 
Suho krajino najpogoste

je tare pomanjkanje vode 
v poletnih, pa tudi v zim
skih mesecih. Pred krat
k i m so prebivalci Ajdovca 
predlagali, naj bi strokov
njaki pregledali, ali bi bilo 

tah, medtem ko tistih, ki so 
dobili dobra, stanovanja, ni 
bilo. Poseban hišni svet v no
vi 10 - stanovanjski stavbi 
je tudi eden izmed mnogih 
vzrokov razcepljenosti v na
selju. . 

Tudi krajevna organizacija 
SZDL spi spanje pravičnega. 
2e dve leti govorimo o srte-
zi iz Stare cerkve na Mlako, 
pa še vedno ni nič. Uprava 
K U Mlaka, samoupravni or
gani in traktoristi so že ob
ljubili pomoč, ni pa ostalih 
prostovoljcev, ki bi prijeli za 
rovnice in lopate. Otroci in 
žene. ki hodijo v Staro Ibr-
kev v šolo oz. v trgovino, pa 
gazijo blato do kolen. Videti 
je, da tudi ostra kritika 
na zborih volivcev ni zaleg
la. 

Otroški vrtec dela s če
trtino zmogljivosti, mnogi 
otroci pa se pode še vedno 

m o g o č e zajeziti studenec 
na Srednjem Lipovcu. T a m 
naj bi postavili betonski 
zbiralnik in bi tako imeli 
dovolj vode, tudi ko se 
d o m a č e kapnice posuše . 

brez varstva po naselju. Pred
lagane spremembe niso bele 
sprejete in nihče ne pojasni, 
zakaj je tako. Hišni sveti ni
so upoštevani ne v organiza
cijah ne na zboru volivcev, 
čeravno je njihovo delo tesno 
povezano. Vsak se otresa hiš
nih svetov in njegovih članov, 
da j a ne bi bilo treba kaj po
magati. Mar so res večni iz
govori, da ni denarja, postali 
zakon? 

Vodnjaka so večinoma zane
marjeni. Eni trdijo, da bi 
morala stvar v roke vzeti ob
čina, drugi, da je to stvar 
hišnih svetov. Sanitarna in
špekcija trdi svoje, zdravniki 
priporočajo svoje. V glav
nem pa gre za denar, tega pa 

^nimamo, da bi vodnjake ure
dili. 

Staremu odboru je potekla 
mandatna doba. Nič kaj raz
veseljivo dediščino je zapu« 
stili novemu odboru v upanju, 
da bo ta imel v prihodnjih 
dveh letih kaj več uspeha. 
Prejšnji odborniki pa bodo 
še nadalje sodelovali pri vseh 
akcijah hišmega sveta, vsaj 
tako so obljubili. Upamo, da 
bodo mož beseda. 

C V E T O NOVAK 

Še enkrat: »Naše«, »vaše« ali vendarle družbeno? 
V b r e z n a č e l n e m prepiru 

o tem, kdo izmed obeh pri
zadetih: ali K P Novo me 
sto ali K Z Trebnje ima 
prav, ne bomo našli resni 
ce. Odgovor, objavljen v 
zadnji številki D L , zapira 
oči pred resnico, da je K P 
Novo mesto s kooperacijo, 
k i jo je začelo, povečalo 
proizvodnjo praš ičev in da 
K Z Trebnje s svojimi po
stopki t a k š n o povečevanje 
proizvodnje zavira. Do spo 
rov med podjetji lahko 
pride tudi v socialistični 
družbeni ureditvi, reševat i 
pa j ih je treba tako, da 
proizvodnja ne trpi! 

Inž. V o l j č oč i ta v odgo
voru več stvari: omenja 
predpise o tržnih odnosih, 
sklicuje se na zasluge K Z 
Trebnje na njenem pod
r o č j u , o č i t a Kmetijskemu 
posestvu Novo mesto, da 
takšnih zaslug nima, oči
ta praš ičke , ld so se v 4 
mesecih zredili le za 18 kg. 
hkrati s tem pa v isti sapi 
trdi, da je p r a š i č e kmetij 
skega posestva Novo me
sto oskrbovala K Z Treb-
nje.O) Prebere nam lek
cijo o tem, kaj je bekon 
in kaj ni, in k o n č n o zatrdi, 
da se predstavniki K P No
vo mesto, preden so s ko
operacijo na drobniškem 
p o d r o č j u začeli , niso zgla-
sili pri K Z Trebnje, č e p r a v 
to ni res. 

K e r odgovor inž. Vol jča 
ni polemika, k a k r š n o bi bi
lo želeti, se spet o g l a š a m 
in bom kar se da kratek. 
Lokalna zaprtost in gospo

darska kratkovidnost K Z 
Trebnje je v zelo ozkem 
ocenjevanju njene lastne 
vloge. Gospodarstvo je ši
rok pojem, ki vsebuje tudi 
proizvodno in poslovno so
delovanje ter združevanje , 
kadar g r e za povečevanje' 
proizvodnje. Nobena go
spodarska enota v naši 
družbi ni sama sebi na
men, zato se nobena ne 
sme zapirati vase ir se pro
glašati za neomejenega go
spodarja na svojem pod
r o č j u . D a tega K Z Trebnje 
— še boljše : njeno vodstvo 
— noče razumeti, je dokaz 
odgovor inž. V o l n a . 

Prezrl je, da sem v spor 
nem sestavku napisal, da 
K Z Trebnje m gre odre
kati zaslug za razvoj kme
tijstva na njenem področ
ju. Večino odgovora posve
ča prav opisovanju eh za
slug in pri tem popolnoma 
prezre ugotovitev, da je n:i 
dobrniškem področju osta
lo precej krompirja, ki ga 
zadruga ni mogln vnov3iti. 
Zakaj tako? S tom se naj 
laže izogne priznanju, da 
je K P Novo mestu s Svojo 
kooperacijo naredilo uslu
go kmetovalcem riobrni-
škega p o d r o č j a , ki so za
družniki K Z T r e b n j e . . . S 
k a k š n o pravico o č i t a Kme
tijskemu posestvu Novo 
mesto, da žanje uspehe 
dolgotrajnega in naporne
ga dela zadruge Trebnje, 
če pa je prav K Z Trebnje 
Kmetijskemu posestvu No
vo mesto že prvi poseg na 

dobrniško p o d r o č j e one
m o g o č i l a ? 

Sobesednik je v odgovo
r u resda natresel kopico 
besed in trditev, ni pa od
govoril na vsebina sestav 
ka in ni v n i č e m e r opra
vičil ravnanje K Z Trebnje, 
ki je bilo predmet kritike. 
Vzrok je preprost: takšne
ga ravnanja ni m o g o č a 
opravič i t i ! V spornem se
stavku sem načel vpraša
nje vloge posestev in za
drug v celotni kmetijski 
proizvodnji, v takšni , ki je 
ne delimo več v zadružno 
in državno . V p r a š a n j e je 
novo, in ker se bo že v 
bližnji prihodnosti pojav
ljalo v raznih oblikah, se 
ga velja lotevati resno' 

Obe organizaciji je druž
ba ustanovila z nalogo, da 
bosta proizvajali in nudil 1 

t rž išču kmetijski'! oridflke. 
V spornem primeru gre za 
meso, katerega je premalo. 
Naloga obeh organizacij je 
prizadevati se za povečeva
nje te proizvodnje ter Se 
pri tem sporazumevati tu
di o sodelovanju. T o so 
prezrli pri K Z Trebnje, pa 
tudi pri drugih zadrugah 
takrat, ko j i m je K P Novo 
mesto ponudilo p r a š i č k e 
za pogodbeno rejo. kar je 
bilb novost! Zakaj? Takš
na kooperacija ne nudi do
bička, le s t roški so porav 
nani in š « nekai: t ržišče 
dobi več mesa! Samo za 
radi svojega »štacunarske-
ga« odnosa do skupnosti 
se naše zadruge ?.e takoj 
v začetku niso ogrele za 

to novo obliko kooperaci
je! K o je K P Novo mesto 
nato samo ugriznilo v ki
slo jabolko, prav gotovo 
n i iskalo lovorovoga venca, 
p a č pa je imelo pred o č m i 
dejstvo, da bo na ta na
čin namesto 10.000 dalo na 
trg 15.000 bekonov na leto. 
Predstavniki K Z Novo me
sto in K Z Ž u ž e m b e r k so 
še pred objavo spornega 
sestavka zatrdili, da Kme
tijskemu posestvu ne bodo 
delali težav in da se bodo, 
č i m uredijo karantene in 
nakupijo dovolj praš ičkov , 
tudi sami lotili takšne ko
operacije. 

K o pretehtamo vse to, 
se p o k a ž e vsa zgrešenost 
s tal išč K Z Trebnje. Iz te
ga pa veje tuđi nauk, k i 
ga ne gre zameta vati: ko
lektivi kmetijskih organi
zacij ne smejo pozabljati, 
da potrošnik č a k a na bla
go, k i ga bodo dali na trg, 
pa naj so to prašič i , gove
da, ž i tar ice ali sadje. Zato 
ne smejo z a v r a č a t i prav 
nobene priložnosti , k i 
o m o g o č a pDvf>:";svanie pro
izvodnje. Cs bodo fr> 'tpo-
števali tudi pr i <Z Treb
nje, se v n a š e m listu ne 
bomo prerekali o t -5m, kdo 
ima bolj in kdo mani prav, 
kdo je »go30odari ' in kdo 
ne ter čigavo so zasluge, 
p a č pa botn.T p n v i e v a -
1 i p r o i z v o JI nj o ln s 
tem uresničeval i najpo
m e m b n e j š o nalogo, k i nam 
jo je d r u ž b i »""»ložila! 

Miloš Jakopec 



PISMA UREDNIŠTVU 
NEPRAVILEN 
ODNOS DO 
INVAUDA 

Tovariš urednik! 

2. marca ob 13. uri sem bil 
priča, kako je sprevodnik 
avtobusa U -•— 147-19, last 
podjetja SAP Ljubljana, ne
humano postopal z invali-
dinjo na progi Ljublja
na—Vinica. Naložil je poln 
avtobus potnikov, to je mi
mo vseh .norm, predvidenih 
za avtobuse. Med drugimi 
potniki je pri zadnjih vratih 
vstopila tudi invalidna žen
ska in se postavila za zadnji 
sedež. Kmalu je za njo prišel 
sprevodnik, jo surovo prijel 
in potegnil iz avtobusa, na 
njeno mesto pa je dovolil 
vstopiti drugim potnikom, 
čeprav je bil avtobus že 
prepoln. Ženska mu je vsa 
ogorčena povedala, da težko 
hodi; vprašala ga je, čemu jo 
je odstranil, ter rekla, da bi 
ga najraje dala v časopis. 
Sprevodnik ji je odvrnil, da 
ga lahko tudi »naslika v ča
sopis, če to hoče.« Sprevodnik 
ni upošteval njene prošnje 
niti prigovarjanja drugih pot-. 
nikov, da bi- invalidinji po
magal stopiti v avtobus in 
tako je potnica morala ostati 
v Novem mestu. 

Vprašujem se: kje je kul
turni odnos sprevodnika do 
potnikov, kje pravilen odnos 
do invalida? Zakaj so predvi
deni sedeži za invalide? Ali 
je na vse to omenjeni spre
vodnik pozabil ali pa tega 
sploh še nikoli ni vedel? In 
še vprašujem: kje je sprevod-
nikova odgovornost za tako 
obremenitev avtobusa? Kdo 
bi nosil posledice, če bi na
stala nesreča? Menim, da ima 
občan pravico dobiti za po-
draženo vožnjo tudi kakšno 
ugodnost; najmanj, kar pa si 
želi, je vsaj to, da bi osebje 
avtobusnih podjetij imelo 
pravilne odnose do potnikov! 

Podjetje SAP Ljubljana na] 
bi sprevodnika poučilo, kako 
se je treba vesti, da se kaj 
takega v bodoče ne bi več 
zgodilo. 

Jože Ficko 
Novo mesto 

Ulica Majde Sile 11 

PROČ S SUROVO 
KULTURO! 

Tovariš urednik! 

Prejšnji teden je Dolenjski 
list poročal, da je nedavni 
razgovor o sodobni slovanski 
poeziji in njenem družbenem 
.pomenu uspel, da pa obiska 
tmko rekoč ni bilo. Neznani 
pisec sestavka pravilno ugo
tavlja, da taka predavanja la
hko samo bogatijo kulturno 
obzorje vsakega občani. Ko 
pa človek razmišlja, zakaj je 
bil ob drugi prireditvi skupi
ne »Pro et comtra« tako slab 
obisk, mora nehote pomislili 
na nekatera dejstva, spričo 
katerih ne gre zatiskati oči. 
Kakor smo namreč lahko sa
mo veseli vsake pobude mla
dih, da bi na kulturnem po
dročju Novega mesta in šir
še Dolenjske zapihal živahnej
ši veter — nekaj takega obe
ta tudi novomeška (?) skupi
na »Pro et contra« — tako 
prav ti ljudje ne bi smeli po
zabiti, da je tudi njihovo jav
no nastopanje po vseh zako
nih logike podvrženo kritič
nim preso;am občinstva. Ko 
ste 13. februarja letos poro
čali o prvi prireditvi skupine 
»Pro et contran fo literarnem 
večeru za Prešernov teden), 
sem se z mnogimi vred stri
njal ob vaši oceni, da je po
menil način otvoritve literar
nega večefa žalitev za gledal
ce in za kulturo sploh. Lju
dem v dvorani se je zdelo, 
da jih uvodne besede, ki jih 
}e z odra govoril v zimsko 
bundo oblečen mladenič, ka
rajo kot paglavce, ki doslej 
o kulturi sploh še nič ne ve
do. Zares, vzvišeni ton uvod
nega nagovora je že takoj v 

začetku skalil perspektive no
ve skupine, ki se je ta večer 
prvikrat predstavljala javno
sti. Množična udeležba je po
kazala, da ljudje ljubijo poe
zijo, da si je žele in da bi 
se takih prireditev še in še 
udeleževali. Zal pa ste v oce
ni večera izpustili tprav to, 
kar sem bral v zadnji številki 
Naših razgledov. Tam je MM-
ja Mejak napisal med dru
gim tudi tole: 

» . . . Pesniki iz različnih ge
neracij in z različnimi nazo
ri, toda vendarle vsi pesniki, 
bero na literarnem večeru v 
nekem manjšem mestu. Ko 
pride vrsta za branje na pes
nika, ki uživa pri publiki ve
liko popularnost, se prično 
njegovi pesniški tovariši (naj 
bo povedano: iz kroga Per
spektiv) omalovažujoče mu
zati, očitno posmehovati in si 
navsezadnje — na odru, pred 
vso publiko prižgo cigarete. 
Verjetno je dogodek brez 
precedensa v naši kulturni 
zgodovini... « 

Tako Mitja Mejak; rad bi 
ga samo dopolnil: to se je 
zgodilo v Novem mestu 4. fe
bruarja zvečer na literarnem 
večeru za Prešernov teden. 
Menim, da ni prav, da ste 
to v takratni oceni večera iz
pustili. Zalilo nas je tudi, da 
so nekateri pesniki (verjetno 
zaradi svoje domišljavosti) 
brali svoja dela sede za mi
zo, zgražali pa smo se nad 
vidnim omalovaževanjem, ki 
so- ga nekateri naduteži ka
zali do svojega pesniškega to
variša s tem, da so med nje
govim branjem kadili! O tem 
se je v Novem mestu precej 
razpravljalo — in če zdaj na 
prireditve skupine »Pro et. 
contra« ni odraslih, verjemite 
da vpliva nanje tudi nekul
turen nastop takih brezpir-
spektivnih in nekulturnih 
domišljavcev. Skupini »Pro et 
contra« so naredili kaj slabo 
uslugo! Njeno tuje ime — le 
čemu si ti mladi ljudje kot 
ljubitelji materinega jezika 
in kulture ne morejo umisli
ti primernejšega, domačega 
naziva? — tudi sicer ne pri
vablja. 

Kakor smo zares lahko ve
seli sleherne pobude in ji že
limo, da bi koristila sociali
stični skupnosti, tako mara
mo hkrati sproti obsoditi vse 
brezperspektivne manifesta
cije »surove kulture«, ki zdaj 
menda po krivici mečejo sla
bo luč na prizadevanja po
sameznikov v najnovejši no
vomeški kulturni skupini. 

ANTON KAVALAR, 
Novo mcs'o 

Č E M U SE NE 
SPOTIKAMO 
OB ZAMUDE? 

Tovariš urednik, 

V sestavku »Res, kje je res
nica?«, ki sle ga objavili le
tos 27. februarja, sem zasle
dila tudi naslednjo vrstico: 
»AH niso pretirani očitki za 
deset do petnajst minutno za-, 
mujanje. ko je vendar sploš
no znano, da take zamude ni
so samo pri šahovskih brzo-
turnirjih, pa se vendar vanje 
nihče ne spotika!« Glc/te, jaz 
nisem šahistka in se me mo-
morebitne večje ali manjše 
zamude pri šahovskih igrah 
res ne tičejo. Toda gre za tr
ditev, s katero se nihče v 
naši družbi ne bi smel stri
njati — za trditev namreč, 
da »so zamude že nekaj take
ga, ob kar se pri nas nihče 
ne spotika«! Saj to je tisto: 
ker se nihče ob to ne spoti 
ka, se zamuja vsevprek in 
marsikje. Uradi ne začno de
lali ob 7. url zjutraj, temveč 
vidiš prihajati uslužbence vse 
tjn do četrt na osem, pa tu
di še kasneje. Sestanki, seje 
in konference se tal le redko
kdaj začno točno ob napove
danem času. Povsod se uve
ljavlja zamuda, če ne več. 

vsaj desetminutna. To pa ni 
prav! Cas vse premalo ceni-
mj, čeprav nam vsaka minu
ta predstavlja denar. Vsi bi 
radi imeli boljše osebne do
hodke, pri tem pa je mnogim 
prav maU) mar, kako izkori
ščajo čas. Marsikje gre le za 
grde razvade, da ljudje zamu
jajo delo; s primernimi ukre
pi bi se to dalo hitro odpra
viti. 

MIRA KREMŽAR, 
Črnomelj 

GOST NAJ BO 
DOSTOJNO 
P O S T R E Ž E N 

Tovariš urednik! 
Znano je, da pri nas kvali

ficiranih gostinskih delavcev 
primanjkuje. Mnogi zasebni 
gostinci in tudi družbena go
stišča si iz zadrege pomaga
jo tako, da najemajo za strež
bo podeželska dekleta. Le-ta 
so, kot sem nemalokrat ugo
tovil, v začetku boječa in sra 
meiljiva v odnosu do gosta, 
ko se v novo okolje vžive, pa 
prično svoj poklic precenje
vati Z vzvišenostjo ter vid
nim odporom in nejevoljo ob
čujejo z gostom, ki jih mora 
neredko po večkrat poklicati, 
preden ga »opatijo«... Ne 
mislim reči, da so vse nataka
rice takšne, prav gotovo pa 
jih je precej. 

Pameten in uvideven človek' 
tem, ki jih imam v mislih, 
praikar opisane napake ne 
zameri, saj ve, da niso bile 
deležne zadostnega pouka in 
izobrazbe za poklic, ki ga 
opravljajo. Sodim, da ne bi 
škodilo, ko bi za vse nekvali
ficirane gostinske delavce vsa
ko leto pred glavno sezono 
priredili nekajdnevni semi
nar. Tam bi jih predavatelji 
poučili o tem, kako se je tre
ba vesti do gosta, kako mu 
dostojno poslrečl in kako na) 
bo gostinski delavec ljubez
niv, brez suženjske ponižno
sti. Zdi se mi, da bi takšne 
seminarje kazalo prirediti bo
disi v Dolenjskih, šmarjeških 
ali v Cat.eških Toplicah. 

Jote Sketa 
Podbočje 

CELJE: v ospredju razprave o statutih 
Zapiski s petkove razširjene seje i z v r š n e g a odbora okrajnega odbora SZDL v Celju 

Medtem ko odborniki ob
činskih skupščin razpravljajo 
na zasedanjih o pripombah 
in predlogih občanov in pro
izvajalcev na letošnje druž
bene načrte in jih sprejemajo 
skupaj z občinsklttii proraču
ni, se občani spet zbirajo ali 
se bodo v teh dneh zbrali na 
zborih, da bi se pogovorili 
o statutih svojih občin. Tako 
kot v drugih občinah celjske
ga okraja so se tudi v breži
ški občini najprej pogovorjali 
o občinskem statutu na se
stankih družbeno-političnih 
organizacij in društev, od po
jutrišnjem do srede pa bodo 
svoja mnenja povedali še ob
čani na 22 zborih. 

Na obravnavanje občiiskih 
statutov so se zlasti skrbno 
pripravljale organizacije So
cialistične zveze, ki menijo, 
da tudi kratek čas do spre
jemanja statutov ne bi smel 
biti ovira za kakovostne raz
prave. 

Podobno kot na terenu hite 
razpravljati o svojih statu
tih tudi v delovnih organiza
cijah. Rok je kratek in mar
sikje so izgubili dragocen čas 
s čakanjem. V takšnih orga
nizacijah se bodo pač ponov
no > prepričali, da hitrica ni 
preveč koristna in da so z 
odlaganjem škodovali le sami 
sebi. V družbenih službah bo
do razen tega morali upošte
vati pri dokončni sestavi sta
tutov še novi Zakon o samo
upravljanju v družbenih služ
bah. 

V vseh občinah je v razpra
vi tudi statut celjskega okra
ja, o njem pa je pretekli pe
tek razpravljal na razširjeni 

seji tudi izvršni odbor okraj
nega odbora SZDL v Celju. 
Ob upoštevanju ustavnih na
čel je v osnutku okrajnega 
statuta več novih rešitev, ven
dar je v njem precej splošnih 
določil. Tako nakazuje vpra
šanja, ki jih bo okraj reše
val, ni pa iz določil razvidno, 
k a k o in s k a k š n i m i 
s r e d s t v i bo izvajal te na
loge. 

Na seji izvršnega odbora 
OO SZDL so opozorili pred
vsem na vprašanja, o katerih 
naj bi temeljiteje razpravljali 
v občinah, saj bo okraj us
merjal dejavnost na svojem 
območju predvsem z dogovar
janji in s strokovno pomočjo 
občinam in podobnim. To po
meni, da bo vloga okraja od
visna predvsem od razvoja 
občin, da bo vse bolj izgub
ljal pomen kot organ oblasti 
in pridobival na vlogi druž
benega upravljanja. Pri tem 
se pojavlja medobčinsko so
delovanje le med nekaterimi 
občinami ali med vsemi ob
činami okraja in potreba po 
taf.cšitih službah, ki bi jih 
okraj izvajal za celotno svo
ja območje. Brez dvoma bo v 
prihodnje v ospredju vloga 
okraja v usmerjanju in ved

no manj v reševanju s prav
nimi akti. Kot družbeno-po-
litična skupnost tudi ne bo 
delal samo tistega, kar bi 
nanj prenesle občine in re
publika, temveč bo moral 
ustvarjati politiko, pomembno 
za celotno območje okraja. O 
tem pa je v statutu premalo 
zapisanega. 

Takšnih in podobnih vpra
šanj je še več. Na seji izvršne
ga odbora OO SZDL so na 
primer bila zelo različna 
mnenja glede okrajnega pla
niranja in programiranja. 
Smernice za sestavo družbe
nega načrta bo vsekakor da
jala okrajna skupščina, niso 

pa bili enotni glede tega, ali 
naj pred sprejemom razprav
ljajo o okrajnem družbenem 
načritu tudi občinske skup
ščine, gospodarska zbornica 
in družbeno-politične organi
zacije ali ne. Medcem ko so 
nekateri menili, da bi to bilo 
težko izvedljivo glede na raz
položljivi čas in sedanji način 
sestavljanja družbenega načr-_ 
ta, je večina menila, da č a s ' 
ne bi smel biti ovira spričo 
tega, da je okraj družbeno
politična skupnost in da so 
nosilci izvajanja nalog pred
vsem občine in občani. 

V statutu bi morali bolj ob
delati načela o tem, da okraj 
pospešuje gospodarsko dejav
nost na osnovi ekonomskih 
načel in naj ne nakazuje, kak
šno dejavnost bo razvijal v 
posameznih občinah. 

Prav tako bi statut moral 
zajeti načela o samoupravlja
nju, delitvi dohodka, skraj
šanju delovnega časa in ka
drovskih vprašanjih, pred
vsem pa bi iz statuta morala 
biti bolj razvidna značilnost 
celjskega okraja. 

SREČKO PRATNEMER 

Kri, ki rešuje življenja 
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 

postaji: Avgust šivak, dr. Minka Maleiič, člana kolektiva 
Splošne bolnišnice Novo mesto; Fani Cehe, gospodinja iz Urš-
nih sel; Alojzija Blatnik, gospodinja iz Uršnih sel; Franc 
Seničar, 4Ian kolektiva IMV Novo mesto; Marija 1'Untan, 
gospodinja iz Uršnih sel; Antonija Klemenčič, gospodinja iz 
Laz; Marija Celic, gospodinja iz Uršnih sel; Ivan Poreucr, 
posestnik iz Laz; Janez Jakše, član kolektiva Stanovanjska 
skupnost Kandija; Draga Kamenarič, Danilo Kovačcvič, Jože 
Rataj, člani kolektiva Novoteks; Novo mesto; Franci Macele, 
član kolektiva Mesarija, Črnomelj; Janez Sobar, član kolek
tiva KGP, Novo mesto; Anton Stopar, 2TP, Novo mesto; 
Martin Sekula, delavec iz Uršnih sel; Peter Zarič, vojak iz 
VP 5979, Novo mesto; Viktorija Košir, gospodinja iz Dolnje 
Straže; Marija Bartolj, gospodinja iz Dolnje Straže; Rozalija 
Pavček, gospodinja iz Podgore; Jože Cirnski, član kolektiva 
Sekcije za vleko, Novo mesto. 

Predzadnji teden so darovali kri na novomeški trans
fuzijski postaji: J o ž e Šenica , član kolektiva OBS Novo 
mesto; Franc Jarc , -Anica A r k o , člana kolektiva »Do
lenjka«, Ž u ž e m b e r k ; Anton Hren, član kolektiva Re
mont, Ž u ž e m b e r k ; Ivana Slravs, gospodinja iz Srednje
ga Lipovca; Milena Šuštar , gospodinja iz Srednjega L i 
povca; Marija Pohajai , član kolektiva osnovne šole 
Ajdovec; A n a Ri/nar, gospodinja iz Srednjega Lipovca; 
Valerija Koncilja, gospodinja iz Malega Lipovca; Franc 
Stupar, član kolektiva Gozdno gospodarstvo Novo me
sto; Fanika Baša , gospodinja iz Ž u ž e m b e r k a ; Fcldks 
Rogelj, posestnik lz Velikega Lipovca; Edvard Gnido-
vec, posestnik iz Velikega Lipovca; J o ž e Gnidovec, de
lavec iz Gornjega Ajdovca: Stanislav Skubc, posestnik 
iz Gornjega Ajdovca: Slavka Skrbe; gospodinja iz Žu
ž e m b e r k a ; Miha Koren, delavec Iz T r e b č e vasi; Dana 
Gorišek, gospodinja iz Ž u ž e m b e r k a ; Mfcri.ia Kužnik, 
Hcdvika Petrina Marica Valant. MihaelV-Lcban, Milka 
Hrovat, Marija Koželj . F r a n č i š k a Marinčič . Anica 
Š t rumbel j , Marta Slogar. Alojz K l o b u č a r . Ivanka K a -
s te l ic , . č lani kolektiva Iskra — obrat ZujSembr-rk: Olga 
Košir , član kolektiva Zdravstveni dom, Novo mesto. . 

Zakaj ne krajevna skupnost na Bučki? 
10. marca so se volivci z ob

močja krajevnega urada Buč
ka zbrali v razveseljivo veli
kem številu na zboru, kjer smo 
razpravljali o osnutku občin
skega statuta, o družbenem 
planu in proračunu (oba je 
občinska skupščina že pred 
tem sprejela), hkrati pa smo 
izvolili nove člane poravnal
nega sveta. 

Na Bučko smo pred tem 
dobili žal samo dva izvoda 
osnutka občinskega statuta iz 
Sevnice. Ob teh dveh izvodih 
naj bi se za razpravo pri
pravilo v kratkem času kar 
460 volivcev našega področja! 
Oba izvoda osnutka smo do
bili komaj nekaj dni pred zbo
rom, čeprav so se razprave o 

osnutku statuta začele v naši 
občini že 24. februarja in se 
nam zdi, da je bil osnutek že 
prej razmnožen. To je vseka
kor zelo čudno. 

Ko sem prebiral tisti del 
oinutka, ki govori o komunal
ni dejavnosti, sem opazil pri 
vsakem členu odstavek: »Za 
. . skrbi krajevna skupnost.« 
V prvem členu pa sem pre
bral: »Krajevna skupno? t se 
lahko ustanovi za mesto Sev
nica in za Krmelj.« Tako_ se 
mi je vsililo vprašanje, kje 
so drugi kraji, posebno tisti, 
ki imajo krajevne urade! Ali 
prebivalci teh krajev nimajo 
iftih pravic kot v Sevnici? 
Slišali smo trditev, da naj bi 
ustanovili »krajevno skupnost 

Zasebna gostišča se vneto 
pripravljajo na novo sezono 

Gostje, ki bodo obiskali 
Belo krajino, se ne bodo u-
stavljali samo v. Metliki, obi' 
skovali bodo tudi podeželska 
gositišča. Tudi ta morajo biti 
pripravljena na sezono, če
prav je to nekaterim zaseb
nim gostincem težko dopo
vedati. Organi in vodstva ob
činske skupščine se zatega
delj zelo trudijo okoli zoseb-
nih gostincev in jim dopove
dujejo, naj se pripravijo na 
sezono. Sanitarni in tržni in
špektor iz Novega mesta obi
skujeta gostišča v metliški ob
čini in ugotavljata, kaj je tre
ba storiti. Posamezni zasebni 
gostinci so že doumeli, da 
bo preurejeno in za sezono 
pripravljeno gostišče privabi
lo goste, kar bo v dobro last
niku. Takšni so se obnavlja
nja resno lotili. .lelka Stampo-
har iz Gradca Je kupila novo 

DOLENJSKI LIST v vsako 
hišo Bele krajine, Spod 

Posavja In Dolenjske I 

opremo in uredila svoje go
stišče tako, da je veselje sto
piti vanj. Tudi Pepi Badovi-
nac na Jugorjju se temeljito 
pripravlja na sezono: uredil 
bo sanitarije, teraso za goste, 
nabavil bo novo opremo in 
zamenjal pod v gostišču. 

tam, kjer je treba ustanavlja
ti razne servise. Brez dohod
kov od servisov ni mogoče 
plačevati tajnika krajevne 
skupnosti.« Ta razlaga pa je 
zgrešena. Doslej so vse delo 
za krajevne odbore, ki so bi
li nekaki predniki krajevne 
skupnosti, opravljali šefi kra
jevnih uradov. Zakaj bi tega 
nc delali v bodoče za krajev
ne skupnosti? Ce bo poslova
nje krajevne skupnosti tako 
naraslo, da bo potrebovala 
lastnega tajnika, bodo prav 
tako narasli tudi dohodki. 
Vsaj na Bučki je tako. Dose
danji krajevni odbor si je 
vedno znal ustvariti primerne 
dohodke tudi brez prispevkov 
iz občinskega proračuna. Ko
misijo za sestavo občinskega 
statuta vprašujem: kdo bo 
skrbel za zadružni dom na 
Bučki, za sejmišče in mestno 
tehtnico, kdo za pokopališča, 
za popravilo vaških poti itd., 
Hd.? Bojim se, da pravega od
govora najbrž ne bo mogla 
deti, zato predlagam, da s 
primerno spremembo osnutka 
statuta omogoči ustanovitev 
krajevne skupnosti na Bučki. 

Ivan Punneršič 

Z A H V A L A 

Ob bridki izgubi naše dobre in nepozabne mame 

A N E P E Z D I R C 
iz Gradcu v Beli krajini 

se najiskreneje zahvaljujemo vsem tistim, ki so Jo 
med njeno težko boleznijo negovali in ji lajšali 
bolečine: — Najlepša hvala vsem, ki so jo poča
stili, ji darovali cvetje in nam izrazili sožalje ter 
jo spremili k zadnjemu počitku. — Vsem za vse 

prisrčna hvala! 

Ž a l u j o č i : sin Tone, Anica, Nežka, France, brat 
I-ojzc, svakinje, vnukinje in ostalo sorodstvo. 



14. novembra podnevi se je brigada premaknila 
nazaj v Gorjance in se nastanila v Vinji vasi. Sovraž
nik je bil zaradi poraza pri Koprivniku demoralizi
ran in ni poskušal z izpadi. 12. brigada pa je pri 
Uršnih selih imela dva dni obkoljen domobranski ba
taljon iz Novega mesta. Iz Vinje vasi je brigada od
šla proti Semiču, kjer so bila 17. novembra podeljena 
prva odlikovanja. Trije borci so prejeli »Red hrabro
sti«, okoli 25 pa »Znak hrabrosti«, iž Semiča je bri
gada odšla v napad na nemško-domobransko posto
janko v Kočevju. Toda postojanko je napadla 18. 
divizija. 15. brigada je samo ščitila smer iz Grosup
ljega. Zato je zasedla položaje med Kočevjem in Rib
nico vzhodno od železniške proge. Razen manjših 
prask ni bilo nikakih spopadov. 19. novembra se je 
zatekel k brigadi ameriški letalec, po narodnosti 
Ceh, ki je skočil s padalom iz gorečega letala v oko
lici Ribnice, pa so mu kmetje pokazali pot k parti
zanom. 

21. novembra se je brigada vrnila in se nastanila 
v vasi Vrbovec. Napad na Kočevje namreč ni uspel. 
Naslednji dan se je brigada nastanila na Vrheh pri 
Hinjah, od tam pa je odšla v Rihpovec pri Mirni peči. 
24. novembra je brigada odšla na prehranjevalno ak
cijo na območje Šmarjete, kjer je bilo še dovolj 
hrane. Težko orožje in pratež so ostali v vasi. Ponoči 
so posamezni bataljoni večkrat padli v zasede. Bri
gada je pri tem izgubila plen in 8 borcev. Že 27. no
vembra je bila brigada v vasi Trbovec. 

1. decembra je brigada poslala 20 izbranih bor
cev, enega komisarja samostojne čete in namestnika 
komandanta brigade Pušenjaka v jurišni bataljon 15. 
divizije, ki se je tedaj ustanovil. 

5. decembra je brigada po topniški pripravi na
padla nemško postojanko v Šentjanžu onkraj demar
kacijske črte. Napad se je pričel ob 4. uri zjutraj, 
uspel pa ni. Naše enote namreč niso bile informirane 
o razporedu sovražnih sil, niti niso vedele za novo 
sovražno postojanko Brezje. Zato jim je sovražnik 
padel v hrbet. Brigada je imela precejšnje izgube. 
Med drugimi so takrat padli: Marija Gruden iz Ra-
dovice, poni. politkomisarja 3. čete 3. bataljona, Mar
tin Vraničar, komandant 1. bataljona, in Anton Go-
vednik s Suhorja, pomočnik komandanta bataljona. 
Grudnova je padla, ko je skočila iz kritja in pozva
la borce na juriš, zadeta v čelo. Vraničar je izginil 
pri odhodu bataljona in nikoli več ni bilo sledu za 
njim. 

13. decembra je brigada v vasi Dobrava pri Žu
žemberku doživela močan topniški napad. Zaradi iz
dajstva je sovražnik zvedel, da je v vasi štab briga
de. Bilo je nekaj ranjenih in mrtvih. Granata je pa
dla v obveščevalni center brigade in ubila Draga Ma-

RUDI P U Š E N J A K - U R A G A N : 

tjašiča in Jožeta Finka, obveščevalca. Matjašič je bil 
doma iz Maribora, leta 1942 pa je kot nemški vojak 
dezertiral iz Radovljice na Jelovico in kot partizan 
v nemški uniformi še nekajkrat obiskal Radovljico. 

V noči med 22. in 23. decembrom je brigada spre
jemala ranjence 15. divizije. Divizija se je hotela ta 
dan prebiti čez cesto Ljubljana — Novo mesto, toda 
ni ji uspelo. Naslednjo noč se je akcija s sodelova
njem 15. brigade ponovila in to pot uspela. 

Med napadom 15. divizije na domobransko po
stojanko v Občinah pri Trebnjem je 15. brigada do
bila nalogo blokirati Trebnje. Potem ko se je mora
la divizija zaradi napada močnih nemško-domobran-
skih sil umakniti, se je 15. brigada umaknila proti 
Žužemberku. 3. bataljon pa je zaostal in se vrnil še
le 6. januarja 1945, čeprav je napad prenehal že 3. 
januarja. V teh bojih je padel bivši aktivni kapetan 
italijanske vojske Boris Ponikvar, takrat administra
tor 3. bataljona 15. brigade. 

9. januarja 1945 je brigada odšla pod Gorjance. 
Takrat je štela samo še okoli 350 borcev. Neprestani 
boji in zima so zredčili njene vrste, tako da so čete 
»tele le po 25—30 borcev. Pod Gorjanci je brigada 
sodelovala s 14. brigado pri obrambi osvobojenega 
zemlja. 

januarja 1945 je brigada vodila boj z domo
branci v Vavti vasi in pri Prapročah. V tem spopadu 
J1' padlii okoli 25 domobrancev, okoli 30 pa je bilo 
ranjenih. Sovražnik je v paničnem begu zapustil bo
jišče. 
.. 11. februarja je brigada spet odšla v Suho kra
jino. Številčno stanje je bilo: 363 borcev. 

16. In 17. februarja je brigada napad: la domo
bransko postojanko na Dvoru ob Krki, vendar brez 
uspeha. Jurišna četa brigade je sicer prodrla med 
V"'lH^ rJ e ' toda morala se je umakniti. V teh bojilt 
18 f , ' h r m , J t - " k o»»andir juriŠne čete Polde Ferbežar. 
kote £ r n ' t r j

1
a J c b i , » zaposlena v boju okoli znane 

21 rebr , , ' l n , M " r k u -
Smuke. Ubll'aie Nu i e brigada udeležila bojev okoli 
la ter osvobodila »i 1 3 0 s o v ražnih vojakov, dva ujo-
reda. Padel p a Z BSSI1 » > a r t i«>na Dolenjskega od-
mandanta brigade v tEV*1!.'"1 PUCELJ- "»M E S T» I K K°-
ka z Nemci, ki so v ve ii.. H J C Z O P E T L M E L A O N R A V-
Suho krajino. Domobranci ™. K^U.U Z A Č E.H V D I R A T I 7 
hodnlcc. Nemci so bili s\Cvr ™ Ux e v , o d l č l , n , J m ' d / 
sestavljeni iz raznih enot. ineu^ir„n.0 d c m ? r a " - V r a n l -
di mnogo drugih narodnosti. SIUSTMJ*. BLI",-,TU" 
Njihove divizije so štele po 5000 m „ ž . J , h * w l l k o -

V noči med 27. in 28. februarjem i* i , . ; . 
no z jurišninv bataljonom 15. diviziji S a . U a 
mobransko postojanko Občine. Da Je prišU do tla 
je morala prekoračiti Krko in se Še isto noč vrniti 
To je bila zelo težka naloga, ker je bilo obilo snega 
In ker je sovražnik močno nadzoroval vse prehode 
»'t poti in Krki. 

P R O F . J A N K O J A R C -

ffiedWUti vtffovm mestu 
u 

Takih prireditev seveda 
pozneje n i bilo, n a j b r ž e 
zaradi spora gimnazijske
ga ravnateljstva z deželno 
vlado, v katerem bi bila 
n o v o m e š k a gimnazija kma
lu izgubila svoje višje raz
rede. 

Mesec dni po tej prosla
vi je s e d m o š o l e c Franc 
Ljubic pisal med drugim: 
» K a k o r je v povzdigo mate
rialnega prida treba nam 
sviloreje, tako nam je v 
povzdigo duševnega narod
nega živl jenja treba čitav-
nice, kakor j ih imajo po 
drugih mestih, zakaj čitav-
nice so drevo, pod katerim 
se oživlja z d o m a č o hrano 
d o m a č Človek. Zato naj bi 
se zbrali veljavni m o ž j e , 
ki bi to d r u š t v o ustanovili. 
Kakor vsaka reč je tudi ta 
iz p o č e t k a težavna; ali to 
naj nikogar ne s t raš i ; saj 
s k u š n j a uči, da č i t a v n i c e 
povsod veselo napredujejo 
in si pridobivajo prijatlov 
celo od tiste strani, ki jih 
je izprva pisano gledala.« 

» D o l e n c i še vedno 
s p i m o , k a r se tiče 
narodne s v e s t i . . . « 

A zastonj je bil klic po 
novomeških veljavnih mo
žeh, č e p r a v je tudi K r a n j 
že o d januarja 1863 imel 
svojo č i talnico . Levstikov 
»Naprej« je aprila z dopi
som »Iz Dolenjskega« do
bro označil tudi novorne-
ške razmere, č e p r a v je 
imel v mislih Ribniško do
lino: »Sicer pa moram 
opomniti z br idkim srcem, 
da pobožni Dolenci še ved
no spimo, kar se t iče na
rodne svesti; le malo kje 
dobiš tacega č loveka, da 
časi p o m ž k n e z eno obrv
jo; ali ko vidi, kako okoli 
vse pokojno dremlje, obrv 
kmalu zopet zatisne, kakor 
da bi se zdelo tud njemu, 
da ni še č a s vstati, umiti , 
p o č e s a t i in opraviti se.« 
Jeseni istega leta je Lev
stik Novemu mestu in Do
lenjski napisal dvoje svo
jih »Oairov po domači i« 
in dejal: »Če se človek ma
lo ozre po svojej domovini, 
mora se mu č u d n o zdeti, 
da vrli Dolenoi duševno spe 
š e tako mirno, kakor slo
veči kralj M a t i j a š pod zem
ljo pri kamenenej mizi. 
K a j delajo Dolenci? K a j 
dela s loveče m e j s t tj , do-
lenski Rim? Po svetu ho
dijo poredni ljudje, kateri 
trdijo, da je vinska kaplji
ca, k i raste po t r š k e j in 
druzih slavnih goricah, kri

va, da so tako dremljivi, 
kar t iče duševnega življe
nja .« Levstik s k u š a opravi
čiti Dolenjce z gospodar
sko zaostalostjo pokrajine, 
kar pa »bi j ih moralo iz-
podbadati v hi t re jše kora
ke« i n »razumeli bi , da se 
j i m je treba poprijeti na
predka v poljstvu, v obrt-
nosti in druzih rečeh.« V 
nadaljevanju svojega član
ka dne 8. septembra pa po
drobno členi vzroke dolenj
skega mrtvila in opozarja 
obenem na škodo, k i jo s 
svojim vplivom narodnosti 
lahko prizadene sosednji, 
na višji stopnji s toječ i tuji 
narod, kar da velja še po
sebej za Gorenjce, p r i ka
terih je narodnost »uže od 
nekdaj v mnogo večej ne
varnosti, nego pri bogobo-
ječih vinopivčkih po Do-
lenskem.« 

K e r vse leto 1863 ni bilo 
iz Novega mesta več glasu 
o čitalnici , je naslednje le
to podrezal Bleiweis sam. 
č l a n k u p. Lacka o Mati j i 
Kastelcu in njegovi hiši, 
v kateri je takrat imela 
svoje prostore kazina (ne
kdanji Kokličev hotel), je 
pristavil pod č r t o pripom
bo: »Ko bi N o v o m e š č a n j e 
kedaj?! se toliko domaćin
stva zavedli, da bi napra
vili si č i tavnico , bi p a č ta 
hiša, k i jo je zidal Slove
nec, bila zgodovinsko po
menljivo s tanoval išče na
rodnega Zavoda. »Medtem 
so rasle č i talnice v Ajdov
ščini, Ilirski Bistrici , Ptu
ju in Vipavi, le novome
ški dopisnik »Novic« toži , 
da č i talnice še vedno ni , ' 
v kazini so pa samo nem
ški častniki . V jeseni 1864 
so ustanovili č i ta lnico tudi 
v Planini na K r a s u in celo 
Z u ž e m b e r č a n i so v okto
bru 1864 v »Novicah« izra
žali željo po d r u š t v u za 
pouk in zabavo, na kar 
j im je Bleiweis pr iporoč i l 
č i talnico , ki da je »bukvar-
nica in veselišče«. Le v No
vem mestu, kjer se je ta
krat na glavni šoli (popol
na osnovna š o l a ) poučeva
lo » s a m o slovensko branje 
kot tako«, ni in ni hotelo 
vzkliti drevo, pod katerim 
bi se d o m a č človek oživljal 
z d o m a č o hrano. Mešča
nom s o p a č zadoščala več
kratni izleti m e š č a n s k e 
garde v bližnjo okolico, p r i 
katerih j i m je igrala že le
ta 1854 ustanovljena mest
na godba na pihala tako iz
vrstno, da bi se z njo »mo
gla po pravici p o n a š a t i ve
liko v e č j a in b o g a t e j š a me

sta«, kot je nekaj kasneje 
zapisal Janez Trdina, in ka
kršne v onem času baje ni
sta imela ne Zagreb in ne 
Ljubljana. Pozimi pa so se 
meščani zabavali na običaj
nih predpustnih veselicah 
posameznih krčmarjev, 
medtem ko je uradništvo z 
nemikutarijo plesalo v ka
zini. Tu pa so se ravno v 
zimi 1864/65 pokazale ne-

in o čegar koli smo mislilj 
da se že v zdravi zemlji 
greje, čitalnico mislim, 
Kolikokrat Je bilo že ži
vahno razpravi j ano o tej 
ideji in še vedno ni beseda 
dejanje postala. Tukajšnji 
Slovenci napak razumejo 
konservativnost in padajo 
vanjo. Oni so, kar smo v le
tih nesreče 1849—1859 
(Bachov absolutizem) ime-
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Mestni podi (danes Malovičeva hiša) s pogledom na 
proštijo 

varne razpoke v družab
nem odnosu njenih članov, 
kar je ustanovitev čital
nice brez dvoma pospešilo . 
P e š č i c a rodoljubov pa, ki 
je iz dneva v dan priča
kovala razsulo kazine, da 
na njenih razvalinah osnu
je či talnico, tega le ni do
čakala . Zato je 8. marca 
1865 iz Celovca podrezal 

Einspielerjev »Slovenec«: 

»Rodoljubi (v Novem 
mestu) si sicer na vso 
m o č prizadevajo, da bi 
ustanovili č i talnico , ali pre
slabi so še , ker j ih je pre
m a l o « , č u d e č se, da je v 
č is to slovenskem mestu kaj 
takega m o g o č e , pravi da
lje: »Obhajalo bode mesto 
letos spomin svojega. 500 
letnega obstanka. Al i b i ne 
bilo lepo, spodobno in ča-
stivno, č e bi se ob tej pri
ložnosti N o v o m e š č a n i svo
jega slovenskega rodu 
spomnili, in če ne več vsaj 
ogeljni kamen k čitalnici 
postavili? — N o v o m e š č a n i ! 
posnemajte svoje sloven
ske brate po drugih krajih, 
zbudite se in napravite si 
č i ta lnico , k i vam bo gotovo 
korist i la« . 

N o v o m e š č a n i pa se le ni
so zbudili in »Triglavov« 
dopisnik P a p e ž je tožil 11. 
aprila: » P o m l a d je že pa 
zastonj i š č e m o -mladega 
brsta, k i bi ga tako radi 
gojili, tako mirno čuvali , 

Strelsko d r u š t v o leta 1867. Ob mizi sedita: levo J. p!. Scheuchenstuel - dolenj
ski Napoleon so mu rekli sodobniki - desno tiraščak Smola 

novali »gemiitUch« (= do
b r o d u š e n ) . »Po teh bese
dah se pr i tožuje tudi nad 
kazino, ki ne u p o š t e v a ni
ti »nekaj bolj tihih želja 
slovenskih patriotov, ki so 
sedaj v nemalem številu« 
njeni člani, pa ima poleg 
deset nemških listov i n 
»Triglava« samo dva slo
vanska časnika . 

Vse do jubilejnih dni n i 
bilo v e č glasu o osnovanju 
čitalnice. Brez dvoma p a 
so takrat, ko se je že pri 
pravljala ustanovitev čital
nice v Metl iki i n Sevnici, 
bili tudi v Novem mestu 
na delu m o ž j e , ki so z vso 
vnemo zagovarjali ustano
vitev či talnice in se p r i 
tem spotikali ob kazino, 
kar je zopet rodilo spora 
i n trenja, tako da je moral 
dopisnik Laibacherice po
zivati m e š č a n e , naj opuste 
vse cepitve ter z združeni
m i m o č m i praznujejo pet-
stoletni jubilej. 

V onih mesecih so delali 
za ustanovitev č i ta lnice 
predvsem namestnik dr
žavnega pravdnika Lado* 
vik Ravnikar, sodni urad* 
nik Martin Mohar, avskul« 
tant Gregor Keržič, zdrav
nik dr. žiga Bučar, lekar
nar Dominik Rizzoli, trgo
vec Alojz černič in gostil
n i č a r Janez Gregorič. Ti so 
bili , k i so v nekaj urah na
brali 45 podpisov mešča
nov na vabilo » J u ž n e m u 
Sokolu« iz Ljubljane, naj 
se udeleže proslave petsto
letnice, h o t e č tako dati vse
m u slavju bolj naroden; 
z n a č a j . In vse tako dolgo 
govorjene besede o čitafc 
niči so ravno ob proslavi 
petstoletnice postale deja
nje. 

SLAVNOSTNI 
DNEVI 

Slavnostni odsek je ob
javil 12. avgusta 1865 v 
Lajbaherici i n 16. avg. v 
»Novicah« program jubi
lejnih dni : 19. z v e č e r raz
svetljava mesta i n obhod 
godbe; 20. ob 9. uri m a š a 
pri f r a n č i š k a n i h in parada 
m e š č a n s k e garde, ob 12. 
pogostitev mestnih ubogih, 
ob 4. popoldne ljudska ve* 
selica na Tratah; 21. avg. 
ob 5. zjutraj budnica, ob 
9. slavnostna seja občin
skega odbora, ob-10. m a š a 
v kapiteljski cerkvi, ob 12. 
s v e č a n obed, zvečer pa 
ples v kazini. 
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Pripombe k tezam novega pokojninskega sistema 
Posebna devetčlanska 

komisija občinskega sindi
kalnega sveta Kočevje je 
proučila teze novega po
kojninskega sistema in 
nanj dala več pripomb in 
predlogov. Le-te je kasneje 
obravnavalo tudi predsed
stvo občinskega sindikal
nega sveta. Pripombe so 
takele: 

Pokojnine naj se prila
gajajo letno realnemu 
osebnemu standardu oziro-

K O Č E V S K E 
N O V I C E 

ma rasti nominalnih oseb
nih prejemkov. Samoupra
va v pokojninskem zavaro
vanju naj bi bila organizi
rana tako, da bi imeli sa
moupravni organi vpliv na 
enotno politiko zbiranja 
in trošenja sredstev. Skla

di naj bi bili po republi
kah s svojimi organi samo
upravljanja, v zveznem 
skladu pa naj bi bilo orga
nizirano poza var ovan je. 
Novi pokojninski zakon 
naj bi izhajal s stališča, 
da so pokojnine oz. po
kojninsko zavarovanje na
daljnja stopnja delitve do
hodkov' po delu oz. po vlo
ženih sredstvih, ko bi člo
vek izpolnil vse pogoje za 
upokojitev. Zgrešeno bi bi
lo, če bi pokojnine obrav
navali s socialnega položa
ja. Za zagotovitev najniž
jega življenjskega minimu
ma bi morala biti najnižja 
pokojnina 16.000 din. Gor
nja meja pokojnin naj bi 
bila določena ali pa naj bi 
se kriteriji za ugotavljanje 
osnove jemali obvezno za 
dobo 10 let pokojninskega 
staža, če ima vlagatelj nad 
100.000 dinarjev osnove. 

Za starejše delavce pred 
upokojitvijo, ko ne dose
gajo več pravega učinka 

in norme, naj bi zakon 
predvidel, da se jim prizna 
manjša sposobnost za delo 
in za to dodatek iz sred
stev zavarovanja. Tega ns 
moremo jameti, kot da je 
njihov manjši učinek enak 
invalidnosti in ne bi teh 
primerov smeli reševati z 
invalidskim dodatkom. V 
novem zakonu, je menila 
komisija, niso potrebni 
razredi, češ da ti negativno 
vplivajo na odnose v zava
rovanju in v delovni orga
nizaciji za delovne ljudi 
pred upokojitvijo. Za raz
širjeno zavarovanje naj bi 
se odločil zavarovanec 
sam. 

Novi zakon naj predvidi 
tudi rok za ugotavljanje 
in dokazovanje delovne in 
posebne delovne dobe. to 
je tiste, ki jo dokazujejo 
s pričami. Za izjemne pri
mere naj bi naknadno ugo
tavljale komisije organov 
socialnega zavarovanja. Za
kon naj bi predvidel tudi 

to, da dokazana delovna 
doba ne more zastareti in 
da se lahko sproži pono
ven postopek, če je nak
nadno ugotovljena nepra
vilnost v priznanju delov
ne dobe. (g) 

POJASNILO 
K članku »Turizem in Osil-

nica«, ki smo ga objavili 
prejšnji četrtek, pojasnjuje
mo: Zadnji stavek v tem se
stavku se mora pravilno gla
siti takole: »Če bi vozil avto
bus iz Kočevja v Osilnico 
vsaj v juliju in avgustu t u-
<1 i o b n e d e l j a h , bi s 
tem veliko pridobila Kolpska 
dolina in Kostelsko. 

8 milijonov za elektrifikacijo 
Svet za stanovanjske in ko

munalne zadeve pri občinski 
skupščini Kočevje je na zad
nji seji obširno razpravljal o 
komunalnih potrebah posa-
meznih krajev, o čemer so 
volivci govorili na zadnjih 
zborih volicev. Predvsem je 
precej potreb se pri elektrifi
kaciji (Struge, Kolpska doli
na) in pri gradnji vodovodov. 
Zelje občanov je svet podrob
no obravnaval; v okviru mož
nosti bodo letos skušali ure
diti najnujnejše. 

Predvsem je treba nadalje
vati z elektrifikacijo. Letos bo 
zbranih okrog osem milijo
nov oZn: 3 milijone iz občin
skega proračuna, tri milijone 
kredita in okrog dva milijona 
od Elektro. Za dokončno na
peljavo^ elektrike v dveh va
seh v Strugah bosta potrebna 

dva milijona, uredili bodo 
javno razsvetljavo v Stari 
cerkvi, šalski vasi, Vasi in 
Fari. Veliko so govorili o 
elektrifikaciji Ajblja ter 
Cmega potoka in Pungrta 
Ker bi stala elektrifikacija 
Črnega potoka in Pungrta 
okrog tri in pol irrlijona, 
Ajblja pa nad šest, so sklenili 
Bovar temeljito preštudirati, 
ker za vse hkrati ni dovolj 
sredstev. 

Letos bodo nadaljevali 
gradnjo vodovoda v Predgra
đu, za vodovod v Dragi bo 
porabljen milijon in pol, Fari 
pa bodo dali za ureditev ne
katerih stvari 700 tisoč din. 

Na tej seji je svet sprejel 
tudi odlok o gradbenih delih, 
za katere ni potrebno grad
beno dovoljenje. 

INDUSTRIJA IN IZVOZ V JANUARJU 
TER FEBRUARJU 

V januarju in februarju 
je bila vrednost industrij
ske proizvodnje, merjena 
po tekočih cenah, za 63,8 
odst. višja kot v istem ob
dobju lanskega leta. Tako 
lepi uspeh je treba pripi
sati predvsem kemični to
varni Melamin, katere pro
izvodnja je bila lani v tem 
času majhna (tovarna je 
bila v izgradnji). Cista fak
turirana realizacija je bila 
v teh dveh mesecih prese
žena (v primerjavi z janu
arjem in februarjem lani) 
za 49.9 odst., vrednost vnov-
čene realizaciji- pa za 57,2 
odst. V primerjavi z letoš
njim planom je dosegla 
industrija 13.3 odst. vnov-
čene realizacije, kar je pod 
dvomesečnim povprečjem, 
ki znaša 16,6 odst. letnega 
plana. 

V izvozu so nekatera 
podjetja že dosegla dobre 
rezultate, druga pa še niso 
pričela. Vsa izvozna pod
jetja so skupaj dosegla v 
prvih dveh mesecih leta le 
10.7 odst. letnega izvoznega 
plana. Izvažala še nista 
Itas in Melamin, Inkop je 
le malenkost pod planom 
(16,2 odst.), Inles je dvo
mesečni plan presegel (21,6 
odst.), Kmetijsko gozdar
sko posestvo je doseglo 9*9 
odst. letnega izvoznega pla
na, Avto pa 12,1 odst. 

Matični urad Kočevje 
V februarju Je rodila izven po

rodnišnice Dablca Skebe, gospo
dinja iz Salke vasi, mrtvo deklico. 

V Ljubljani so rodile: Marija 
Nagu iz 2elJn — Ireno; Marija 
Bradač iz Rapljeva — Branka; 
Rozallja Bastar iz Kočevja — Ml-
haelo; Marija Premožlč iz Kočevja 
— Romana; Frančiška Gralirljan 
iz Llvolda — Mileno. 

Poročili so se: Emil Kolenc, ko-
vaiki pomočnik iz Kočevja, ln 
Marija Malnar, pletllska delavka 
iz Norih Lazov; Jože Kokelj, elek
trotehnik Iz Mirna, ln Ladislava 
Vidmar, uslužbenka iz Kočevja. 

V Dobrrpoljali sta se poročila: 
Franc 2nidarsič iz Zdenske vasi, 
in Kristina Zupančič iz Tisovca. 

I mrli so: Prane Zaje, upoko
jenec Iz Petrove vasi, 84; Ivan 
Campa, upokojenec iz Koblarjev, 
71; Danijel Safer, upokojenec iz 
Kočevja, 68; Ivan Muhvič, upoko
jenec lz Stare cerkve, 71. 

Število zaposlenih v in
dustriji se je v teh dveh 
mesecih dvignilo za 0,7 
odst. Povprečni mesečni 
osebni dohodek na enega 
zaposlenega je bil v indu

striji lani (vse leto) 35.554 
din, lani januarja 30.767 
din, januarja letos pa je 
že nad lanskim povpreč
jem — 38.933 din. Se pravi, 
da so povprečni dohodki 
v industriji januarja letos 
bili za 26,5 odst. višji kot 
januarja lani in za 9,5 višji 
od lanskega povprečja. 

Nekaj novih osilniških iveri 
£ Osilničani in prebivalci 

kolpske doline imajo že ne
kaj let vrsto težav, ki bi jih 
bilo treba v bližnji prihod
nosti odpraviti. S tem ne 
bi pridobili samo domačini, 
ampak tudi turizem, ki ved
no bolj prodira v te kraje. 

0 Predvsem je nujno tre
ba urediti preskrbo z me
som. V Osilnici že nekaj let 
ni moč dobiti mesa, ker ni
majo mesarja, čeprav je tu 
klavnica ln mesnica. Po me
so hodijo v Caber, Brod na 

K o č e v j e se je v zadnjih desetih letih razvilo v nadvse prijetno in lepo ure
jeno mesto. Človeka, ki ga že dalj časa ni videl, razveselijo številne nove stano

vanjske in poslovne zgradbe, ki so mestu resnično v ponos 

kolpi alt na Plešec. Slaba je 
tudi preskrba s kruhom, ki 
ga trenutno vozijo z Broda. 
Pekarno, ki je bila svoje 
dni v Osilnici, so opustili. 
Meso in kruh bi lahko do-
važali iz Kočevja. Pri tem 
bi bila dobrodošla nova av
tobusna zveza Kočevje— 
Osilnica, če bi odpeljal av
tobus zjutraj iz Kočevja v 
Osilnico. Tedaj tudi pošta 
ne bi več prihajala z eno
dnevno zamudo. 

0 Poleti, ko nastopi suša, 
začne v teh krajih zmanjko
vati vode. Ljudje jo morajo 
nositi iz Kolpe, kar je pre
več zamudno. Pred dvema 
letoma so Osilničani začeli 
graditi vodovod skupaj s 
Pleščanl in Zamoščani iz 
Podsten, vendar je vodovod 
speljan le do Zamosta in 
Pleše. Do Osilnice je treba 
speljati le še 1 km vodovod
nih cevi, pa bo vprašanje-
pitne vode rešeno tudi za 
Osilničane. 

0 Osilničani bi sc radi o 
marsičem pogovorili, gledali 
televizijske programe ali 
brali časnike in revije, ven
dar nimajo klubske sobe. Za
to je potrebno, da to napo
sled le uredijo, ker bi pro
stor v ta namen našli. Več
je težave imajo z zbiranjem 
sredstev za spomenik NOB, 
ki ga nameravajo postaviti 
letos v Osilnici. Vaščani so 
nekaj sredstev že prispevali, 
prav pa bi jim pri gradnji 

spomenika prišla sredstva, 
ki so jih porabili lani za 
spominsko ploščo ob uredi
tvi elektrifikacije Kolpske 
doline. Nekaj hiš v Osilnici 
še vedno čaka na elektrifi
kacijo. Lastniki, ki še nima
jo elektrike, so pripravljeni 
sami pomagati. Stvar pa se 
ne premakne. Hudo je, da se 
je zataknilo pri tistih 300 
metrih napeljave! Bilo bi 
tudi lepo, če bi Osilnico po
noči bolje osvetlili, saj je 
do zdaj gorela navadno le 
ena javna svetilka. 

9 K razvoju turizma bi 
lahko precej pripomogli tudi 
gostinci, če bi izboljšali po
strežbo in čistočo. Kdor ho
če imeti večji dohodek, naj 
mu ne bo žal sredstev, ki 
jih bo porabil za investicije. 

0 Osilniški športniki se 
boje, da bi s postavitvijo 
spomenika NOB izgubili igri
šče, zato so sklenili, da bodo 
začeli graditi novo igrišče za 
šolo. Vendar sredstev nima
jo. Pomagati Jim bodo mo
rale organizacije. Upajo, da 
bo vprašanje zadovoljivo re
šeno, športniki pa so pri
pravljeni pri novem igrišču 
pomagati s prostovoljnim 
delom. ->P 

Naročite DOLENJSKI 
LIST sorodnikom v 

tujini — hvaležni vam 
bodo za pozornost! 

š e n a p r e j : premalo 
televizorjev 

Povpraševanje za Izdelki 
elektroindustrije se nadalju
je, pri tem pa nekaterih Iz
delkov še vedno priman-
kuje. Tako je televizorjev še 
vedno premalo za vse, ki bi 
jih radi kupili, vendar je po
manjkanje nekoliko manj 
občutno. Podobno Je tudi z 
žarnicami. 

Ponudba pralnih strojev ne 
ustreza niti količinsko niti 
kakovostno. Najbolj primanj
kuje pralnih strojev s centri
fugo. Preskrba s hladilniki je 
boljša. To pa ne velja za 
druge električne aparate, npr. 
za cenene štedilnike ali pa 
popolnoma avtomatizirane 
štedilnike. 

Preskrba z radijskimi spre
jemniki je še naprej dobra, 
zadovoljiva Je tudi ponudba 
magnetofonov, gramofonov 
in translstorjev. 

Načrti k o č e v s k i h šahistov 
Pred dnovl so se sestali na red

nem letnem občnem zboru člani 
Šahovskega društva Kočevje. Po
ročilo o delu ln ostali problematiki 
d'.uV.va v minuli dobi Jo podal 
predsednik truHva tovariš rane 
Lucder. Iz poročila Je ' o raz-
vidno, d i Je dru.Mvo nav„ ,c noka-
t? rim obje'-.tivnlm trta- un v znd-
njih rlveh IVih dosegi -i lene uspe
he. Rnzv.^ojjtva Je bila tudi ugo
tovitev, da sp z zgraditvijo doma 
t '.esrie kvtlt-ire v Kočevju pr'.SIi 
gahlstl do pr'mern'h prostorov, tn-
kn rta bolo lahko v prihodnje do-
ie [U vc.'> itsp-he. Udeležili so se 

ružnih prvenstvenih tekmovanj in 
gostovali v Črnomlju, Ribnici, LJu
bljani ln drugod. 

Predlog novega delovnega pro
grama ln razprava sta pokazali, da 
Je potrebno vključiti v društvo ie 
mn(-:e iahlste, ki delajo Izveli 
rt.ult.va. dalje da je potrebno or
ganizirati več lastnih prvenstvenih 
tekmovanj, na katerih nnj bi čla
ni pridobili in potrdili kategorije. 
Izvoljen Je bil tudi upravni odbor, 
ki mu bo v prihodnje prcdsodovrl 
priljubi leni član drugokategornlk 
Matija I.isac. —vil 

Statuta občin Kočevje in Ribnica v javni razpravi 
2e nekaj dnj občani občin Kočevje in Ribnica razpravljajo 

na zborih volivcev o svoji lokalni ustavi — statutih občin. 
Osnutka statutov sta prišla med občane že kolikor toliko pre
čiščena, saj so o njima razpravljali doslej na številnih sestan
kih; občani bodo dali nanju le še poslednje pripombe, obe
nem pa ju bodo še podrobno spoznali. Statuta sta bila natis
njena v toliko izvodih, da je po enega dobila skoraj sleherna 
družina. 
Statut občine ni akt, ki naj pokaže 

trenutno stanje v občini, ampak ima 
trajnejšo vrednost; sestavljen mora bi
ti tako, da ne postane ovira nadaljnje
mu razvoju družbenih ln materialnih 
sil. »Statut občine Ribnica,« je zapisano 
v uvodu, »je konkretizacija dosedanjih 
ekonomskih in družbeno-političnih do
sežkov ln stanja ter usmerjevalec go
spodarskega ln družbenega razvoja ob
čine. . . S tem Je zagotovljena delovnim 
ln drugim organizacijam, krajevnim 
skupnostim ln drugim oblikam nepo
srednega upravljanja široka samostoj
nost in pobuda za nadaljnjo materialno 
in družbeno rast socialistične skupnosti 
tn vsakega posameznika«. 

Komisija za sestavo osnutka statuta 
v Kočevju pa je menila, da vseh poseb
nosti občine ni mogoče strniti v enem 
poglavju, ampak se morajo odražati v 
celotnem • statutu. Prav zaradi tega so 
opustih uvod, ki ga je še imel prvi 
osnutek pred letom dni. Osnutek sta
tuta ribniške občine pa v strnjenem 
uvodu skuša čim konkretnoje naknzatl 
rar°n značilnosti občine tudi naloge pri 
nadaljnjem družbenem ln materialnem 
razvoju. Poseben poudarek Je dan raz

voju industrije in kmetijstva ter goz
darstva, prav tako pa tudi razvoju 
družbenih služb (šolstva, zdravstva, kul
ture itd.) ln krepitvi delavskega ln 
družbenega samoupravljanja v le-teh. 
Na koncu uvoda je pouuarjeno: »Orga
ni delavskega in družbenega samou
pravljanja v družbenih dejavnostih bo
do morali skrbeti za njihov pravilni 
razvoj. Organi delavskega, samouprav
ljanja naj torej skrbe predvsem za ure
janje notranjih odnosov, za organizaci
jo dela, notranjo delitev dohodka itd., 
medtem ko naj se delo družbenih orga
nov upravljanja odraža v Širokem druž
beno-političnem usmerjanju družbenih 
dejavnosti. 

Statuta v uvodnih določbah na kratko 
karakterlzlrata komuno kot temeljno 
družbenopolitično skupnost občanov. 
Glede območja občine kočevski osnu
tek pravi le, da so območje določa z 
zakonom SRS, osnutek statuta ribniške 
občino pa navaja ob;eg In vse katastr
ske občine (21) ln naselja. 

V poglavju o gospodarstvu občine so 
navedena sredstva, ki se jih občina po
služuje za uskla je vanjo ln razvoj gospo
darstva Konkreten gospodarski razvoj 

posameznih panog jo prepuščen lemim 
in večletnim planom. »Občinski družbe
ni plan ni vsota družbenih planov de
lovnih organizacij,« pravi osnutek rib
niškega statuta, »pač pa temelji na pro
izvodnih planih in razvojnih programih 
delovnih organizacij in jih s svoje stra
ni usmerja. Občinski družbeni plan iz
haja pri tem iz načela, da je osnova za 
naraščanje družbenega produktu in 
osebne potrošnje nenehna rast produk
tivnosti dela« Za financiranje tistih de
javnosti, za katere so potrebna stalna 
in trajna sredstva, ustanavljata oMtei 
sklade. Statuta nc naštevata vseh skla
dov, ki jih je možno ustanoviti, pač pa 
Je to prepuščeno občinski skupščini. 

V poglavju, ki obravnava razmerja 
med občino in delovnimi organizacija
mi, določa osnutek kočevskega statuta, 
da so ta razmerja zasnovana na med
sebojnem spoštovanju samoupravnih 
pravic, poudarja pa, da so občani ter 
delovne tn druge organizacije dolžne 
spoštovati določila statuta in predpise, 
ki bodo Izdelani na njegovi osnovi. Po
seben poudarek daje statut spoštovanju 
pravic občanov. V tem poglavju je tudi 
rečeno, da izvaja kreditno politiko ko
munalna banka, ki jo samostojna go
spodarska organizacija. Razpoložljiva 
sredstva pa mora razporejati tako, da 
Je moč doseči kar najboljši gospodar
ski učinek. 

V 4. poglavju govori kočevski statut 
(ribniški v drugem) o obveznostih ob
čine pri zadovoljevanju skupnih potreb 
občanov. Podrobno navajata naloge, ki 
Jih Ima občina na področju zdravstva, 
socialnega varstva, izobraževanja, kul-
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OSNUTEK STATUTA KOMBINATA » I N L E S « V RAZPRAVI 

En kolektiv, ena organizacija, ena sama družina 
Naloge sicer obširnega statuta kombinata INLES v 

Ribnici so dokaj velike, odgovornost pri urejevanju in 
utrjevanju notranjih odnosov med obrati, ki so bili do 
pred dobrim poldrugim letom še samostojna podjetja, 
pa tudi ne majhne. Gre namreč za dokončno ureditev teh 
odnosov, za dokončno uzakonitev zavesti, da je to ena 
gospodarska organizacija, da so vsi zaposleni, pa najsi bo 
to v Kočevju, Ribnici, Podpreski ali kjerkoli v šestih 
obratih, člani enega samega kolektiva, ene organizacije, 
ene same družine, da so prizadevanja slehernega od 
1100-članskega kolektiva enotna, podrejena enotnim tež
njam in nalogam. To pa je skrb za čim hitrejši napredek, 
za čim večjo produktivnost, modernizacijo in specializacijo. 
V poldrugem letu po združitvi je storjenega že veliko, 
tako glede dviga in razširitve proizvodnje, kakor tudi glede 
utrjevanja enotne zavesti, homogenosti med obrati. 

Te dni č a n i kolektiva širo
ko razpravljajo o osnutku 
svoje interne ustave, na se
stankih političnih organizacij, 
v obratih in ekonomskih eno
tah. To je le osnutek njiho
vega statuta, ki bo dobil konč
no podobo šele po teh raz
pravah, potem ko bodo še
sta vi jave i upoštevali številne 
pripombe in predloge proiz
vajalcev. In teh ni malo. 

Kar zadeva odnose med 
kombnatom in občinama v 
Ribnici in Kočevju, osnutek 
staituiSa poudarja predvsem 
skladnost vseh prizadevanj in 
načrtovanj V tem bodo mo
rali še marsikaj dopolniti se
daj, ko sta izšla statuta obeh 
občin. 

Odnosa med obrati temelji
jo na ugotavljanju in deCit-'i 
dohodka, se pravi na čim str
ši decentralizaciji upravlja
nja. Velik poudarek daje sta
tut tudi ekonomskim eno
tam, ki so marsikje doslej 
bile le na papirju, v praksi 
pa so jih le redko upošteva
li; morda niti niso prodrle w 
zavest« proizvajalcev. Delitev 
dohodka naj bi zainteresirala 
vsatk obrat, da bo posloval z 
najmanjšimi stroški; čim niž
ji materialni stroški, večja bo 
uspeh obrata ali ekonomske 
enote in s tem celotnega 
kombinata. »Višek« bo šel, 
v primerjaivi. s planom, v .ne
obvezni s&ad obrata; del teh 
sredstev bodo lahko uporabili 
za osebne dohodke, ostalo pa 
bo šlo v sklad skupne pora
be obrata, s čimer bo po
stavljena sarrKnipravnim or
ganom materialna osnova za 
uspešnejše delo. S tem v zve
zi je treba ocenjevati ti uli 
urejanje notranjega poslo/a-
nja, ki naj temelji na eko
nomski bazi, se pravi, da je 
treba preprečiti sSeherno »iz

koriščanje obrata po obra
tu«. 

Ker je eden glavnih name
nov kombinate, nujno po
trebnih za čim boljši ijspeh, 
specializacija proizvodnje i do
ločen izdelek naj bi proizva
jal tisti obrat, kjer je pro
izvodnja najcenejša in s tem 

najrentabilne/fta, in ne več 
obratov hkrati), so sredstva 
za razvoj in specializacijo, 
Skratka izvajanje investicij
ske -podiitike, kljub precejšnji 
decentralizacija — centraiiza-
rana. V nasprotnem primeru 
bi se vsak obr<;t razv'jal po 
svoje, vsak po svoje planiral 
in proizvajal, mimo vseh pri
zadevanj razvoja lesne indu
strije na kočevsko — ribni 
škem območju. Razvoj le-te 
bo točno določen ; sedemlet
nem planu. In končno: na tak 
način se bodo nailaze izogni
li »ljubosumnosti« med obra
t i . . . 

Podjetje veliko skrbi za 
izobraževanje, saj imajo la
sten izobraževalni center, ki 
stalno proučuje možnosti za 
strukovno izpopctajevaniie za-
poslendh. V statutu to le še 
konkretneje in odločneje po 
stavljaco, zavedajoč se, da je 
utpeh predvsem y stai'neni 
strokovnem izpopolnjevanju, 
v strokovnih delavcih. Prav
kar se je končal dvomesečni 
tečaj za priučevamje na delov
nem mestu, ki ga je obisko
valo okrog 200 delavcev iz 
vseh obratov. Za strokovno 
izobraževanje porabijo letno 
okrog osem milijonov, toda 
to ni proč vržen denar, pač 
pa zelo rentabilno vložena in
vesticija. 

Okrog 40 odstotkov zartrrele-
nih zasluži še vedno pod 25 
tisoč din na mesec. Z novo 
organizacijo deča, koordina
cijo, izpopolnitvijo tehnolo

škega procesa in nenehnim 
dviganjem stor&nasti b:,do 
vprašanje minimalnih dohod
kov v glavnem rešiii, verjet
no v enem mesecu. Zavedajo 
se pa, $a to, kakor marsikaj 
drugega ne, ni enos'aven, ad
ministrativen ukrep, n pre
prosto »povišanje plače«; 
višje prejemke je treba ustva
riti, »prislužiti«. Na nizke 
r«ebne dohodke vpliva pred
vsem slaba struikitura zapo
slenih; v precejšnji meci te-
šujejo socialne probleme, 
okrog 50 odstotkov zaposle
nih je žensk itd. 

Razen tega, da daje novi 

statut velik poudarek eko
nomskim enotam, da razvija 
samoupravo do najmanjše 
enote kombinata in s tem le
to približuje skoraj do sleher
nega proizvajalca, so v statut 
uvedli še eno novost — skup
ščino kolektiva. Le-ta naj bi 
obravnavala in sprejemala 
najpomembnejše akte, kot so 
perspektivni plani, statut, 
pripojitev oziroma odcepitev, 
imenovala aCi odpoklicala cen
tralni delavski svet itd. Vpra
šanje je le, kako bodo dobili 
skupaj nad 1.100-članski ko
lektiv, raztresen na območju 
dveh občan. Domnevajo, da 
bodo uvedli pri tem delegat
ski sistem. 

O prehodu na skrajšan de
lovni čas osnutek statuta rs 
govori; o tem intenzivno raz
pravlja posebna komisija, ve
liko pa govore tudi proizva
jalci na svojih sestankih, ko 
obravnavajo statut. V drugi 
polovici leta bo verjetno pre
šel eden od obratov na po
skusno obratovanje s skrajša
nim delovnim tednom. Osnu

tek tudi določa rotacijo oz. 
ponovno izvolitev direktorja, 
medtem ko je vprašanje ro
tacije in realekcije vseh vo
dilnih na upravi in obratih 
še prepuščeno razpravi. 

Kakor rečeno so proizva
jalci v dosedanjih razpravah 

že dali precej pripomb, ki 
jih bo vsekakor treba jjpo-
stevati v končnem tekstu sta
tuta. Predvsem govore o pra
vicah ekonomskih enot in 
pravicah človeka — proizva
jalca. 

(—vec) 

Šolsko pohištvo izdeluje predvsem INLESOV obrat 
v Kočevju 

26. marec — praznik 
občine Ribnica 

26. marca 1943 sta Cankarjeva in Gubče-
va brigada izbojevali v gozdovih pri Jeleno
vem žlebu pri Ribnici pomembno zmago nad 
italijanskimi okupatorji — razbili in uničili 
sta elitni oddelek divizije Maceratta. 

V spomin na to zmago praznuje ribniška 
občina 26. marca svoi občinski' praznik. Po
sebno lepo so ga praznovali lani, ko je od 
zmagovitega boja minilo dvajset let. 

Tokrat bo na predvečer, v sredo 25. marca, 
v domu Partizana v Ribnici slavnostna aka
demija, na kateri bodo sodelovali tudi pionir
ji ribniške osnovne šole in učenci glasbene 
šole. 26. marca bo slavnostna seja občinske 
skupščine, v okviru praznovanj občinskega 
praznika pa bo 31. marca nastopil v Ribnici 
pevski zbor Glasbene matice iz Ljubljane. 

Tovariško srečanje v Loškem potoku 
Člani organizacije ZZB iz 

Sodražice so v nedeljo, 8. 
marca, obiskali svoje tovari
še iz organizacije* v Loškem 
potoku. V prijetnem tcvari-
škem srečanju so obujali 
spomine na pomembne do
godke iz dni revolucije, ko 
so prebivalci Loškega poteka 
in področnih vasi nudili za
vetje in kruh mnogim parti
zanom Danes je težko ver
jeti, kako je takrat rmgsl ta 
sicer revni predel prehr?,n&ti 
svoje prebivalce in še toliko 
partizanov. Od tistih dni se 
je že marsikaj spremenilo, 
napredek pa je danes čutiti 
tudi tod. O tem in še o mar
sičem drugem je tekel pogo
vor 

Udeleženci srečanja so na
čeli mnoga boleča vprašanja, 
ki tarejo nekdanje borca na

rodnoosvobodilnega gibanja 
in ljudske revolucije. Precej 
borcev je zaposlenih v Irile-
sovem obratu »Smreka« na 
Travniku. Eden izmed njih, 

bivši borec France Bencina, 
je povedal, da delajo v sku
pini, ki tapecira likalne mize. 
Čeprav si še tako prizadeva
jo, ne morejo zaslužiti več 
kot 17 do 18 tisočakov na me
sec. Kot borci sicer res do
bivajo razliko v osebnih do
hodkih, ki jim po zakonu 
pripada, vendar želijo živeti 
z občutkom, da so svoje pre
jemke zaslužili s proizvodnim 
delom. Morda pa bi Inles lah

ko izboljšal proizvodni pesto-
pek in pripomogel, da bi de
lovno mesto v tepstniški sku
pini nudilo večji zaslužek? 
Pogovarjali so se tudi o bor
cih kmetih, ki životarijo na 
krpi zemlje in živijo življe
nje, komajda vredno človeka. 
Sodraški in potoški borci so 
se razšli z ugotovitvijo, da so 
takšna srečanja koristna, zato 
se bodo še obiskovali. 

—R 

U E S E T O 

S strokovnjaki predvsem 
v proizvodnjo! 

Na zadnji seji občinskega komi
teja ZK Ribnica so razpravljali 
predvsem o kadrih In kadrovski 
politiki ter problematiki v gospo
darskih organizacijah, v svetih, ko
misijah in občinski skupščini. V 
zvezi s tem so obširno spregovo
ril: o statutih v gospodarskih or
ganizacijah in pomanjkljivostih gle
de načrtovanja potreb po novih ka
drih Kaže,' da so kadrovske ko-
milije v podjetjih odpovedale, ko je 
je šlo za vprašanja, ki bi jih mo
ral obravnavati statut v zvezi s 
kodri. Tudi 7-letni plani podjetij 
premalo govore o kadrih. 

Člani komiteja so obširno raz-
prtvljali o štipendiranju in poli
tiki štipendiranja nasploh in pri 
tem ugotovili, da bo treba poli
tiko štipendiranja spremeniti: za 
nekatere dejavnosti bo mladih stro
kovnih kadrov preveč, v drugih pa 
premalo. To je rezultat starega in 
nenačrtnega planiranja kadrov. Fo 
novem bo drugače. 

Razprava se je dotaknila tudi 
mladih strokovnih kadrov v pod

jetjih. Diskutanti so opozorili, da 
bodo morali mladi inženirji, teh
nik, in ostali mladi intelektualci — 
vsaj za večino velja to — posvetiti 
več časa neposredni proizvodnji. 
Očitajo jim, da se preveč zapirajo 
v pisarne in imajo premalo stikov 
z obrati, kjer se odvija proizvod
nja Tako se nehote gradi nepo
treben plot. Seveda pa je krivda 
lahko tudi na vodstvu, važno je, 
kako so mlade ljudi vpeljali v de
lo, kakšno pomoč jim nudijo na njihovih delovnih mestih Itd. Nuj
no je najtesnejše sodelovanje med 
praktiki In šolanimi mladimi ka
dri, ker so eni in drugi potrebni. 

Naj še ugotovimo, da |e INLES 
veliko storil za Izboljšanje strokov
nega kadra v podjetju, tako da 
imajo tam danes kar lepo število 
mladih Inženirjev in tehnikov ter 
ostalih visoko izobraženih ljudi. 
Upoštevati bi bilo treba še pred
log, ki smo ga slišali na seji, naj 
bi INLES Izbiral strokovnjake tu
di iz vrst nadarjenih delavcev. 
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Okolica S o d r a ž i c e : pošto bi 
radi dobivali vsak dan 

Prebivalci okoliških vasi So
dražice si želijo, da bi priha
jala pošta vsak delavnik in 
ne vsak drugi dan kot je to 
sedaj. Vsak dan prejemajo se
daj pošto samo Sodražica z 
najbližjo okolico, vsi ostali 
kraji v sodraškem poštnem 
okolišu pa prejemajo pošto, 
staro od 1 do 2 dni. 

Prebivalci prizadetih vasi 
mc-.nimo, da se to ne more 

SAJE, TE N E S R E Č N E 
SAJE . . . 

Nesrečne saje, ki jih vsak 
dan tiuha v nebo dimnik na 
I N L E S O V E M obratu v Ribni
ci, so pogosto predmet kritike 
Ribničanov, posebno pa pre
bivalcev Kolodvorske ulice. 
Saje se usedajo na streha, 
prodirajo povsod, kjer je ka
kšna odprtina, mažajo okna, 
pročelja itd. in zastrupljajo 
okolico. Gospodinje se jeze, 
ker saje mažejo perilo, kadar 
ga suše zunaj. 

Kdaj se bo vodstvo INLESA 
caločilo za nakup čistilne na
prave, ki bo preprečila sa
jam prosto pot po Ribnici? 

—r 

vleči v nedogled. Podjetje 
PTT naj bi poskrbelo, da bi 
dobile vsakodnevno pošto vsaj 
dolinske vasi. Marsikdo bi na
ročil dnevni časopis, toda ob 
prebiranju starih vesti to člo
veka mine. Prebivalci prizade
tih vasi se pri vsem tem spra
šujemo: Ali nismo upravičeni, 
da prejemamo pošto vsak de
lavnik tako kot večji kraji v 
naši dolini? Želimo, da bi te 
vrstice našle odmev pri tistih, 
ki odločajo o teh stvarih. 

—r 
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Uredili bodo k n j i ž n i c o 
V Sevnici bedo letos uredi

li knjižnico, za katero so 
prostori že zagotovljeni. Za 
začetek bodo nabavili za 100 
tisoč dinarjev knjig. Obnav
ljali bodo tudi freske v Lu
trov! kleti, in če bodo sred
stvo, tudi fra'jke v gra skem 
sto'jpu in treske v sentjemej-
skl cerkvi. Nujno potrebn* 
bi bila tudi obnovitev sever
nega dela gradu ter napelja
va vodovoda in kanalleacije. 
Sevničani upajo, da bo to 
urejeno še letos. 

ture in telesne kulture, urbanizacije, 
stanovanjske gradnje, komunalne dejav
nosti, zaposlovanja, socialnega zavaro
vanja itd. 

Na področju socialnega varstva statu
ta občin navajata številne konkretne na
loge, ki jih občini rešujeta prek svo
jih organov, centrov za socialno delo 
ln krajevnih skupnosti. Posebna pozor
nost je posvečena varstvu otrok, žrtvam 
fašističnega nasilja, borcem NOB, inva
lidom ter socialno ogroženim ljudem. 
Kočevski statut predvideva tudi, v skla
du z možnostmi in potrebami, ustanav
ljanje zavodov za oskrbo in vzgojo so
cialno ogroženih ter za rehabilitacijo 
invalidov. Predšolska vzgoja in izobra
ževanje izvajajo krajevne skupnosti ob 
sodelovanju občanov in delovnih orga
nizacij, kjer so za to pogoji in potreba. 

Pri kuiturno-prosvetni dejavnosti ko
čevski statut omenja le glavne oblike te 
dejavnosti kot so knjižnice, muzeji, ki
nematografi, kulturni spomeniki, ama
terska kuitumo-prosvetna dejavnost, 
j>P<mienišk.. varstvo ln gradnjo kultur-

? r e b n . T r ° b J e k t O V - S r e d S t v a " f > 0 " 
s finančnim', z a g ( > t a v l J a občina v skladu 
s p o d ^ ^ , ^ ^ ln uspehi go 

nost in aktivncL ! v ! l ™ 4 b e n o P ° m e m b ' 
clje in u p o š t e v a J o e ^ T u " 0 o r K a n l z a ' 
programe l e - t e h o S S S ? ™ d e , o v n e 

statuta poleg tega 8 e ^ , H , r i b n l * k e g a 
turnim organizacijam^ E a L d a 

stiva.u in N a r o d o p i s n e m K E f f p S 
pada v občini posebna skrb *a niihn«\ 
vsebinsko in materialno rast.« Obči 
je tudi dolžna ohranjati domačo obrt 
in spominkarstvo, da bi področje ob 
držalo svojo značilnost. Tem zahtevani 
Je zato podrejena določena davčna poli
tika. Občani so dolžni skrbeti *a čim 
kulturnej.šo podobo svojih naselij. 

Pomembno mesto pripisujeta statuta 
urbanizmu, stanovanjski izgradnji in 
komunalni dejavnosti. Za dajanje prav
ne pomoči občanom, delovnim in dru
gim organizacijam pri uveljavljanju 
njihovih pravic pred sodišči in državni
mi organi, pravi osnutek kočevskega 
statuta, ustanovi občina službo pravne 
pomoči. To dobe na sedežu občine pro
ti plačilu po tarifi, ki jo predpiše občin
ska skupščina. Ta lahko določi, da se 
pravna pomoč lahko nudi tudi na sede
žih krajevnih skupnosti ali pri krajev
nih uradih. 

Statuta govorita v posebnih poglav
jih o organizaciji in delu občinske 
skupščine in njenih organov. Posebno 
obširna so določila o svetih občinske 
skupščine. Podrobno so navedene nalo
ge vsakega sveta, ker je nujno, da sveti 
prevzamejo večji del dela občinske 
skupščine. Kočevski statut predvideva 
12 svetov (ker so iz sveta za kulturo in 
telesno vzgojo napravili dva) ločeno za 
vsako področje. Posebno podrobno do
loča delo svetov osnutek statuta kočevske 
občine. Razen tega določata statuta ob
močje dela raznih komisij ter pravice 
in dolžnosti odbornikov občinske skup
ščine, predsednika občine in dnigih ob
činskih organov. Kočevski statut dolo
ča tudi krajevne urade, ki so v Dragi, 
Osilnici. Pari in Prodgrudu, medtem ko 
jih ribniški ne omenja, pač pa le pred
videva njihove naloge in delo. 

V poglavjih o družbenem samouprav
ljanju v občini statuta obširno govorita 
o načinu dela, sklicevanju in prUtojnp-
sti zborov volivcev. Kočevski statut 
omenja kot obliko samoupravljanja tu
di hišne svete Zbor volivcev lahko skli
ce poleg predsednika obč. skupščine še: 
svet krat. skupnosti, obč. sli kraj. od
bor SZDL ali petino (v Ribnici deseti

na) volivcev z območja zbora. Na zbo
rih volivcev lahko sodelujejo vsi obča
ni, ne glede na starost, odločajo pa le 
tisti, ki imajo splošno volilno pravico 
(Kočevje). 

Oba osnutka veliko govorita o usta
navljanju krajevnih skupnosti. Števila 
in območij le-teh ne določata, to jc 
prepuščeno občanom. Pri ustanavljanju 
krajevne skupnosti je treba predvsem 
upoštevati skupne interese občanov, 
urbanistično in geografsko celovitost 
območja, skupne komunalne naprave, 
gravitacijo prebivalstva glede zaposlit
ve, skupne interese glede šolstva, zdrav-
stva. prosvete, kulture itd. (statut rib
niške občine). Krajevna skupnost lahko 
predlaga ObS uvedbo krajevnega samo
prispevka, skicuje zbore volivcev, daje 
pripombe in predloge na vse akte, ki 
jih da v razpravo obč. skupščina, so
deluje pri delu organov družbenega sa
moupravljanja na svojem območju itd. 
Najvišji organ krajevne skupnosti je 
zbor volivcev, dohodki krajevne skup
nosti pa so: prispevki občanov, dohod
ki, ki jih doseže z neposrednim oprav
ljanjem nalog s svojega območja, do
hodki od delovnih organizacij, del na
jemnin od poslovnih in stanovanjskih 
prostorov, ki jih določi skupščina, in 
participacija n« proračunskih dohodkih 
občine, ki jo določi skupščina z druž
benim planom ali odlokom za financi
ranje konkretnih programskih del kra
jevne skupnosti (ribniški statut). 

Posebna novost v osnutku statuta ob-
čine Kočevje Je anketa. Občina jo lah
ko razpiše za vse območje ali za posa
mezne dele občine, kadar hoče izvodet.1 
in ugotoviti mnenje občanov ali zbrati 
potrebne podatke o važnejših vpraša
njih. 
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»Poslušam vas.« 
Lueek se je zravnal. 
»Trenutek, Lueck.« 
Sedel sem za Setzlerjevo pisalno mizo, vzel 

Ust papirja in ga vtaknil v pisalni stroj. Lueck je 
pripovedoval: 

»Ko sem ob enajstih stopil iz komande, sem sli
šal, da v garaži št. 2 nalahno brni avtomobilski mo
tor ...« 

»Bolj počasi.« 
Za nekaj trenutkov je počakal in nadaljeval: 
»Železna /aluzija je bila spuščena... Nič se mi 

ni zdelo sumljivo... In stopil sem v kantino na ko
zarček .. .« 

Pomignil sem Luecku, naj preneha, zradiral »ko
zarček« in čez natipkal »okrepčilo«. 

»Naprej.« 
» . . . zraven pa sem poslušal plošče... Ko sem se 

vrnil na komando, je motor še vedno brnel... Bilo 
je ob pol dvanajstih... In stvar se mi je zazdela 
čudna...« 

»Zakaj?« 
Zazdelo se mi je čudno, da šofer tako dolgo 

ogreva motor...« 
Pomahnil sem in Lueck je nadaljeval: 
» . . . Poskušal sem dvigniti žaluzijo. A bila je za

klenjena od znotraj... Potem sem stopil v komando, 
šel naokoli po hodniku in odprl notranja vrata v ga
ražo. . . Obersturmfiihrer je ležal za volanom... Uga-
sil sem motor... Potem sem truplo potegnil iz avto
mobila in ga odvlekel semkaj ...« 

Dvignil sem glavo. 
»Sami?« 
Lueck je izbočil svoje atletske prsi. 
»Sam, Herr Sturmbannfiihrer.« 
»Naprej.« 
»Potem sem poskušal z umetnim dihanjem .. ^ 
»Zakaj?« 
»Vedel sem, da se je Obersturmfiihrer zastrupil 

z izpušnim plinom . . . 
Napisal sem ta stavek, vstal ter pričel hoditi po 

sobi gor in dol. Gledal sem Setzlerja. Ležal je na 
hrbtu, noge je imel rahlo razkrečene. Dvignil sem oči. 

»Kaj menite o tem, Lueck?« 
»Zastrupitev, kakor sem že rekel, Herr...« 
Ostro sem ga ustavil: 
»Ne mislim tega!« 
Gledal sem ga, njegove svetle modre oči so se 

rbegale in rekel je: 
»Ne vem, Herr Sturmbannfiihrer.« 
»Nekaj si gotovo mislite.« 
Premor, potem pa je Lueck počasi rekel: 
»Dve možnosti sta: samomor ali nesreča.« 
In še bolj počasi je dodal: 
»Kar se tiče mene, mislim...« 
1 stavil se je in jaz sem usekal: 
» . . . da gre za nesrečo!« 
In hlastno je rekel: 
»Da, Herr Sturmbannfiihrer, tudi jaz tako 

mislim.« 
Usedel sem se nazaj za mizo in natipkal: »Po mo

jem mnenju gre za nesrečo.« Nato sem rekel: 
»Podpišite svoje poročilo.« 
Lueck je stopil okrog mize, ponudil sem mu svo

je pero in podpisal je, ne da bi prebral. Dvignil sem 
slušalko. 

»Tukaj komandant. Recite šoferju, naj pride sem
kaj!« 

Odložil sem slušalko in Lueck mi je vrnil pero. 
»Vzeli boste moj avto ter odšli po Hauptstrum-

fiibrerja Hagemana in taboriščnega zdravnika. Hage-
man je pri meni. In v avtu ne govorite o tej zadevi!« 

»JauohI, Herr Sturmbannfiihrer.« 
Bil je že pri vratih. A poklical sem ga nazaj: 
»Ste truplo preiskali?« 
»Ne, tega si pa ne bi dovolil, Herr Sturmbann

fiihrer.« 
Odmahnil sem z roko in odšel je. Vstal sem in za 

njim zaklenil vrata. Potem sem se sklonil in pričel 
preiskovati Setzlerja. V levem žepu njegove bluze 
sem našel pismo, naslovljeno name. Odprl sem ga. 
Napisano je bilo na stroj in sestavljeno po vseh pra
vilih: 

SS-Obersturmfiihrer Setzler 
KL Auschwitz 

SS STURMBANNFUHRERJU LANGU, 
KOMANDANTU KL AUSCHVVITZ 

Ubil se bom, ker ne morem več prenašati tega 
ostudnega smradu po zažganem mesu. 

R. Setzler 
SS-Ostuf. 

Pepelnik sem izpraznil v košaro za papir, položil 
nanj pismo in kuverto ter pritaknil vžigalico. Ko je 
vse pogorelo, sem dvignil zaveso, odprl okno in pepel 
stresel ven. 

Potem sem se usedel za pisalno mizo. Preteklo 
je precej časa. Spomnil sem se Setzlerjeve pištole. Po
tegnil sem jo iz svojega etuija in jo položil v enega 
izmed predalov. Nato sem pričel brskati po predalih 
in naposled našel, kar sem iskal: steklenico žganja. 
Steklenica je bila komaj načeta. 

Vstal sem, dve tretjini žganja izlil v umivalnik, 
z ostankom pa poškropil Setzlerjevo bluzo po prsih 
in predvsem pod vratom. Umivalnik sem izplaknil z 
vodo, nato sem steklenico zamašil in jo postavil na 
mizo. V steklenici je ostalo še za dva prsta žganja. 

Odklenil sem vrata, prižgal cigareto in sedel za 
mizo. Čakal sem. S stola nisem mogel videti Setzler-Ževega trupla. Oči so se mi ustavile na njegovem placu. Visel je na obešalniku, obešalnik pa na kljuki na desni strani vrat. Med ramama se je poznala vzbo-kima od Setzlerjevega ukrivljenega hrbta. 

Ribe bodo »poslušale« poslej samo še 
družino »MIRNA« 

Največja ribiška pridobitev med Mirno in Savo bo nedvomno novi ribnik, 
k i ga urejajo v Krmelju. Ureditvena dela bodo veljala 3 milijone dinarjev, 
ribnik pa bo odprt do 1. maja letos. V njem bodo gojili tirino ribo, vendar 
bo kasneje služil ribnik športnemu ribolovu. 

Pred kratkim sta se združili ribiški družini v 
Radečah in Sevnici. Nova družina je dobila ime po 
rečici Mirni, šteje pa 150 članov. Organizacija je 
razdeljena na pet aktivov. Predsednik ribiške dru
žine Maks Podlesnik je v razgovoru povedal, da so 
ribiči napravili dober delovni program, na podlagi 
katerega bodo v prihodnje gospodarili v vodah 
mirenskega in savskega porečja. 

»Naša družina je dobila po 
združitvi prejšnjih organiza
cij nalogo, da gospodari v na
slednjih vodah: v Savi, spod
njem toku Savinje, Sopoti, 
Gflažutndci, Podežu, Močilni-
škem potoku, Brunščici, Ba
ski, Mirni, Bistrici, Jesenični-
oi. Peklu, Grahovcu, Hinji, 
Sevnični, Impoljskem potoku, 
Canjskem potoku in v ribni
kih: na Mirni in Dobru ter 
v Pijavicah in v Stritu pri 
Kremlju,« je dejal Podlesnik. 

fJJ Imate kaj prida 
ribnike? 

»Večjih nimamo, toda še 
letos do 1. maja bo urejen 
in odprt ribnik v Krmelju. 
Voda, ki je zalila jamo dnev
nega rudniškega izkopa, je 
zdrava. Tako je pri pregledu 
ugotovil Kmetijski inštitut 
SRS. V jezeru je že 6.000 po

strvi šarenk, kasneje pa bo
mo vanj spustili še 2.000 več
jih postrvi. V krmeljskem rib
niku bo družina gojila tudi 
tržne ribe. ^eveda tu razme
re omogočajo, da se bo raz
vil zlasti športni ribolov. Rib
nik bo v Krmelju znatno po
spešil turizem, zato nam ni 
žal sredstev, ki bodo porab
ljena za ureditev. Ureditvena 
dela bodo veljala 3 milijone 
dinarjev.« 

g So druge vode dovolj 
bogate z ribami? 

»2e, vendar hočemo življe
nje v vodi še popestriti z do
datkom. Se letos namerava
mo spustiti v nekatere prej 
naštete vode, zlasti v Mirno, 
2000 belih šarenk, 6000 potoč
nih postrvi, blizu 5000 kra
pov in nad 200.000 zarodnih 
ribic. Mirna je že zdaj zelo 

bogata rib, poslej pa bo sploh 
ena najbogatejših in najbolj 
privlačnih voda za ribolov. 

• Katera naloga je potem
takem najvažnejša? 

»Uvodoma sem povedal, da 
ima družina pet komisij za 
izvrševanje nalog in skrb za 
pravilno gospodarjenje v vo
dah. Komisije imajo nalogo, 
da skrbijo za drstišča, uredi
tev športnega ribolova v Kr
melju, gospodarjenje v ribni
kih in tekočih vodah itd. Po
sebna komisija je dolžna pri
praviti 7-letni plan ribiškega 
gospodarstva, druga pa mora 
izdelati poslovnik in statut 
družine. Od dobrega gospo
darjenja je odvisen tudi lov. 
Kdor je ribič, bo to še bolj 
razumel.« 

Ivan Zoran 

Ž I V A L S K I REKORD 
Svetovne agencije javljajo 

nenavadno vest iz nekega ri
biškega naselja -:a obali Mo
zambika. Tam se je v ribiško 
mrežo zapletel ogremen mer
ski pes. Mreža je bila splete
na iz najtrdnejšega najlona 
in plastičnih žic. Morski pes 
st je zapletel med iiinatidel 
mreže, kljub temu pa mu je 
uspelo, da se izmotal iz 
nje. Ko so ribiča izvlekli iz 
vode raztrgano mrežo, so 
opazili, da je morski pes pre-
griiul deset zank plastične 
žice, ki je bila debila okoli 
dvanajst milimetrov. 

Največji naravni hladilnik 
Prostrano področje severno 

od arktičnega kroga v Sov-
jetsaki zvezi nameravajo izko
ristiti kot odOiičen naravni 
hladilnik za potrebe sovjet
ske živilske industrije. 

Znano je, da je tamkajšnja 
površina zemlje do 20 cm glo
bine izključno iz ledu, pod 
katerim je šele nekaj metrov 
globoko zmrznjena zemlja, ki 
se ne stali niti v času.sibir

skega paletja. Ta vselej zmr
znjena zemltja omogoča kon-
serviranje živil, ker je. 'em-
peratura stalno pod ničlo. 

Pričakujejo, da bodo sov
jetski inženirji letos zgradili 
na tem področju okoli 200 
velikanskih hladilnikov ped 
zemujo brez kakršnih boli pri
prav za hlagenje, kajti tempe
ratura se bo obdržala na isti 
površini vseiej pod ničlo. 

Črnomaljski motiv: hiša z gankom, kakršnih je 
zdaj v naših mestih čedalje manj 
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34. Minilo je petnajst let, odkar je Dub prvič poletel v 
raketi okrog Zemlje. Postal je vesoljski pilot. Pot do tega po
klica ni bila lah**. Prestati je moral dolge in naporne vaje. 
Stlačili so ga v vdiki »rotor« in ga vrteli v njem, dokler ni 
izgubil zavest. T«*« se je moral privaditi občutku težnosti, 
kadar raketa nafl«' poleti ali pristane. Skoraj je zgorel, ko se 
je moral privaditi nudi vročim, ki jo utegne srečati v vesolju, 
drugič zopet bi stt>ro zmrznil. Dušil se je, da bi se privadil 
pomanjkanju zraka-

35. V šoli je več mesecev živel v tesni vesoljski kabini, 
povsem podobni pravi. V njej je opravljal vse tisto, kar bo 
nekoč počel v vesolju: vdihaval je umetni zrak; v ozkem, na 
milimetre izračunanem prostoru se je komaj premikal; pil je 
skozi slamico in jedel konzervirano hrano. Vrteli so ga in 
obračali na vse strani. Moral je viseti z glavo navzdol. Kdo bi 
naštel vse nevšečnosti, s katerimi se je moral spoprijeti! — 
In učenje šele! Vesoljski pilot je hkrati inženir, monter in me
hanik. 

36. Med tisoč mladimi, zdravimi in talentiranimi ljudmi, 
ki se prijavijo za ta poklic, vzdržijo do konca le trije ali štirje. 
In Dub je bil med tistimi, ki so dobili diplomo vesoljskega pi
lota. To je bil najsrečnejši dan v njegovem življenju/— »Sedaj 
si moraš pošteno odpočiti,« mu je svetoval ponosni oče. — 
»To bom tudi storil,« je rekel Dub, »na morje pojdem. Po dveh 
mesecih pa se bom pridružil graditeljem tretje vesoljske po
staje.« — »To bo nevarno,« je menil oče, »toda če si že izbral 
ta poklic, potem pojdi.« 

Odslej - avtomatizirani kinoprojektorji 
Te dni poteka 15 let, odkar so 

v tovarni »ISKRA« v Kranju iz
delali pivo serijo desetih kino
projektorjev za normalni 35-mili-
melrski film. Dejanski začetek pa 
sega še tri leta nazaj — r leto 
I! -i:., ko je »ISKRA« dobUa nalo
go od takratnega Komiteja za 
kulturo in presveto v Beogradu, 
naj se usmeri Da proizvodnjo ki
noprojektorjev tn pripadajočih 
akustičnih naprav. 

Največ zaslug za razvoj gre ne
dvomno Inž. Spilt-rju. ki je tri 
leta tako rekoč dan in noč delal 
načrte za konstrukcijo prvih ti
pov. Kako ogromno je bilo to de-
ln, naj nam pove podatek, da je 
sestavljena vsaka kompletna apa
ratura kinoprojektorja z ojačeval
nikom iz približno 40.000 različnih 

«««taviii> a e I o ¥ ' n c "»""»JO* Prt 
, vii«W i " druge podobne me-

Jeiwt»vne dele. 
nn aH*8 le »»varna izdelala po 

, " i h konstrukcijah, brez upo-
\ kja«nih koli licenc ali tu-

,inktt<i>ent',cii l n z d o m a « n U 
' „trni deli (uvoz delov je 
sesU»""J j o đ s t skupno 2.100 
',", a l Vl;i aie»'oriev - 35-mllimetr. 
k l n o p m i , od katerih je mon-
s ! ( , 6* ' jjbližno 2.000 v državi in 
" .Ti iVmstvu, n. pr. v Avstn-
ji Bel** Madžarski, Turčiji to 

drugod- d r j a v » morala uvo-
C e ,iJJ>00 projektorjev, kolikor 

zltl ten " d r i a v j bi morali plačati 
jili l*^!)namo za en projektor s 

priborom to ostalo opremo $ 2.000 
— skupno ? 4,000.000. Z uvozom 
pa je »ISKRA« prihranila Se na
daljnjih 1,400.000 S. Skupna vred
nost vseh izdelanih kinoprojektor
jev znaša 5.940 milijonov dinar
jev. 

Po splošni oceni domačih to tu
jih strokovnjakov so ti kinopro
jektorji popolnoma enakovredni 
tujim, saj jih vedno primanjkuje 
tako na domačem kot na tujem 
trgu. Podjetje je prejelo že mnogo 
lepih priznanj to laskavih pohval, 
ki izražajo hkrati začudenje, da 
Je mogla tovarna, Id pred vojno 
ni imela nikakršnih Izkušenj v 
tej panogi, preiti po razmeroma 
kratki dobi na serijsko proizvod

njo kinoprojektorjev to pripada
jočih akustičnih naprav to se s 
kvaliteto le-teh postaviti vštric s 
svetovno znanimi tovarnami. 

2.700. kinoprojektor pa je bil 
zadnji Iz serije NP — kot jo ozna
čuje tovarna »ISKRA« bo sedaj 
pričela s proizvodnjo novega ti
pa K N , ki je avtomatiziran in 
pomeni velik napredek v smeri 
popolne avtomatizacije predva
janja filmov a različnimi sistemi. 
Tako ima nova vrsta vseskozi 
konstantno svetlobo, avtomatično 
predvajanje iz enega na drugi svi
te}-, ter še več drugih konstrukcij
skih izboljšav. I 

MOČ 
NAVADE 

Znani ameriški komenta
tor Walter Iippmann piše v 
enem svojih komentarjev: 

»Ce neko zadevo spravimo 
tako daleč, da jo imamo za 
nujno zlo, tedaj se nam zdi 
zato, da bi si pomirili last
no vest, vse bolj nujnost in 
vse manj zlo.« 

Krompir za francoske ministre 
Kmetje v severni Franciji 

so se odločili za precej nena
vaden protest proti nizkim 
cenam krompirja. Pred tremi 
dnevi so namreč pričeli po
šiljati vsem minis t rom, 
vključno premieru Pompi-
douju, po pošti pakete s 
krompirjem, ki ga ne morejo 
prodati po ugodnih cenah. 

Pred kratkim je prejel Pom-
pidou kar H priporočenih 
pošiljk, v katerih je bil po 
en kilogram krompirja. Po
dobne pakete raznašajo pa
riški poštni uslužbenci tudi 
drugim ministrom. 

Prizadeti kmetje so izjavili, 
da nameravajo s krompirnimi 
pošiljkami nadaljevati ln da 
bo do konca tega tedna pre
jel vsak minister vsaj tri to
ne krompirja. To je seveda 
mnogo več, kot bi ga lahko 

Ne jezite se, će ga v 
trafiki zmanjka: DO
LENJSKI LIST si na
ročite na svoj naslov! 

s svojimi družinami do polet
ja pospravili, in tako so se 
ministri dogovorili, da ga bo
do razdelili med reveže. 

Vreče krompirja za fran
coske ministre 

Bralcem „DeIa" in 
naročnikom RTV 

V soboto, 7. marca, je izšla v posebni pri
logi »Dela« prva številka nove radijske in te
levizijske revije. Obilno ilustrirana in vsebin
sko pestra revija bo obsegala 16 strani četr-
tinskega formata »Dela«. Prinašala bo celoten 
domači program in precej tujega radijskega 
in televizijskega programa. V njej bo vrsta 
sestavkov, ki bodo še posebei govorili o pro
gramu tedna, razen tega pa bodo v njej še 
druge zanimivosti, ki bodo poslušalcem in gle
dalcem približale svet radia in televizije. 

Novo radijsko prilogo bodo dobili vsi na
ročniki »Dela«, ne da bi se naročnina zvišala. 
Kot sestavni del sobotnega »Dela« pa bo na 
voljo tudi vsem, ki kupujejo naš dnevnik v 
kolportaži. 

V W* t a n s k « bolnišnici Koval Marsden Hospital v 
Londonu, najnovejšem jedrskem medicinskem cen-
l r U l »o montirali posebno posteljo z vgrajenimi 
ni«**"12™1' ki jih poganja jedrska energija. Po-
s e be» motorček omogoča, da se posteljne noge 
polj*"*10 zvišujejo in znižujejo, kot pač najbolj 
u s tt«ja bolnikom. Posteljo uporabljajo izključno 
H « " , b o 1 3 a k « t n o bolne paciente. 
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Zanj svet že ni imel veliko zanimivosti, on je bil 
že star. A l i vedel je, da imajo razbojniki tudi sina v 
uje tniš tvu . T u d i on bo moral umreti — v cvetu svo
je mladosti, nedolžen, pod m a š č e v a n j e m surovih rok, 
zaradi svojega o č e t a ! 

Nekaj č a s a je upal reši tve. Pa preteklo je že več 
dni in p o m o č i ni bilo od nikoder. Zvedel je od svo
jih neusmiljenih s t r a ž a r j e v , da zastonj upa, da do 
tega kraja čez skalnate hribe ne more nihče, kogar Ko-
soman in njegovi ljudje ne puste, da je njegov po
slednji dan na jutri odločen, in spravil se je z bogom. 

Skozi vhod v jamo se človek priplazi. B i l je Ko
soman Ustopi se pred barona in hudoben smehljaj 
m u okrog usten igra; zaničlj ivo, dopadljivo gleda 
ponižanega p l e m e n i t a š a pred seboj na tleh. 

»Kaj h o č e š , č lovek, pusti me, videti te ne mo
rem, ne greni mi poslednjih ur, da greha ne bom 
delal!« pravi baron in se obrne p r o č . 

Kosoman se zasmeje. 
»Da greha ne b o š delal! O, storil si j ih dovolj. 

Ali si že pozabil, kako si nas kmete neusmiljeno v 
Savo podil , kakor krdelo svinj? Al i se ti to ni zdelo 
greh? Ali v e č ne veš , kako si v Zagrebu pomagal že
lezno krono beliti in si jo staremu m o ž u na glavo 
potisnil? To ni bil greh?« 

Oba molčita precej č a s a . K o s o m a n se usede na 
kamen staremu plemenitašu precej daleč nasproti. 

K e r je bilo v jami na pol tema, si nista videla eden 
drugemu v obraz. 

»Kje je moj sin?!« v p r a š a p l e m e n i t a š zamolklo. 
»Ni ravno daleč od tebe. Jutri zvečer bosta skupaj 

na onem svetu. Vidiš , ti starec, ti si ga sam obso
dil na smrt. Jaz bi ga bil morda še spustil. Pa vpra
šal sem tebe, k i si mojega o č e t a obsodil i n muči l , kaj 
bi bil z menoj storil t a č a s , ko bi me bil dobil. T i si 
dejal, da bi bil jaz tudi visel, in si prerokoval, da . 
še bom. Naj se tvoje prerokovanje s teče , kakor ho
če, jaz b o m ravnal s tvojim sinom tako, kakor bi bil 
ti z menoj .« 

Zdaj se n e s r e č n i p l e m e n i t a š ni mogel v e č zdrže-
vati. Solze so mu udrle po licu, stegnil je svoje zve
zane roke in se vrgel na kolena in prosil : »Človek, 
usmrti mene, Bog ti odpusti, pa imej usmiljenje z 
m o j i m sinom. O n ti ni nikdar nič zalega prizadel. 
Misl i si svojega o č e t a —« 

» ž e misl im svojega očeta ,« zavpije Kosoman div
je in skoči s svojega sedeža. »Ko bi te bil on prosil 
za usmiljenje, sunil b i ga bil od sebe kakor psa. No
benega usmiljenja. Se nocoj te bodo sodili stari mož
je, glavo za glavo!« 

»Moj Bog, reši ga!« pravi polglasno starec. 
»Ne bo nič rešitve, nikar ne upaj. Sicer ti naj po

vem, da si tvoji tovar iš i p lemeni taš i s t r a š n o veliko 
prizadenejo. Celo vojsko so zbrali kakor za Turka . 
Pa preden na pravi sled pridejo, ne bo že tebe na 
tem svetu niti mene v tem kraju. Zdaj ti pa v o š č i m 
lahko n o č ! « 

Kosoman odide skozi luknjo ven. 
P o č a s i Je sonce zašlo, nastopil je mrak, za mra

k o m č r n a , tiha n o č . 
Dolina je bila o d treh krajev tako skalna i n z 

m a l i m g r m i č j e m o b r a š č e n a , da je bil vhod samo od 
ene strani odprt. T a m je pa stalo v e č s t ražnikov , k i 
so posamezno ali po dva vkup čuli vso n o č in pa
sih, da kdo ne pride. 

v eJ opjev je gorelo. Okrog njih so ležali, sedeli 
Jj ubežm kmetje, zdaj Kosomanovi razbojniki, 

m »Tgji svoje pogovore. Bili so odurne, razdivjane 
JoU* r ? z L ^ n o oblečeni, poraščenih brad ln las, vsi 

bolje ̂ S oboroženi. Kuhali so si večerjo. 

X V I . SODBA 
^pred jamo, kjer je bil baron Jošt Turen ujet, 

n r e\J? 0 ° PloSčatem kamnu ogenj, od drugih od-
go e' n manjši. Sedelo je molči kakih sedem mož 
S ^ u l « 1 ° ^ ta k 0 l e ° & ^ e n i s v i t o d s e " okret 0 d njihovih nabranih, zagorelih obrazov in 
\ icriH-1*0, ™ m a h v i s e č i h osivelih las, bilo je na prvi 

W č a s^ l UJ i vega na njih. Na natančnejši po-
A n o i S . 0 , £. aA e t u d i n J i m d o l S ° . neredno gozd-

gled. ^Parsko življenje vtisnilo nekaj, kar človeka 

zaoljj okrog njih Je ležalo po tleh raznovrstno 
ovotifoo je, da Kosomana ni? Enkrat bi mornln to 

$|r v kraju biti. Ce ga misli ubiti n % ga nre 
že «Jja nič. Drugega nimamo od tega kakor nevar-
cej *Zf avi eden. 
nost|al Je bilo neumno sem vlačiti ga. Ce se le ho 

V ? nad njim, lahko bi se bil v šrajbarskem 
tel ^dostavi drugi. 
turT/jr; noče sodbo napraviti čezenj, kakor j e bila 

A\*t I y e g 0 v e 8 a očeta. Tam so gospoda sodili kme-
soOTM bomo kmetje gospoda. Naj se enkrat preo-
ta, J£i«Se tretji. 

brn^j nismo kmetje več,« pravi žalotsten najsta-

^ » j V f ^ S i ' m o r e S ! Pojdi domov orat, da te 

° ^ ( u g i n d a r n e 0 0 ž i v. sodimo, kakor hočemo,« 

Zdaj pride Kosoman. 
» K a j novega?« v p r a š a j o ga. 
»Nič d o b r e g a ! « odgovori oni. »Hiteti moramo, č e 

ne — nas zasač i jo . K o j jutri zjutraj mora plemeni
t a š umreti in potlej se umaknemo. Zvedel sem, da so 
že pred dvema dnevoma štiri naših ljudi ujeli, med 
nj imi tudi tista dva Vlaha iz Srajbarskega turna. Bo
j i m se, da nas bodo izdali. Hiteti je treba.« 

T a novica m o ž e p r e s t r a š i . V s i m o l č e . 
» K a k o bomo barona kaznovali?« v p r a š a Kosoman. 
»Ali si dobil železno krono?« pravi eden starcev. 
Kosoman izpod p l a š č a izvleče železen težak ob

roč , š i rok kakor č loveška glava, ter ga vrže na tla. 
E d e n ga pobere in ogleduje. 

K a k o r je Ilija umrl , tako naj tisti umrje, ki ga je 
obsoditi pomagal ,« pravi zopet oni starec. 

»Prav je !« pritrdi drugi. 
»Možje!« spregovori tretji, n a j s t a r e j š i , »naše 

življenje je ža los tno in smrt bo še bolj žalostna . To , 
kar je nam Kosoman ravno povedal, kaže, da so nam 
za petami. Ali bi ne bilo bolje za nas vse, ko bi tega 
barona prodali in dobili zanj —« 

»Vrvico okoli vratu, č e ste je lakomni,« seže Ko
soman jezno v besedo. 

»Pošteno življenje!« pravi oni. 
» K d o r je Ilijev prijatelj bi l kakor ti, župan, ne 

sme tako govoriti. O d plemeni tašev ne smemo nobe
ne milosti upati.« / 

»In je n o č e m o ! « dostavi Kosoman. 
»Obljubili bi nam, ali obljube bi ne držali.« 
»Stori te , kar hočete ,« pravi zopet oni in umol

kne. 
Po kratkem preudarjanju je bil baron J o š t Tu

ren na smrt obsojen, tako kakor je k m e č k i cesar 
Hija umrl , z železnim razbeljenim o b r o č e m na glavi. 
Njegov sin pak Je Imel glavo izgubiti v p r i č o svojega 
o č e t a . Drugi dan navsezgodaj je bila s t r a š n a ura do
ločena . 

CVETKE 1 DOMAČIH LOGOV 
France Prešeren ni bil le velik umetnik slovenske bese

de, temveč tudi ljubitelj dobre kapljice. Bil je stalen gost 
pri Metki Podbojevi, ki je krčmarila v gostimi »Na griču«, 
na zgornjem koncu bivšega Kongresnega trga. Pozneje se 
Je Metka preselila na ogel Vegove ulice. 

Z Metko Podbojevo se je selil v novo gostilno tudi Pre
šeren. Neki petek je prišel prvikrat in zagledal gosta, ki 
je jedel meso. šaljivo je zapretil Metki: 

»Metka, Metka, 
ne spoštuješ petka! 
Si pustila Grič — 
vzel te bo hudič!« 

. Levstik je Stritarju v e č k r a t očital , da nastopa proti »pr
v a k o m « preveč v rokavicah. N a Dunaju m u je kar narav
nost povedal, da imajo njegovi epigrami premalo ostro 
želo. 

»Ali pa Bleiweis pretrdo kožo!« se je branil Stritar. 

Dr. Valenta je dolgo časa zdravil histerično pacientko. 
Kljub dobrim honorarjem se je sitne ženske naveličal in 
ji svetoval: 

»Gospa, moja umetnost je pri kraju! Toda v Gradcu 
imam dobrega znanca, odličnega specialista. Ta vam bo 
gotovo pomagal. Pojdite k njemu! Dal vam bom priporo
čilno pismo.« 

Vsa vesela je gospa sprejela ponudbo in se že prihod
nji dan odpeljala. V vlaku Jo je začela mučiti radovednost, 
kaj piše dr. Valenta o njeni bolezni. Ni se mogla premagati, 
da ne bi pisma odprla: saj ga bo lahko dala v nov ovitekl 
Pismo je bilo prav kratko: 

»Dragi prijatelj, skubi gos dalje!« 
V Celju je »gos« izstopila in se vrnila ozdravljena • 

Jljubljano. 

Pop Petar se je pregrešil in bi moral biti sojen. Zato 
Je stopil k vojvodi Novaku ln mu prinesel čutaro sMvovke; 
vojvoda je bil namreč član sodišča in naj bi se zavzel za 
popa. Novak ga je vprašal, ali je res kriv ali ne, da bo ve
del prav govoriti. Pop Petar pa ga začuđeno pogleda: 

»Ali misliš, da bi ti nosil slivovko, če ne bi bil kriv?« 

— Kdaj boi ka kuhinjo prebarval? 



ZAPISEK O LANSKI SODNI KRONIKI OBČINSKEGA SODIŠČA V BREŽICAH 

Vedno manj je kaznivih dejanj 
ž a l pa še ni konca nepotrebnih tožarjenj zaradi meja in potov — Potrebovali 

bi s l u ž b o pravne pomoči — Pet let dela poravnalnih svetov 
Za leto 1962 je razveseljiva ugotovitev občinskega sodišča v Breži

cah, da se število kaznivih dejanj zmanjšuje. Upadajo zlasti prej tako 
značilni in pogosti pretepi po vaseh in vaških gostilnah. To je prav go
tovo posledica kultiviranja mladine, ki ji gostilna ni več edina oblika 
nedeljskega razvedrila. Nadomeščajo jo kino, televizija in razni mla
dinski plesi, na katerih točijo tudi brezalkoholne pijače. Res pa je tudi, 
da je mladine na vasi vedno manj in da vse beži v večja središča in se 
tam zaposluje. Tudi gospodarskega kriminala ni veliko zaslediti. Sodi
šče je reševalo nekaj primerov nedovoljene trgovine. S tem se ukvar
jajo tisti, ki so zaposleni v tujini. Odkar je prepovedan uvoz avtomo
bilov, uvažajo zlasti stare rabljene kosilnice in druge stroje in jih sku
šajo kar najbolje spraviti v denar. Sodišče meni, da bi take primere 
morala odkrivati oziroma ugotavljati tudi tržna inšpeAcija, zato bi jo 
bilo treba okrepiti. 

Poneverb, izkoriščanja služ
benega položaja in podobnih 
zadev občinsko sodišče lani 
n i obravnavalo. Verjetno pa 
bi bila slika nekoliko dru
gačna, če bi imeli po
datke ostalih sodišč. Tat
vin in razni zasebnih 
tožb zaradi žalitev in Kle
vet je bilo kar precej. 

Mladoletnikov je bilo lani 
pred sodiščem 14, polovico 
zaradi pretepov, polovico za
radi tatvin in drugih kazni
vih dejanj. To so bili pre
krški posameznikov, ne pa 
skupin. 

V zadnjem času je začelo 
sodišče ostreje kaznovati sto
rilce kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo, ker so se 
začeli pretepi in napadi po
gosteje pojavljati. 

T o ž b za p r e ž i v n i n e 
vedno več 

Medtem ko kazenske zade
ve nasploh upadajo, je lani 
število civilnih zadev nara
slo kar za 21 odstotkov. 
Najbolj so porasle tožbe za 
Zvišanje preživnine. Žalostna, 
a resnična ugotovitev! Pre
živnine za otroke (zakonske 
in nezakonske) so bile prej 
odmerjene v povprečnem 
mesečnem znesku 2000 di
narjev, sedaj pa znaša to 
povprečje 4000 dinarjev. In 
še za to je bila v mnogih 
primerih potrebna sodna in
tervencija!! 

Sodišče v Brežicah je re
ševalo tudi precej delovnih 
sporov. Tožena so bila pod
jetja in zasebni delodajalci. 
V mnogih primerih pa do 

tožbe sploh ni prišlo, ker je 
sodišče s svojimi pojasnili 
in obrazložitvami to prepre
čilo. 

Nepotrebnega lože, jenja 
še ni konec 

Ljudje se še vedno radi 
tožarijo za pota in meje, 
mnogokrat skrajno zagrize
no. Pri teh tožbah gre obi
čajno za malenkostno vred-, 
nost in stranke vztrajajo pri 
svojem predvsem zaradi »na
čela«. Taki prepiri so zna
čilni za podeželje in imajo 
vrsto neprijetnih posledic. 
Sprta useda si nabirata pri
če med znanci in prijatelji 
in v vasi nastaneta dva ta
bora. Sodni stroški venomer 
naraščajo in po določenem 
času se stranke ne pravdajo 
več zaradi prvotnega vzroka, 
ampak zaradi stroškov, ki 
jih nihče ne bi rad plačal. 
Prav bi bilo, da bi razplam-
tevanje takšnih sporov, ki 
nikamor ne vodijo, pomaga
le dušiti tudi družbeno-poli-
tične organizacije, predvsem 
Socialistična zveza. 

Občinsko sodišče opravlja 
razen sojenja tudi vrsto po
slov, ki pravzaprav ne sodi
jo v njegovo delovno pod
ročje. Glavna naloga sodišča 
je sojenje, to je odločanje 
s sodno odločbo o zadevah, 
za katero je pristojno. Sedaj 
pa običajno sprejme tožbo 
na zapisnik, izda sodbo in 
nato napiše še pritožbo, 
včasih obema strankama. To 
se je uveljavilo po vojni, ko 
ni bilo odvetnikov in so lju

dje iskali pravno pomoč ne
posredno pri sodišču. 

Tako je občinsko sodišče 
v Brežicah sprejelo lani ra
zen 377 pogodb še 246 raznih 
vlog (tožbe in odgovore na 
tožbe, zasebne tožbe in pri
tožbe ter nepravdne predlo
ge) ter 416 zemljiškoknjižnih 
predlogov. Opravilo je tudi 
283 poskusov poravnav. Vse 
to pa niso izrecne zadeve 
sodišča, in misliti bo treba 
na ustanovitev organa za 
pravno pomoč. V Brežicah 
sta sicer dva odvetnika, ki 
delata tudi za ostala sodišča 
in ne zmoreta vsega. Pravna 
pomoč je torej nujno potreb
na, najti bo treba le primer
no obliko zanjo. 

Poravnalna sveta v Pi-
šecah in na Bizeljskem 

najbolje delata 
Sodišče marsikdaj razbre

menjujejo poravnalni sveti, s 
katerimi pa sodišča nimajo 
stalnih in neposrednih sti
kov. Poravnalni sveti so bili 

ustanovljeni leta 1959 in ne
kateri tudi leta 1961. V ob
čini Brežice sta bila izred
no delavna poravnalni svet v 
Pišeeah in na Bizeljskem. 
Obravnavala sta polovico 
vseh primerov. Vseh porav
nalnih svetov v občini je 12, 
članov in namestnikov pa TO. 
Leta 1959 je bilo izvoljenih 
39, leta 1960 šest, naslednje 
leto 18 in 1962. leta sedem. 

Večina opravlja svojo funk
cijo že peto leto, zatorej ni 
čudno, da njihovo delo zad
nje čase upada. Člani so se 
naveličali zastonjskega dela 
in vsi sveti (izjema je po
ravnalni svet v Globokem) 
so vpeljali takse. To je ra
zumljivo, razumljivo je pa 
tudi to, da so ljudje iskali 
pravno pomoč mimo njih. 
Obračali so se neposredno 
na sodišča, ki za poskus po
ravnave ni zahtevalo nobene
ga plačila. V poravnalne sve
te bo treba izvoliti večino 
novih članov in odpraviti 
takse, primerno odškodnino 
za zgubljeni čas pa poiskati 
iz drugih virov. 

š o l a r j i i z P i s e c so 
u p r i z o r i l i igrico 

Šolska mladina iz Pisec 
ima svojo lutkovno sekciyo, 
k i jp vodi učiucflo'iica Mira 
Podgoršek. Učenci so pretek
lo nedeljo javno uprizorili 
lutkovno igrico Lenuh — po-
ležuh. Prireditev je bila v ga
silskem domu. Bila je dobro 
obiskana in gledalci so bili 
zadovoljni z uprizoritvijo. 

B R E Ž I Š K E 
V E S T I 

Prosvetni dom v V e l i k i Dolini 
k o n č n o le pod streho 

V soboto, 14. marca, so v 
Veliki Dolini pokrili prosvet
ni dom. Ljudje so napravili 
to s prostovoljnim delom. 
Zbralo se jih je okoli 50. To 
delo bi morali opraviti že v 
Jeseni, pa jih je prehitel 
sneg. Na srečo je bila zima 
suha in ni napravila škode. 

V novem prosvetnem domu 

bodo prostori za gasilce, dvo
rana za prireditve, klubski 
prostori, ambulanta in čakal
nica za bolnike. Ambulanto 
in klubske prostore morajo 
še prizidati. 

Letos bodo v Veliki Dolini 
gradiM tudi stanovanjski blok 
z dvema dvosobnima stanova
njema in tremi samskimi so
bami. 

Te dni se po vseh okoli
ških vaseh priprav^jatjo na 
zbore volivcev. Na sestankih 
Socialistične zveze tolmačijo 
volivcem občinski statut člani 
krajevnega odbora. 

Letos bo na v r s t i 
l o v s k i dom 

Za preureditev lovskega 
doma v Pišeeah izdeluje na
črte projektivni biro Region 
Brežice. Računajo, da bodo 
sbroSkl adaptacije znašali ne
kako 3 do 4 milijone dinar
jev. V sezoni bo prenovljeni 
Lovski dom lahko sprejel 250 
do 280 gostov. V njem bodo 
urediti tudi nekaj ležišč, 
da se bodo gostje lahko za
držali pri njih dailj časa. Ko 
bo čas za gradnjo, bodo pri
skočili na pomoč vaščani s 
prostovoljnim delom. 

Matični urad Kapele 
V februarju nI bilo rojstev te-

ven bolnišnice. — Umrli »o: Tere
zije Krainer, preužttkarlca iz Je-
reslavca, 84: Marija Veble, polje-
delk.i iz Jereslavca, 87; Marija Ha-
danovic, gospodinja iz Jereslavca, 
staru 85 let. 

Matični urad Bizeljsko 
' V februarju je bila Izven po

rodnišnice rojena ena deklica. 
— Porok ni bilo. — I mrla »to: 
Vincenc Najger, poljedelec lz Bre
zovice, GO; Nezka Latin, gospodi
nja z Blzeljskega, 47. 

Matični urad Dobova 
V februarju nI bilo rojstev la

ven porodnišnice. 
Poročili »o »*: Jože Tomse, de

lavec Iz Velikih Malene, ln Ivani 
Zorko, natakarica lz Sel pri Do-
bovl; Frunc Huvnlk, profesor, ln 
Cvetka Kovaclc, učiteljica, oba tz 
Dobove; Martin Kefenan, uslužbe
nec lz Malega Obroža, in T*rexlja 
ViiCnJiik, uslužbenka te Loc. 

Umrla »ta: Franc Lubalna. kiju 
tavni&ir te Oaberja. 57; Jože To-
polovec, kmet te Mosteca. II. 

VABILO PREBIVALCEM 
B R E Ž I Š K E O B Č I N E 

Občinska skupščina v Bre
žicah in občinski odbor 
SZDL v Brežicah vabita vse 
občane, da se množično ude
ležijo ZBOROV VOLIVCEV, 
na katerih bodo obravnavali 
osnutek občinskega statuta. 
Za posamezne kraje bodo 
zbori volivcev v naslednjih 
dneh: 

1. Velika Dolina — 22. mar
ca ob 7,30, 

2. Jesenice — 22. marca ob 
9. uri, 

3. Čatež — 22. marca ob 8. 
uri, 

4. Mrzlava vas — 21. mar
ca ob 19. uri, 

5. Bušeča vas — 22. marca 
ob 14. uri, 

6. Cerklje — 23. marca ob 
19. uri. 

7. Krška vas — 23. marca 
ob 19. uri, 

8. Skopice — 25. marca ob 
19. 

9. Brežice — mesto — 26. 
marca ob 19,30, 

10. Brezina — 23. marca ob 
19. uri, 

11. Zakot — 24. marca ob 
19. uri, 

12. Dobova — 22. marca ob 
8 uri, 

13. Kapele — 22. marca ob 
9. uri, 

14. Stara vas — 22. marca 
ob 15. uri, 

15. Bizeljsko — 22. marca 
Ob 8. uri, 

16. Orešje — 22. marca ob 
19. uri, 

17. Globoko — 21. marca 
ob 19. uri, 

18. Bojsno — 21. marca ob 
19. uri, 

19. Artiče — 22. marca ob 
8 uri, 

20. Pišece — 22. marca ob 
8 uri, 

21. Sromlje — 22. marca 
ob 8,30, 

22. Pečice — 22. marca ob 
14. uri. 

Ker bomo tokrat obravna
vali na zborih volivcev naš 
najvažnejši občinski doku
ment — osnutek statuta naše 
občine — pričakujemo dobro 
udeležbo vseh občanov! 

VOLIVCI, DOBILI STE 
ODGOVORE! 

Občinski odbor Socialistične zveze v Brežicah 
je te dni razposlal svojim podružnicam INFORMA
TORJA, v katerem so obdelani vsi zbori volivcev 
o družbenem planu. Prebivalci vsakega kraja v 
občini bodo v INFORMATORJU lahko dobili odgo
vore na vprašanja oz. predloge, ki so jih stavili na 
zborih. To je prvič, da bodo volivci v tako hitrem 
času dobili odgovore pristojnih organov črno na 
belem. Na zborih, ki bodo pretresali statut občine, 
se vprašanja s prejšnjih zborov ne bodo ponavlja
la, ker so odgovori zelo jasni in nakazujejo tudi 
roke za izvršitev posameznih sklepov. Volivci se 
bodo lahko posvetili samo statutu. O njem že ne
kaj dni razpravljajo na sestankih, ki jih po vaseh 
sklicuje Socialistična zveza. Vse pripombe sproti 
pošiljajo občinski statutarni komisiji. Statut so 
prejele vse organizacije in društva, da ga bodo 
lahko podrobno predalala že pred zbori volivcev. 
Zborov volivcev bo 22 in sklicani so samo v kra
jevnih centrih, ne pa tudi v podjetjih. O statutu 
bodo ljudje razpravljali tam, kjer živijo. Tolmačili 
KM bodo odborniki in člani političnega aktiva. 

Lepi obeti v poljedelstvu 
in živinoreji 

Poljedelska proizvodnja za
vzema v občini Sevnica ved
no pomembnejše mesto v 
družbenem sektorju kmetij
stva in se bo letos predvido
ma povečala za 29 odstotkov. 
Kmetijski zadrugi Sevnica in 
Krmelj imata za pomladan
sko setev pripravljenih do
volj umetnih gnojil, zato ra
čunajo, da bo pridelek večji 
kot lani. Tudi jesenska setev 
je bila zaradi ugodnih vre
menskih razmer v redu oprav
ljena in obeta se dobra rast 
ozimnih žit. V občini so veli
ke travniške površine, zato 
se bodo i>otrudili z gnojenjem 
Z umetnimi gnojili ter se za
vzeli za pravočasno košnjo in 
sušenje sena. 

Povečanje živinoreje je pred
videno za 6 odstotkov in je 
odvisno od povečane polje
delske proizvodnje. Pitali bo
do več telet kot doslej in jih 
tudi .za pleme več zredili. 

V vinogradništvu je za le
tos planirana slabša letina, in 

»-
sicer kar za 16 odstotkov 
manjša kot lani. Slabšo rod
nost pričakujejo zaradi sta
rostne izčrpanosti vinogradov 
v vsej občini. 

V sadjarstvu je v zasebnem 
sektorju napovedan zmanjšan 
pridelek zaradi izmenične rod
nosti, v družbenem sektorju 
pa predvidevajo povečanje za 
celih 90 odstotkov. 

V soboto na B i z e l j 
s k e m 6 p o r a v n a v 
Poravnalni svet na Bizelj

skem je imel v soboto šest 
razprav -in -je vse ^pore-jugod-
no rešil. Svet je bil izvoljen 
pred petimi leti in je v tem 
obdobju reševal 218 prime
rov. Poravnavo je dosegel v 
85 odstotkih primerov. Stran
ke, ki na poravnavo niso pri
stale, so se obrnile naprej na 
sodišče, nekatere pa celo u-
molknile. Največ sporov je 
bilo zaradi zemljišč, obreko
vanj in raznih lastninskih 
pravic. B r e ž i š k a b o l n i š n i c a 

gradi stanovanja 
SGP Pionir iz Novega me

sta nadaljuje z gradnjo sta
novanjskega bloka za Sploš
no bolnico Brežice; vseljiv 
bo oktobra letos. V novem 
bloku bo šest družinskih sta
novanj in osem samskih sob. 
Gradbeni stroški bodo znaša
li predvidoma 41 milijonov 
dinarjev. Z dograditvijo trga 
bloka ne bodo pokrite vse 
potrebe in bolnišnica bo mo
rala predvideli v prihodnje 
še več stanovanjskih gradenj. 

Z b r e ž i š k e g a 
p r a š i č j e g a sejma 

V soboto so pripeljali na 
tedenski sejem v Brežice 1101) 
do 3 mesecev starih prašič
kov in 50 starejših prašičev. 
Prodali so 1050 prašičkov 
(800 do 900 din za kg žive te
že) . Starejše prašiče so pro
dajali po 330 din kilogram; 
od 50 so jih kmetje prodali 
40. Kljub slabemu vremenu 
je bila trgovina zelo živahna. 

Splošna bolnišnica v Brežicah o sebi 
Kaj nam pove statut osrednje zdravstvene ustanove v Spodnjem 
Posavju? — Upravljanje Se po starem — Obvezno sodelovanje 
zavoda tudi s sosednjimi občinami — Za skrajSan delavnik zdaj 
Se nI pogojev — Nagrajevanje bodo uredili do konca leta 1964 

Marec je čas intenzivnega 
obravnavanja statutov. Ob
čani razglabljajo o njih na 
zborih volivcev po krajevnih 
centrih in v delovnih orga
nizacijah. Zapisniki se polni
jo s pripombami, bistveni
mi in nebistvenimi. Vsakdo 
ima priložnost, da ob tej 
razpravi dodobra spozna ob
čino in delovno organizacijo 
ter svoje pravice, dolžnosti 
in odgovornosti v delovnem 
kolektivu in širši družbeni 
skupnosti. 

Te dni razpravljajo o statutu tudi v 
brežiški bolnišnici Statut Ima avoje 
inačllnoitt glede na posebne naloge za

voda, in njegova določilu ne zanimujto 
»amo uslužbencev zavoda, ampak širok 
krog občanov. Zavod ima predvsem 
nalogo nuditi bolnikom specialistično 
zdravstveno pomoč in oskrbo pod stal
nim nadzorstvom ter opravljati specia
listično službo za zunanje bolnike. 
Statut omenja med drugim tudi, da je 
bolnišnica dolžna sodelovati pri reševa
nju socialnih problemov bolnikov In 
a trm pomagati pristojnim organom. 

Za bra!c9 bo gotovo zanimivo, da 
vsobuje statut posebno poglavje, v ka 
terem so obdelani odnosi do bolnih in 
zdravih občanov. V tem pogledu je po
udarjeno, da morajo bit: odnosi osebja 
bolnišnice do strank tovarlškl in še 
zlasti humani do teflklh bolnikov. Vsi 
bolniki imajo zagotovljeno najboljšo 
strokovno pomoč In oskrbo, ki jo za« 
vod ob teh pogojih lahko nudi. Pri 
zdravljenju bolnikov Je posebna skrb 
namenjena prehrani, Id mora ustrezati 

boln'kovl bolezni. Zdravstvena služba 
Je neprekinjena; v zdravljenje mora 
biti sprejet vsak bolnik, čigar živUe-
nje je ogroženo in je zaradi tega n u n o 
potreben pomoči. Bolni občani imajo 
možnost izbirati) med zdravniki', ki 
dolnjo na določenem oddelku, kolikor 
to ne moti organizacije dela. lahko 
zahtevajo tudi konzularne preglede, ki 
jih sami izberejo v domačem ali tujem 
zdravstvenem zavodu, če to ne naspro
tuje odredbam zdravnikov in celotne
mu zdravljenju. 

V upravljanju pričakujemo 
spremembe 

V stfittf u žal ni d: k o n č n i rešeno 
najosnovnejše vprnšan.'e. ta Je uprav
ljanje zavoda. Pog'.Hvje o organih 
upravljanja bo verjetno doživelo spre-
momfoc, ker se pripravlja nov osnutek 
Mkona o upravljanji v zavodih. S»atu! 
rešuje to še na stari nač'n. Nrpo.srril-
iio obliko upravljanja predstavlja »vet 
delovnega kolektiva, posredno p> " ' 
pravni odbor In » v r t zavoda Svet z*" 
voda Jr drtrtben! organ, ki »kupci s kO" 
ltlttivom zavoda usklu.ja zdi n v ;<tveno 

S P O D N J E 



VOLIVCI SO SPREJELI OSNUTEK OBČINSKEGA STATUTA BREZ OSEBNIH PRIPOMB 

Mnenja in želje volivcev sevniške občine 
Komunalni problemi spet v ospredju skoraj vseh razprav 

Od 24. februarja do 12. marca ic bilo v sevni-
ški občini 31 zborov volivcev. Bili so dobro obiska
ni in tudi razprava je bila zelo pestra. Odborniki 
so svojim volivcem pojasnjevali načela občinskega 
statuta in družbeni plan. O družbenem planu so v 
večini krajev razpravljali že predtem, vendar je 
bilo zanimanje zanj tudi zdaj veliko. Statut so spre
jeli povsod brez pomembnejših pripomb. V raz
pravi o njem so predvsem zahtevali razna pojasni
la. Obsežno so povsod razpravljali o komunalnih 
vprašanjih, ki so ponekod res pereča. 

Poglejmo, o čem so raz
pravljali v posameznih krajih 
in kaj prebivalstvo posamez
nih vasi najbolj tišči: 

» T E L C E : Volivci so na 
zboru povedali, da bi radi do
bili telefon. Akcijo za to pri
dobitev so že začeli in prosi
jo za posredovanje občinsko 
skupščino. Zbrali so že pre
cej drogov in pripravljeni so 
sudi sami pomagati pri vseh 
femelrlskih delih. TeCefon že-
Hjo napeljati v vas zaradi ve
like oddaljenosti, saj bi bila 
» najhitrejša zveza z ostaSi-
ni kraji. 

Druga želja volivcev na 
borni v Telčah je popravilo 
»ste Telče—Dole^škoeijan. 
Te vasi so popolnoma odre-
:ane od sveta in cesto nujno 
»otrebujejo. V razpravi so 
>rnenili še nadaljevanje del 
>ri gradnji ceste Telče— 
Sanjsko. Na Telčah Rudije 
limajo dobre pitne vode, za-
o želijo, naj bi čimprej na-
laCjevaJi z gradnjo vodnja-
ta, pri čemer bi vaščani radi 
•odeiovaili. 

• ZABUKOVJE: Prebivalce 
lajbolj muči to, kar še ni-
najo ceste iz Zabukovja v 
>A. Želeli bi jo zgraditi, ker 
Pozimi zdravnik tudi v naj

nujnejšem primeru ne more 
v Zabukovje. 

Precej pritožb je bodo sli
šati na račun dimnikarske 
službe. Dimnikarjev ni bilo 
v vas že 9 mesecev. Volivci 
so povedali, da so se pred 
dobrim tednom v vasi Završe 
vnele saje. Ogenj so na srečo 
takoj opazili, sicer bi bila vas 
štirih kmetov uničena. Ce di
mnikarja n^ bo kmaCu k 
njim, bodo vaščani obvestili 
zavarovalnico. Na zboru je bi
lo več pritožb zaradi tega, 
ker pregledi dojenčkov niso 
v Zabufcovju, ampak samo 
pri Pipanu. Matere morajo 
zdaj nositi otroke po veliki 
strmini do Pipana, tiste iz 
Podvrha in Trnovca pa do tja 
sploh ne morejo priti. Na 
zboru so volivci prosif.i, da 
bi se to uredilo. Enkrat na 
mesec bi radi imeli tudi obisk 
živinozdravnika. Razen tega 
želijo napeljati v vasi vodo
vod, pri čemer so voljni sami 
precej pomagati. 

• T R N O V E C : Volivci so 
predlagali spremembo vozne
ga reda za avtobus, ki vozi 
iz Lončarjevega dola v Sev
nico, ker je za šolske otroke 
iz Podvrha in Trnovca prezgo
den. Pot je dolga in otroci, 
ki hodijo v šolo peš, so že 

navsezgodaj utrujena. Občani 
so omenili, da jih avtobus 
večkrat pusti na cesti in pe
lje mimo, kot da jih na. 

• BLANCA: Vaški most je 
nujno potreben popravila in 
ljudje imajo zanj že priprav
ljen les, ki ga je treba sa
mo pripeljati iz Impoljce. 
Čimprej bi radi imeli vodo
vod. Zdaj uporabljajo kapni-
co in v primeru požara bi 
le težko prišli do vode za 
gašenje. Omenili so tudi več 
vaških poti, ki jih bo treba 
popraviti. 

• BOŠTANJ. Razpravljali 
so o poravnalnih svetih, prav
ni pomoči, sedemurnem de
lavniku in raznih komunalnih 
vprašanjih. Volivci so se za
nimali, kako je s cestno raz
svetljavo, o kateri so že več
krat govorili. Nujno potrebna 
bi bila razsvetljava na mo
stu pri Šmarju, ker bi omo
gočila varen prehod. Želijo 
tudi novo trgovino, ker seda
nji prostori ne ustrezajo. 

• STUDENEC: Želeli bi 
zgraditi priključek ceste iz 
Zavratec na Rovišče. Tudi 
prostora za sestanke nima
jo, zato bi bila v vasi potreb 
na dvorana. Kritizirali so ce
sto III. reda, ki pelje skozi 
Studenec na Rako. 2e zelo 
dolgo ni bila posuta, zato je 
vsa rebrasta. Na zboru so iz
vodili nov poravnalna svet. 

• P O K L E K — S E L C E : Vo
livci razpravljajo predvsem o 
davkih, sečnih dovoljenjih, 
o družbeni kmetijski proiz
vodnji, arondacijah in pre
živninah. Pogrešajo obrtnike, 
predvsem kovače in kolarje. 

Podobno so potekali tudi 
ostali zbori, ki jih danes ne 
omenjamo. Vsak kraj ima 
svoje probleme. Marsikdaj 
jih ni mogoče rešiti samo z 
dobro voljo in z lastnimi si
lami. Vsem hkrati ne bo mo
goče ugoditi in nekateri bo
do na vrsti prej, drugi po
zneje. 

JOŽICA T E P P E Y 

V A B I L O 
Občinska skuščina Brežice in Turistično društvo 

v Brežicah bosta priredila od 12. do 26. aprila 
r a z s t a v o ročnih izdelkov vaških pletilcev vitric 
in šibja, slame in ličja, lončarjev in rezbarjev. Do
ločene so denarne nagrade v skupni višini 120.000 
dinarjev. Pri nagradah bodo pomagali tudi iz občin 
Krško in Sevnica, da bo vsota še večja. 

Vabimo vse, ki se na področju spodnjeposavskih 
občin pa od Šentjerneja do Loke pri Zidanem mo
stu, od Bistrice ob Sutli tja do Jesenic na Dolenj
skem ukvarjajo s takim delom, da prineso ali po
šljejo do 5. aprila nekaj svojih izdelkov. Oddajo jut 
lahko vsak dan do 13. ure v prosvetnem domu v 
Brežicah. 

Na izdelku naj bo prilepljen točen naslov z na
vedbo pošte ter poklica (primer: kmet, lončar, ce
star, delavec v tovarni, mizar itd.). Ker bo razstava 
likovno in vzgojno izredno pomembna, prosimo, da 
učiteljstvo, ki se na področju Pedagoškega zavoda 
spodnjeposavskih občin bavi z likovno vzgojo, sma
tra za svojo službeno dolžonost, da spodbudi izde
lovalce naštetih predmetov domače obrti, da bodo 
poslali po njihovi zamisli izoblikovane izdelke v 
Brežice. 

Občinska skupščina Brežice — Turistično 
društvo Brežice — Pedagoški zavod Sevnica 
— Krško — Brežice. 

RAZMIŠLJANJA O DRUŽBENEM PLANIT SEVNlSKE OBČINE 

Osebna potrošnja zaostaja - stop zaposlovanju! 
Preveliko zaposlovanje zmanjšuje z a s l u ž e k posameznikov 

Po predvidevanjih družbe
nega plana se bo letos narod
ni dohodek v sevniški občini 
povečal za 11,2 odstotka. Vz
poredno s tem bi se morala 
povečati tudi realna osebna 
potrošnja. To povečanje bo 
ob upoštevanju predlogov go
spodarskih organizacij zna
šalo skupaj 9,4 odstotka. Ce 
bi ob taksnih pogojih ostalo 
bo s skladom za nakup sta-

Prispevek delovnih kolektivov za izobra
ževanje, zdravstveni dom in komunalo 

Po razpravi na obeh zbo
rih je občinska skupščina 
Sevnica na zadnji seji spreje
la priporočilo glede prispev
kov za skupne potrebe obči
ne, katero naj bi izglasovali 
organi družbenega in delav
skega upravljanja v delovnih 
organizacijah. 

Ker se z zveznimi predpisi 
Povečuje stopnja prispevka 
*a kadre od enega odstotka 
*)a 2.5 odstotka, se glasi pri
poročilo takole: 

1 odstotek od burto oseb 
t»3i dohodkov naj uporabijo 
delovne organizacije za Izo
braževanje in štipendiranje v 
delovni organizaciji, pol od
stotka naj bi po sklenitvi po-
Kodbc odvajale delavski uni
verzi Sevnica za strokovno in 
splošno izobraževanje, 1 od

stotek pa naj bi odvajale v 
investicijski sklad za grad
njo šol II. stopnje v Celje. 

p j Občinska skupščina na
dalje priporoča, naj vse de
lovne organizacije vplačajo 
za leto 1963 1 odstotek od 
neto osebnih dohodkov v ob
činski investicijski sklad za 
gradnjo zdravstvenih objek
tov, za letošnje leto pa 2 od
stotka. Ta sredstva so name
njena za nov zdravstveni 
dom, ki ga bodo začeli gra
diti prihodnje leto. 

PJ Iz stanovanjskega skla
da občine Sevnica bodo le
tos gradili zgradbo z 20 sta
novanji. Skupščina opozarja 
delovne organizacije, naj 

pravočasno sklenejo pogod-
novanj, po kateri bodo še le
tos položili 70 odstokov pred
računske vrednosti, stanovanj
ski sklad bo namreč letos 
lahko sodeloval pri gradnji 
tega objekta le s 30-odstot
nim posojilom, ker bo pre
težni del svojih sredstev vlo
žil v gradnjo osemletke v 
Sevnici. 

• 
|p Delovne organizacije v 

občini Sevnica bodo sklepa
le tudi o enoinpoldnevnem 
zaslužku vseh zaposlenih, 
ki bo šel kot prispevek za 
kc»munalna dela. V občin
skem proračunu za komunal
no dejavnost ni bilo moč za
gotoviti nobenih sredstev v 
ta namen, zato si obetajo po
moč od gospodarskih orga
nizacij. 

število zaposlenih nespreme
njeno, bi bilo gibanje povsem 
usklađeno, tako pa je so
razmerje porušeno. Število 
zaposlenih se povečuje za 13,8 
odstotka, kar dokazuje, da se 
bo produktivnost zmanjšala. 
Delno bo to povzročila spre
menjena struktura kmetijske 
proizvodnje ter občuten iz
pad proizvodnje v Jugotani-
nu, Kopitarni in konfekciji 
Lisca. Veliko povečanje za
poslenih bo g Jtovo zavrlo tudi 
povečanje osebnih dohodkov 
posameznikov tako v kmetij
stvu kot v industriji. 

Sodeč po gibanju življenj
skih stroškov v preteklem 
obdobju, tudi v letu 1964 ni 
moč pričakovati popolne sta
bilizacije cen, ker dolgoročni 
proces usklajevanja cen kme
tijskih izdelkov s cenami in
dustrijskih izdelkov še ni 
končan. Povečanje cen ne
katerih prehrambenih proiz
vodov v drugi polovici lan
skega leta bo vplivalo na vi
šino življenjskih stroškov v 
letošnjem letu. Delovne orga
nizacije bodo morale skrbeti, 
da se bodo osebni dohodki 
povečali v skladu z doseženo 
produktivnostjo in poslovnim 
uspehom. Pri tem je važno 
upoštevanje razmer in pogo-

S E V N I S K I 
V E S T N I K 

Politiko z interesi delovnega kolektiva 
to interesi družbe. Najpomembnejša 
Golžnost tega družbenega organa Je, da 
kot zastopnik državljanov, družbenih 
k* gospodarskih organizacij prispeva k 

boljšemu delu zdravstvene službe. 
Svet zavoda omogoča torej razširjeno 
Q ružbano upravljanje v zavodu. V svetu 
6 o razen članov delovnega kolektiva 
*e zastopniki obeh zborov občinske 
skupščine Brežice, občinskih odborov 
SZDL Brežice in VJdem-Krško, skupšči
ne soodamega zavarovanja Brežice in 
Videna-Krško ter zbora delovnih orga
nizacij občinske skupščtos Sevnica. Ta 
organ razpravlja, sprejema in daje 
soglasje predvsem o zadevah širšega 
Pomena. Sprejema finančni načrt zavo
da i n daje soglasje k zaključnemu ra
kunu, razpravlja o pripombah organi. 
*oclJ, zavarovancev in »bčanov glede 
deOa zavoda to odnoJR do bolnikov, 
8klepa tudi o v * i i cen, daje soglasje 
8 4 najotje invostioijskih posojil ipd. Za 
^oja delo Je odgovoren ustanovitelju. 

Kadar upravni odbor (sestavljajo ga 
^ i s t a v n i k i obeh delovnih enot zavo-
r 1* ali zbor delovnega kolektiva raz-
r r"vljata o posebno važnih zadevah, 
^ *> pomembne za nadaljnji razvoj 
Jj^anove, se lahko odločita za referen
tu?1 m w l kolektivom. Le-ta je predvi-

^ v dveh primerih: če gre za zdru

žitev ali pripojitev k drugemu stacio
narnemu zavodu, oziroma če gre za 
pripojitev nekega drugega stadonarne-
ga zavoda k bolnišnici Brežice. 

Ustanovitelj bolnišnice je občinska 
skupščina Brežice. Medsebojne odnose 
urejata zakon in obojestranski dogo
vor. Spričo obsežnega zaledja, Id je 
vezano na brežiško bolnišnico, je zavod 
dolžan ob posredovanju občinske skup
ščine Brežice sodelovati i občinskima 
skupščinama Videm-Krško in Sevnica 
ter z nekaterimi občinami na 
H r v a š k e m . 

Zavod Je razen tega dolžan skrbeti 
za medsebojno sodelovanje z drugimi 
zdravstvenimi ustanovami, delovnimi 
ln družbenimi organizacijami. Namen 
taksnega sodelovanja Je strokovno Iz
popolnjevanje zdravstvenih delavcev 
ter spoznavanje splošne problematike 
v zvezi z organizacijo in metodami de
la v zdravstvu. 

Svat zavoda ln upravni odbor sta 
dolžna sodelovati z družbenimi ln stro
kovnimi organizacijami znotraj zavoda 
predvsem takrat, ko gre za pravice po
sameznikov oziroma celotnega kolekti
va. Te organizacije so: društvo bolni
čarjev in društvo medicinskih sester, 
osnovna organizacija ZKS, rindjkalna 
organizacija in mladinski aktiv. 

Sestavni deli statuta so razni pravil
niki, na primer: pravilnik o higiensko-
tehnični zaščiti pri delu, pravilnik o 
izobraževanju, pravilnik o delitvi do
hodka, pravilnik o delitvi osebnega do
hodka to drugi. Vsak delavec, zaposlen 
v zavodu, Ima pravico do osebnega do
hodka po načelih delitve po delu. Oseb
ni dohodek Je odvisen od njegovega 
lastnega dela, od uspeha njegove delov
ne enote in od uspeha celotnega zavo
da. To nagrajevanje bo treba še izpo
polnjevati in se približati kar najbolj 
objketivnim merilom, čeprav je dolo
čanje v tej stroki včasih izredno težko. 
Najnižji osebni dohodek Je 20.900 di
narjev mesečno. Manjše prejemke od 
25.000 dinarjev ima 21 članov kolektiva. 
Do konca letošnjega leta bo to v glav
nem urejeno in le še trije člani bodo 
zaslužili po nekaj sto dinarjev manj 
kot 25.000. 

Skrajšan delavnik za letos še ne pri
de v poštev. Ob sedanji organizaciji 
deda bi morali zaposliti vrsto novih 
moči, kar pa ne bi bilo smotrno. O 
organizacijskih spremembah bodo za
čeli razpravljati meseca maja. šele po 
notranjih rezerv bo možen prehod na 
42-umi delovni teden tudi v brežiški 
temeljiti proučitivi ln izkoriščanju vseh 
bolnišnici. Jt. 

i. 

jev, v katerih je bil čisti do
hodek ustvarjen. Večjo po
zornost bo odslej treba po
svetiti proučevanju in dolo
čanju meril za kvaliteto, za 
prihranke pri materialu in za 
bciLlše izkorisčanije strojev(. 
Predvsem ta merila naj bi 
vplivala na udeležbo posa
meznih članov kolektiva pri 
čistem dohodku. Ustrezna me
rila bo treba proučevati in 
uvajati tudi za dtelo strokov
njakov, ker taksna usmeritev 
pogojuje povečano storilnost 
v celotni delovni organizaciji 
— na vseh delovnih mestih. 

Sistem delitve osebnih do
hodkov še ni do kraja izpo
polnjenih v ustanovah (šolah, 
zdravstvenih zavodih in orga
nih javne uprave), kjer se 
merila delitve po delu šele 
uvajajo. Marsikje so bila do 
sedaj odločujoča le sredstva, 
s katerimi je ta ali ona usta
nova razpolagala. 

Osnovo za stabilno nara
ščanj« osebne potrošnje pred
stavlja tudi hitrejše razvija
nje uslužnostne obrti, trgovi
ne varnostne službe za šolske 
in predšolske otroke, obratov 
družbene prehrane ipd. De
lovne organizacije naj bi po 
usmerjevalnih predlogih druž
benega plana za to leto pred
vsem upoštevale, da je edino-
le skladna rast osebne potroš
nje in produktivnosti dela 
pojoj za bogatenje komune. 
To je tudi zagotovilo za več
ji razmah gospodarstva v pri
hodnjih, letih. 

Produktivnost v občini bo 
v primerjavi z lanskim letom 
za 1,4 odstotka manjša, na 
kar bo vplivalo predvsem za
poslovanje novih delavcev v 
Industriji in kmetijstvu. Vse 
ostale panoge predvidevajo 
povečanje delovne storilnosti 
in pri tem Je na prvem mestu 
obrtna proizvodnja, ki pove
čuje produktivnost za 18,5 od
stotka. Novo delovno silo bo 
treba vedno bolj preračunano 
zaposlovati, sicer še dolgo ne 
bo mogoče govoriti o 42-ur-
nem delovnem tednu. Prehod 
na skrajšan delavnik bo mo
žen ob spremenjeni in izpo
polnjeni organizaciji dela, 
ustreznejši kadrovski zasedbi 
delovnih mest, izboljšanih 
merilih za delitev dohodka 
ln modernizacija proizvodne
ga procesa. Večina podjetij 
v sevniški občini o tem že 
razmišlja in večina Jih tudi 

ugotavlja, da trenutno za 
skrajšanje delovnega časa še 
ni pogojev. Ponekod so že za
čeli z akcijo za racionalnej
šo izrabo delovnega časa, saj 
se prav tu skrivajo še bogate 
rezerve, ki jih bo treba 
vztrajno odkrivati. 

Slabo s p r i č e v a l o 
k r m e i f s k e g a 

a n s a m b l a 
Nedavno je v Loki gosto

val instrumentalni ansambel 
iz Krmelja. Zvečer istega dne 
je gostoval tudi v Boš tanju. 
Obakrat pa je bilo občinstvo 
celo nezadovoljno. Ob visoki 
vstopnini (160 in 100 dinar
jev) dvorana ni bila niti pol 
zasedena. To tudi ni čudno, 
saj take »zasoljene šale«, ka
kršne so imeli gostje na pro
gramu, ne spadajo niti v go
stilno, kaj šele v dvorano 
kulturnega doma. Prireditelji 
bi se pač morali zavedati, da 
je loško občinstvo, kjer ima 
Prosvetno društvo Primoža 
Trubarja lepo tradicijo, za
htevno in kritično. Nihče ni 
proti nastopom glasbenih an
samblov, morajo pa biti do
stojni. Za obe predstava kr-
meljskih gostov ne bi mogli 
reči, da sta bili dostojni. 

PD »Primož Trubar« 
Loka pri Zidanem mostu 

Kopitarna bo 
o p r e m i l a k o v i n a r s k o 

d e l a v n i c o 
Občinska skupščina Sevnice 

je na zadnji seji izglasovala 
poroštveno izjavo Kopitarni 
iz Sevnice za najetje posojila 
iz sklada skupnih rezerv v 
znesku 6 milijonov dinarjev. 
Podjetje namerava nabaviti 
za 13 milijonov 230 tisoč di
narjev razne opreme za svojo 
kovinsko delavnico. Tovarna 
bo se letos napravMa v koope
raciji s strojnimi tovarnami 
v Trbovljah za 102 milijona 
773 tisoč dinarjev izdelkov, 
kar dokazuje, da se bo dopol
nitev strojne opreme hitro 
obrestovala. Posojilo Je odob
reno za dobo treh let. 

Ob v s a k i spremembi na« 
s l o v a nam sporočite svo| 

s . j r l In novi n a s l o v i 

P O S A V J E 



Adlešičani vabijo na krajevni praznik 
T u d i letos bomo prebi

valci Adlešičev in okolice 
praznovali 22. marec, naš 
krajevni praznik. Znova 
se bomo spomnili težkih 
m a r č e v i h dni iz leta 1945, 
ko se je že na pragu svo
bode odigrala v naših kra
jah krvava tragedija. Ta
krat so okupatorji ob po
m o ć i u s t a š e v požgali i n iz-
ropali 7 vasi n a š e g a ob
m o č j a . O takratnem napa
d u smo v n a š e m d o m a č e m 
tedniku že v e č k r a t pisali, 
zato tu ne bi ponavljali 
znanih dejstev. Raje bi da
nes povedali, da vojne ra
ne še vedno niso zaceljene. 
N a š e p o d r o č j e je š te lo 
p r e d vojno približno 1500 
prebivalcev, od teh pa se 
Jih 96 po vojni n i vrnilo 
na svoje domove. Padli so 
za svobodo ali pa u m r l i v 
internaciji. Grobovi naših 

N O V I C E 
ČRNOMALJSKE 
K O M U N E 

rojakov so na Rabu, v dru
gih italijanskih t a b o r i š č i h 
i n v n e m š k i h t a b o r i š č i h 
smrti . M e d nami živi 35 
v o j a š k i h vojnih invalidov 
l n 69 družinskih invalidov. 
K l j u b ž r t v a m ter p o ž g a n i m 
i n izropanim d o m a č i j a m 
pa naši ljudje niso klonili . 
Z izrednim delovnim pole
t o m smo začel i obnavljati 
n a š e vasi in leta 1947 je bi
la obnovitvena zadruga v 
Adlešičih n a j b o l j š a v Slo
veniji . Takrat smo dobili 
tudi republiško nagrado. V 
obnovo vasi smo vložili 

nekaj manj kot 5 milijo
nov dinarjev, vrednost 
opravljenega dela pa je 
najmanj desetkrat več ja . 

Naši kraji so pasivni in 
precej mladine je odšlo za 
kruhom v industrijske kra
je, pa vendar se pozna na
predek in dih novega č a s a 
v sleherni vasi. Redka so 
gospodarstva, k i nimajo 
radijskega sprejemnika. 
Zadnje č a s e se spet bolj 
zanimamo za d o m a č o obrt. 
Naši kraji pa vendarle ni
so brez skrbi. Tako v Ma-
rindolu ne morejo razume
ti, da morajo še vedno 
svetiti s petrolejkami, če
prav je elektrika že v vasi. 
Posebno poglavje je pitna 
voda v Adlešičih. Prosvet
na dvorana bi bila nešte to
krat polna, zdaj pa mora 
dostikrat m n o ž i c a ljudi 
domov, ker j e premalo 
prostora. T u d i mi bi vča
sih radi videli kako gosto
vanje, pa ga zaradi po
manjkanja prostora ne 
moremo. Menimo, da ljud
ska oblast ne bi smela po
zabiti na hribovite in od
dal jenejše kraje, saj si tu
di tu žel imo kulturnega 
napredka. Kmetijstvo bo 
ostalo še naprej in kakor 
beremo, naj bi dajalo 
skupnosti celo več pridel
kov kot doslej. Zato pa je 
potrebna tudi ustrezna 
p o m o č ! 

S takimi in podobnimi 
že l jami gredo prebivalci Ad
lešičev in okolice v letoš
nji praznik 22. marca V 
soboto zvečer bo ob 19. uri 
v šoli kino predstava, v 
nedeljo zjutraj pa bomo 
odprli razstavo adlešičkih 
ročnih del. O b 10. ur i se 
bodo pomerili strelci iz 
Č r n o m l j a in Adlešičev, ob 
13. ' u r i bo slavnostna seja 
predstavnikov družbenih 
ter poli t ičnih organizacij, 
ob 14.30 pa slavnostno zbc 
rovanje s kulturnim pro
gramom na prostem. 

Vabimo nekdanje borce, 
aktiviste, znance in prijate
lje naših krajev, da nas v 
nedeljo obiščejo . Pridite in 
p r e p r i č a j t e se znova, da 
vas bomo sprejeli s pr isrč 
no belokranjsko gostoljub
nostjo. 

Alojz Cvitkovič Sneg za to leto slovo je že v z e l . . . ( Č r n o m a l j s k a razglednica iz zime 1963/64) 

Pripombe nekdanjih belokranjskih borcev 
Občinski odbor ZB v Čr

nomlju j-' pred kratkim or
ganiziral širši posvet, katere
ga so se udeležili zastopniki 
krajevnih organizacij in vseh, 
ki se v občini ukvarjajo s 
problematiko borcev NOB. 
Beseda je tekla o novem os
nutku pokojninskega zavaro-

NI Š K O D A DENARJA? 
Družini Butala in Bobič iz 

Črnomlja sta že dalj časa spr
ti, ker Bobičevi branijo Buta-
lovim hoditi po poti, ki pelje 
mimo njihovega vrta. Zaradi 

Prodaja kruha v Semiču 
še vedno ni urejena 

Že večkrat je bilo na zborih volivcev načeto vprašanje 
o preskrbi prebivalstva Semiča s kruhom in z zelenjavo, 
toda stvar se ni kaj prida obrnila na boljše. Kruh peče 
pekarija semiškega Obrtnega servisa; podjetje več ali manj 
zadovoljivo opravlja svojo nalogo. Prodaja kruha pa nika
kor ni njegova stvar! Zato servis sploh nima dovoljenja 
niti ne usbreanih prostorov. Za prodajo kruha se torej 
Inora pobrigati trgovina. Trenutno kruh sicer prodajajo v 
novem trgovskem lokalu, ki popolnoma ustreza tudi za te 
namene, stvar pa je pereča za nedelje, praznike in sjploh 
za čas, ko je trgovina zaprta. Zato bi prodajo kruha lahko 
uredili samo s posebnim lokalom, kjer bi prodajali tudi 
sadje in zelenjavo in ki bi bi! odprt tudi ob nedeljah in 
praznikih dopoldne. O tem bo treba razmisliti, na prihod
njem zboru občanov v Semiču pa bi se pomenili tudi o tej 
pereči zadevi. 

tega se vedno zmerjajo in to-
žarijo; sovraštvo gre celo ta
ko daleč, da se zmerjajo tu
di ostali stanovalci obeh hiš. 

Občinsko sodišče v Črnom
lju je pred kratkim obravna
valo prepir in žaljivke med 
Bobičevo hčerko Dragico, po
ročeno Sorti, in stanovalcem 
Butalovih Branikom Kočevar-
jem in njegovo ženo Miro. 

»Skis metliški!« — »Ali bi 
rada 5.000 din? Dobila jih 
boš, prej pa ti razbijem gla
vo!« — Hudič grdd, črni!« Ta-
ke!e in še hujše žaljivke kar 
dežujejo iz ust enih in drugih 
ob srečanju, ljudje pa se 
smejijo. 

Dragica Šorli je bila obso
jena na plačilo 14.000 din. 
Branko Kočevar na 3.000 din 
in Mira Kočevar na 4.000 din. 
Sodišče je prepričano, da bo 
edinole denarna kazsn v tem 
sporu zalegla. 

Razočaranje na valu 202 
Že pred štirimi leti so v Cmomiju 

začeli govoriti o tem, da bi na Mirni gori 
zgradili relejno radijsko in T V postajo, 
vendar je zamisel zamrla. Po daljšem pre
moru pa je SZDL spet sprožila zadevo ln 
prišlo je tako daleč, da so se začeli razgo
vori s predstavniki RTV Ljubljana. Lani 
oktobru je bil skupen posvet predstavnikov 
občine ln RTV, kjer so se zmenili, da bo 
občina postavila anteno in opremila stu
dio v Črnomlju za lokalno radijsko po
stajo, razen tega bo zgradila cesto od 
koče do vrha Mirne gore. RTV Je obljubila 
postaviti televizijski pretvornik v domu, 
hkrati pa bi morala začeti z gradbenimi 
deli na vrhu Mirne gore za relejno postajo. 
Pokazalo pa se je, da Je ena stranka be 
sedo držala, druga pa ne. 

RTV je za področje Črnomlja poslal 
srednjevalovni oddajnik, kasneje pa še 
UKW oddajnik, ki je bil montiran v domu 
na Mirni gori in posreduje prvi program 
radia Ljubljane vsej Beli krajini in tudi 
delu sosednje Hrvaško, kjer živi precej 
Slovencev. Pri T V pretvorniku, ki bi ga 
morala po dogovoru KTV namestiti na 
Mirni gori, pa se Je nataknilo. Sporočili so, 
da je protvornlk naročen pri podjetju 
ELRAD v Gornji Radgoni, in ko so Crno-
maljci stopili v stik z omenjenim podje
tjem, so dobili zagotovilo, da je z njihove 
strani vse pripravljeno za montažo Oddaj 
nika. Kmalu nato pa se Je razširila vast, 
da si je začel RTV pomišljati d radi mo 
tenj to teh prej sploh ni bilo govora) ln 
da Je zelo na tesnem s sredstvi. 

Na račun teh obljub so mnogi Belo-
kranjcl ž;1 kupili televizorje, zdaj pa moč
no godrnjajo, ker jo sprejem BSlO štab. 
Ljubljanskega pro;rrama skoraj nI mogo

če sprejemati, razen tega so tudi pri za
grebškem programu silne motnje. Neje
volja občanov je prišla do izraza tudi 
na seji skupščine, kjer so člani zahtevali 
pojasnila, vendar jim odgovora nihče ni 
mogel dati. Tovariši, ki se ukvarjajo s 
to stvarjo, pa tudi občinski odbor SZDL 
so že večkrat pismeno zahtevali pojasnila 
od RTV, odgovora pa doslej še ni. 

Priprave za lokalno radijsko postajo, 
ki bo delovala v internatu, lepo napredu
jejo. Tam je že oddajnik, občina je po
stavila nov antenski sistem in ureja stu
dio, ki bo v enem mesecu dograjen. Zdaj 
tečejo razgovori o tem, kako bi izpeljali 
organizacijo programa: uli prek delavske 
univerze ali samostojno. 

Radio Črnomelj bo posredoval poslu
šalcem komentarje z zasedanj občinske 
skupščine, poročal bo o delu svetov, tol-
mučil odloke, seznanjal občane z delom 
društev in organi r.aci J, razen tegu pa bo 
imet na programu več poljudnih predavanj 
o kmetijstvu, turizmu itd. Dokončen pro
gram bo sestavil uredniški odbor, vorjotno. 
pa se bo treba odločiti ::o dva sporedu. 
Enega za mesto, drugega zu okolico Čr
nomlja z Drngrttušcm ln Semlčem. 

Crnomaljci so kljub skromnim sred
stvom, s katerimi razpolagaju, storili vse, 
kar so obljubili, zato ni prav, da r»e Je 
R i V zavil v skrivnosten molk. Cc si Je 
premislil, bi moral to vsaj sporočiti pri
stojnim organom v Črnomelj in tudi po
vedati, zakaj. 

Kor m letos mineva 20 let, odkar je 
bil mod NOB u<:tannv'jen v Bell krajini 
Radio OP, pričakujemo od RTV LJublja
no vendarlb mulo več razumevanja, 

vanju. Po daljši razpravi in 
izmenjavi mnenj so sklenili 
dati nekatere pripombe, za 
katere menijo, da bi jiii bilo 
treba upoštevati. 

V osnutku je predvidena 
pravica do polne pokojnine lc 
spvmeničarjem, borci iz leta 
1941, 1942 in tisti, ki so pred 
9. 9. 1943 odšli v partizane 

Jutri bo s k u p n a seja 
o b č i n s k e s k u p š č i n e 

Predsednik občinske skup
ščine v Črnomlju inž. Rado 
Dvoršak je sklical za jutri, 
20. marca, 11. skupno sejo 
občinskega zbora in zbora de
lovnih skupnosti; začela se 
bo ob 8. uri v sejni dvorani 
občinske skupščine. Pregleda
li bodo sklepe 9. in 10. seje, 
nato pa bosta oa vrsti poro
čili o delu občinskega sodi
šča v Črnomlju in poročilo 
občinskega sodnika za prekr
ške. Odborniki se bodo sez
nanili tudi s poročilom o de
lu medobčinskih inšpekcij
skih služb, razpravljali bodo 
o zaključnem računu obč. 
proračuna za 1963, pa tudi o 
predlogih za krajevne samo
prispevke za vasi Tribuče, Vi
nico in štrckljevec. 

Prihodnji teden bo 
posvet Š t i p e n d i s t o v 

25. marca bo v Črnomlju 
posvet vseh štipendistov 
srednjih šol in visokošolcev 

" s predstarmiki tovarn, pid-
jetij, zavodov in cbč'roke 
skupščine, kakor tudi druž
beno političnih organizacij, 
ki štipendije nudijo. Pogo
vorili se bodo o nizkih šti
pendijah in boljši po.veaavi 
med štipendisti in štipendi
torji ter skušali najti ustrez
nejšo obliko sodelovanja, ki 
je nujno potrebna. 

Ugotovitev, da Je tr«oa /, do
sedanjo politiko štipendira
nja v Beli krajini prenchaiti, 
je že stara, zato »parno, da 
bo por/et vendarle prinesel 
uspešno sklepe. 

17 m i l i j o n o v za s o c i 
alno v a r s t v o 

V družbenem planu za 1964 
je zu potrebo sociulnegu var
stva v občini Črnomelj odo
brenih 17 milijonov dinarjev. 
Referat za socialno varstvo 
in pristojni svet sta sicer iz
kazala potrobo po 23 milijo
nih, ki bi bili po'.r-rtMil za 
kritje najnujnejJh potreb, 
tuda v proračunu jo bilo pre
malo sirofJstov. Treba sc je 
HpopriUazniiti z ugotovitvijo, 
du je občina premalo razvi
ta, da bi lahko zadostila ve
likim potrebam, ki brez dvo
ma so prav na področju so
cialnega varstva. V primer
javi i lanskim lotom, ko Je 
bilo v te namene v proraču
nu odobreni'h 9,500.000, po
rabljenih pa neka) več kol 
10 m!L'jonrjv dinarjov, jo le-
butojl znosek vendarle precej 
večji. 

in nimajo spomenice, pa spa
dajo v isto pokojninsko kate
gorijo. Prav bi bilo, da bi se 
jun vsako leto udeležbe v 
NOB priznalo z določenim 
odsotkoin. 

Razen tega so na posvetu 
sklenili opozoriti pristojne 
organe na izjemne primere, 
ki so značilni prav za Belo 
krajino in bi jih bilo treba 
z zakonom urediti. V parti
zane je šlo največ zasebnih 
kmetovalcev, ker pred vojno 
delavstva na tem področju 
še nI bilo. Po osvoboditvi so 
U ljudje spet začeli delati na 
svojih kmetijah in razen par
tizanskih let nimajo priznane 

nobene delovne dobe. Mnogi 
od teh partizanov kmetoval
cev so v povojnih letih zbo
leli, kar je posledica NOB. 
Ker so to kmetje, imajo pra
vico le do 50-odstotnega brez
plačnega varstva, marsikje pa 
denarja za plačilo ostalih 50 
odstotkov ni, zato se veči
na teh borcev sploh ne zdra
vi. Na posvetu so predlaga
li, naj bi novi pokojninski za
kon uredil razmerje družbe 
tudi do teh kmetovalcev in 
jim omogočil vsaj brezplač
no zdravstveno varstvo. 

Oba predloga so prek pri
stojnih republiških organov 
posiali zvezni skupščini. 

OBLJUBA DELA DOLG 
V občini Črnomelj so pri vpisu posojil za Skopje 

zbrali od posameznih vpisnikov 20.809.000 din: do 
12. marca, tri dni pred zaključkom vpisa, je bilo 
vplačanih 18,243.000 din. Verjetno se je vsota zadnji 
dan vpisa precej zvišala, ker mnoga črnomaljska 
podjetja prav takrat izplačujejo osebne dohodke. 
Kljub temu je računati na manjši izpad sredstev, 
ker so se nekateri vpisniki medtem odselili v druge 
občine. 

Delovne organizacije iz črnomaljske občine so 
obljubile Skopju pomagati s 5,250.000 din iz lastnih 
sredstev. Tudi te svoje obljube, niso povsem izpol
nile, saj je bilo do 12. marca vplačanih le 3,330.000 
dinarjev. 

Kdor se je ob skopski nesreči odločil pomagati 
ponesrečencem, je povsem prostovoljno podpisal 
vsoto, zato res ni lepo, če bomo za koga ugotovili, 
da je imel vsa usta polna obljub, pri plačilu je pa 
manjkal. To velja tako za posameznike kot de
lovne organizacije. 

Jakobu Špringerju v slovo 
6'. marca so v Petrovi vasi 

pri Črnomlju pokapali 65-let-
nega Jakoba Springer ja. Po
kojni je imel zelo pestro, ven
dar ne preveč rožnato živi je
ško pot. Ko je odrasel, ga je 
potegnila v svoj vrtinec prva 
svetovna vojna. Nekaj časa 
je Uvel na Koroškem in v 
Radgoni. Ko je slekel vojaško 

suknjo, j ; je vpisal na višjo 
sadjarskorinarsko šolo in po 
dveh let'h kot hjm najboljši 
absolvent odšel na prakso v 
Švico. }t Švice se je vrnil v 
rodno txis ter se iar-l ukvar
jali s kmetijstvom ln sndji -
ttVOm. Temu delu ;e hi! 99» 
predan. Sfovel je kot izre no 
rarg'.edan in -napreden člnvnk 
ln le nekaj čarn celo iupano 
vol. 

Drugo vojno je prestal na 
Rabu, kjer je bil v interna
ciji Po vrnitvi domov je po
stal okrajni kmetijski refe
rent v Črnomlju. Tedaj pa 
so se že pokazali znaki utru
jenosti. Polastila se ga je za
hrbtna bolezen. Kmalu j* 
moral obleči bolnišlto haljo, 
ki je ni več slekel. Čeprav 
je bil na bolniški postelji, se 
ni mogel odpovedati knjigam 
in urejanju lepottfnega drev
ja m cveMinjaka na vrtu no
vomeške bolnišnice. 

Jakob Springer je bil 9tt 
let sodelavec Dolenjskega 
sta. V njem je objavljal s* 
stavke pod psevdonimom Be
lokranjski kmet. Tako je sku
šal tudi širši javnMti sveto
vati, kako je treba 9°i'^ 
drevje, vinograde Ud. 

Pogreb je bil v hudem >nei' 
nem metežu. Od njega so s e 

poslovili štuvilnl donuičM *" 
predstavniki gasilskega a r U ' 
štm v Petrovi vasi, katerem* 
je bil pokojni Springer 1° 
let tajnik. Poslovilne t ) « e ( W 

je ime! Mihael Uurik iz M? 
helje vasi, ki je OrUOl P*' 
s'.ro, vendar trdo in preh'1^ 
končano pdkćjnStOVa zii-uenl-
»ko pol. Jakob špr.nof le 

bi! vtor beUikraniskeua 
t»o*9, ralo si ga bodo P-*** 
spominjali, 

L K-



Prebivalci metliške občine o statutu 
pjOsnutek statuta občine 

Metlika so občani prejeli že 
pred tedni in je bilo o njem 
do zdaj precej razprav po raz
nih svetih, komisijah, uprav
nih odborih, organizacijah 
itd. Statut bodo od 22. do 25. 
marca po vsej občini obrav
navali na zborih volivcev, na
kar bo pregledano in preči
ščeno besedilo statuta v za
četku prihodnjega meseca 
prišlo na sejo občinske skup
ščine. 

pjjpj Na zadnji seji občinske 
skupščine Metlika 7. marca 
so bili med drugim sprejeti 
tudi trije odloki o uvedbi 
krajevnega prispevka. Tako 
bodo v Metliki nabrana de
narna sredstva porabili za 
gradnjo pločnikov (predvsem 
na cesti proti železniški po
staji), v Gradcu, Kloštru ln 
Okljuki za graditev vodovo
da, medtem ko bodo prebi

valci Gornjih in Dolnjih Do-
bravic, Krivoglavic in Girši-
čev ta denarni prispevek do
ločili za gradnjo gasilskega 
doma na Dobravicah. Za ta 
dom bodo lahko domačini 

M E T L I Š K I 
T E D N I K 
prispevek poravnali tudi z de
lom, materialom ali vož
njami. 

* 
flj Na isti seji občinske 

skupščine je bil sprejet tudi 
odlok o ustanovitvi družbe
nega sklada za kulturno de
javnost. Sredstva sklada, v 
katerega se bodo stekale 
predvsem dotacije občinske 
skupščine in prispevki go
spodarskih in družbenih or

ganizacij, so namenjena za 
financiranje amaterskih ln 
poklicnih kulturnih dejavno
sti v občini. Bazen sredstev 
za nove oblike kulturnega iz
življanja (klubi itd.) bo tre
ba zagotoviti zadostna sred
stva predvsem standardnim 
kulturno - prosvetnim dejav
nostim v občini, to je godbi, 
tamburašem in folklornim 
skupinam. 

P Klub v Metliki so 
družbene organizacije pred 
kratkim dodelile v' upravo 
metliški mladini, ki je poka
zala, da se misli resno lotiti 
dela. Mladinci so izdelali do
volj bogat delovni načrt, ki 
ga bodo s pomočjo Sveta pro
svetnih društev, Ljudske uni
verze in drugih še izpopolnili. 
Minuli' petek so priredili sa-
tirično-zabavni večer. — Iz
šla je tudi že četrta številka 
njihovega ciklostiranega časo
pisa »Cas hiti«. 

Pogled v trikotažo metliške BETI 

TREBNJE: 
plan je sprejet 

Oba zbora občinske skup
ščine v Trebnjem sta 16. 
marca po večurni razpra
vi sprejela družbeni plan 
in proračun občine za leto 
1984. Brutoprodukt se bo 
v primerjavi z lanskim po
večal za 18 odstotkov, na
rodni dohodek pa za 15,4 
odstotka. Industrija bo po
večala brutoprodukt za 
24,6 odst., gradbeništvo za 
78,3, obrt za 27,8, kmetij
stvo pa le za 2,5 odst. In
vesticij bo letos za 1 mili
jardo 983 milijonov. Na 
podlagi vsega tega se bo 
družbeni standard povečal 
za 127 odstotkov, osebni 
dohodki pa za 9,6 odst. 
Proračunska sredstva tre
banjske občine so letos ze
lo majhna glede na potre
be, ki jih ima občina. Od
borniki so menili, da težav 
ne bo rešila niti okrajna 
dotacija v višini 53 milijo 
nov dinarjev. Na seji so 
sprejeli še več odločb in 
odlokov, s katerimi ureja 
občina svoje notranje od
nose, o čemer pa bomo več 
poročali prihodnji teden. 

» K E M O - O P R E M A , 
nabavlja stroje 

Težko pričakovanje 
Trebanjska občina bo v dveh letih investirala v pospeševanje gospodarstva 
3 milijciTde 187 milijonov dinarjev. To bo omogočilo, da bo zaposlen skoraj 
vsak sedmi občan, brutoprodukt pa se bo povečal za blizu petkrat. Najprej 

bodo na vrsti rekonstrukcije industrijskih podjetij 

T R E B N J E , SREDI MARCA. 
— Tukajšnje podjetje »Kemo-
oprema« nabavlja osnovna 
sredstva za proizvodnjo v no
vih prostorih, ki bodo vselji-
vi že jeseni. V prvi vrsti ku
puje večje in manjše stružni
ce, kasneje pa bo dobila še 
druge manjše stroje. Za me
hanizacijo in ostalo opremo 
bo podjetje prispevalo 27 mi
lijonov dinarjev, predvsem iz 
lastnih sredstev. 

Čim prejšnjo zgraditev no
vih proizvodnih prostorov in 
preselitev narekujejo »Kemo-
opremi« najrazličnejši razlo
gi. Nedvomno je eden pogla
vitnih ta, da podjetje ne mo
re ustreči v roku vsem naroč
nikom, ker mu delovni in 
drugi pogoji tega ne dopušča
jo. Vendar si delovni kolektiv 
»Kemo-opreme« kljub temu 
nenehno prizadeva, • da bi 
čimprej izdelal in odpremi! 
to, kar lahko proizvede v se
danjih okoliščinah. Med dra
gim že čakajo odpremo na
slednji artikli: H G izdelek za 
Inštitut Borisa Kidriča v 
Ljubljani, čislt/.lni stolp za _ 

izdelavo formalina, ki ga je 
naročilo podjetje FENOLIT 
iz Borovnice itd. V najkraj
šem času bo dograjen tudi 
7.000-literski reaktor za bo
rovniški FENOLIT in special
ni »bunker« za potrebe na 
naftnih poljih v Lendavi. 

Matični urad Otočec 
Rojstev in porok v februarju ni 

bilo. — Umrla je: Ana Berus, užit-
karica iz 2dinje vasi, 75. 

Matični urad 
Dolenjske Toplice 

V februarju ni bilo* rojstev iz
ven porodnišnice. — Poročila sta 
se: Konstantin Fink, delavec iz Su-
horja, in Marija Nose, gospodinj
ska pomočnica iz Obrha. — Umrli 
so: Rudolf Zupane, krojač iz Dol. 
Toplic, 88: Matija Pire, kmetova
lec iz Sel pri Dol. Toplicah, 77; 
Franc Svašnlk, kmetovalec iz Sta
rih 2ag, €4. 

Matični urad šentrupert 
V februarju sta bili rojeni izven 

porodnišnice dve deklici. — Poro
čila sla se: Anton Berk, poljedelec 
iz Prelesja, in Anica Gole, kroja-
čica z Malega Cirnlka. 

Od prvega glasu, da se ie trebanjska občina 
odločila iti hitreje v sodobno gospodarstvo, do da
nes, ko je že znan vsaj okvirni koncept pospeševa
nja, se je najbrž malokdo vprašal, kakšnega pome
na bo to za občino, ki velja za eno manj bogatih 
v ljubljanskem okraju. Vendar je že to, da se je 
v »osnovi« premaknilo naprej, vredno največje po
zornosti. Zlasti se bo s tem strinjal tisti, ki malo 
bolj pozna napore, s katerimi so se delovni ljudje 
trebanjske občine prebijali do uspehov na posamez
nih področjih. Pripravljeni so torej načrti, ki bodo 
bistveno posegli v napredek in na podlagi katerih 
bo možno urediti ves nadaljnji tok prizadevanj in 
dejavnosti. Do pričetka uresničevanja teh načrtov 
ni niti preveč daleč, vendar se zdi čas, ki nas loči 
od tega, dolg in poln težkega pričakovanja. 

Težko pričakovan je pred
vsem dan, ko bo znan tisti, 
ki bo kreditiral vse te zami
sli in načrte, zlasti še, ker 
ne gre za majhno vsoto in ne 
za dolgo obdobje, č e pustimo 
ob strani vprašanje, kdo bo 
nudil kredite, bi povedali na 
kratko: letos in prihodje le
to namerava trebanjska o b 
čina porabiti za pospeševanje 
gospodarstva 3 milijarde 187 
milijonov dinarjev. Kdor ni 
vajen sliftitii za mitf.tja.rdne 
zneske, bo seveda osupnil in 
bo težko verjel. Toda načrt 
to zahteva in takega namera
vajo tudi uresničiti. 

Sindikati bodo spregovorili o zaključkih računih 
Gospodarske in druge de
lovne organizacije v trebanj
ski občini se te dni priprav
ljajo na letne konference 
sindikalnih podružnic. Te se 
bodo pričele po 25. marcu, 
obravnavale pa bodo zaklju-

• ene račune in gospodarsko 
• poslovanje v preteklem letu. 

Naloga, ki Jo morajo opraviti 
sindikalne podružnice, prav goto-
v o nI malenkostna ali samo for
malna. Njeno bistvo Je predvsem 
v tem, da se dobi ustrezna bilanca 
*» določeno gospodarsko obdobje. 
Pravzaprav je potrebno dobiti oce-
n o - na podlagi katere ugotovi raz

prava uspeh ali neuspeh tega ob
dobja. Naposled je ocena tudi me
rilo za primerjavo z bilancami 
prešnjih let, ko spet lahko ugoto
vimo napredek ali nazadovanje. 

Zaključni račun ni samo obvez
nost in moralna naloga delovnih 
organizacij, ki so o svojem delu 
dolžne poročati tudi družbi, pač 
pa Je zlasti eden najvažnejših do
kumentov za realno prikazovanje 
njihovega dela, naporov in uspe
hov. Z zaključnim računom mora 
biti seznanjen vsak član delovnega 
kolektiva, vsak mora o njem raz
pravljati ln odločati o njegovi po
trditvi. Nedvomno Je pri tem go
vora o realnem, neponarejenem za

ključnem računu. Takega pa je 
možno sestaviti le na podlagi us 
klajanja pokazateljev ustreznega 
bilančnega obdobja. Stara praksa 
pove, da je bilo potrjevanje letnih 
bilanc tu in tam samo »stvar za 
zadoščanje zakonitosti in je treba 
zaupati ljudem, ki te reči priprav
ljajo«. Taka praksa pa Je bila lah
ko precej zmotna in je često imela 
tudi negativne posledice, če ni šla 
bilanca temeljito skozi rešeto sin
dikata in drugih činlteljev v go
spodarskih organizacijah. 

Naposled Je bilanca uspehov in 
neuspehov podlaga za realno oceno 
gospodarjenja sploh. V ta namen 
so potrebne izčrpne analize vsega 
gospodarjenja ln poslovanja, še 
zlasti, kadar je gospodarska orga
nizacija v pogodbenem sodelovanju 

z neko drugo delovno organizacijo 
ali pa morda goji z njo samo tesne 
poslovne stike. Analiza mora po
drobno obdelati vse strani delova 
nja delovne organizacije, saj je sa
mo na podlagi take analize možno 
odpravljati napake in planirati za 
prihodnje obdobje. 

Naloga sindikalnih podružnic bi 
bila torej ta, da bi na letnih kon
ferencah s temeljito razpravo do
ločile mesto gospodarskemu, in če 
hočemo, družbenemu napredku v 
delovnih oragnlzacijah, najsi gre 
pri tem samo za njihove številke 
ali pa odnose (notranje in zuna
njo). Zdi se, da bo možno v tre
banjski občini spričo obsežnih pla
nov za nadaljnje pospeševanje go
spodarstva in kmetijstva kaj pove
dat' o vsem tem. 

Seveda se bo marsikdo 
vprašal: »Le kaj je privedlo 
občino do tega, da je začela 
nenadoma računati s ta&o ve
likimi številkami?« Najpre
prostejši odgovor je: razlog. 

T R E B A N J S K E 
N O V I C E 

da ima za zadovoljevanje po
treb svojih občanov prešibko 
ekonomsko bazo. In še: kaj 
je 852 zaposlenih v primer
javi s 17.000 prebivalci, ki jih 
ima občina? Kaj je 3 mili
jarde 380 milijonov dinarjev 
brutoprodukta? Vsekakor pre
malo enega in drugega. Inve
sticijska sredstva, ki jih na
meravajo porabiti za pospe
ševanje gospodarstva in ja-
čenje ekonomske baze, se bo
do med drugim takole ob
restovala: na novo se bo lah
ko zaposlilo 1.322 ljudi, bru

toprodukt bo povečan na 15 
milijard 118 milijonov, vred
nost osnovnih sredstev pa se 
bo povečala od sedanjih 9l3 
milijonov na 4 milijarde 122 
milijonov dinarjev. V tem je 
glavni odgovor, zakaj gre ob
čina v investiranje takšnih 
vsot. 

1 milijardo 429 milijonov 
dinarjev investicizekih sred
stev nameravajo porabiti le
tos, ostalo pa v letu 1965. Le
tos so na vrsti zlasti velike 
rekonstrukcije že obstoječih 
podjetij, kot so: TSŠ »Mir
na«, »Dana«, obrat »Iskre«, 
»Kemo-oprema« in kovinski 
obrat »Litostroja« v Treb
njem. Razen tega bo v sklo
pu kmetijskega gospodarstva 
grajena tovarna keksov, in 
pitališče za 1.000 stojišč go
veje živine, ter nabavljena po
trebna kmetijska oprema. 

V posameznih gospodarskih 
organizacijah se bodo inve
sticije takole obrestovale: to
varna šivalnih storjev »Mir
na« bo povečala brutoprodukt 
za 1 milijardo- dinarjev, »Da
na« za 500 milijonov, »iskra« 
za okrog 200 odstotkov, ko
vinski obrat »Litostroja« za 
10-krat,, »Kemo-oprema« za IDO 
odstotkov, družbeno kmetij
stvo (kmetijska zadruga, in 
posestvo) pa za 50 odstotkov. 
Večja investicijska sredstva 
so predvidena tudi za trgovi
no, ki naj bi ustvarila za 30 
odstotkov večji brutoprodukt. 

Z uresničitvijo gospodar
skega in investicijskega načr
ta bo trebanjska občina za
stavila močne temelje vsemu 
nadaljnjemu razvoju in hi
trejši krepitvi ekonomske ba
ze. 

Ali nam ne bi » G O R J A N C I « 
vsaj odgovorili? 

130 hvaležnih žena v Dolnji 
Nemški vasi 

Zemeljska dela za novi zdravstveni dom v Treb
njem naglo napredujejo. Zemeljski izkopi, ki se bli
žajo koncu, so popolnoma mehanizirani, kar zelo 
olajšuje delo v zimskem času. Se preden bo nasto
pila prava gradbena sezona, bodo po zatrjevanju 
delavcev na tem gradbišču začeli zidati temelje. 
Zdravstveni dom gradi SGP Pionir iz Novega me
sta, ki ima v Trebnjem še več drugih odprtih de-
lovišč. - Na sliki ie del Pionirjcvc mehanizacije 
»redi dela. Zadaj je nova trebanjska šola, kjer tudi 

nadaljujejo gradbena dela 

Nedavni občni zbor Rdeče
ga križa v Dolnji Nemški 
vasi je prav lepo uspeli; za 
sodelovanje smo naprosi
li upravnika novomeškega 
zdravstvenega doma dr. Adol
fa Spilerja. Prošnji se je rad 
odzval in 5. marca se Je 
zbralo v šoli nad 130 žena. 
Izredno koristno in zanimivo 
predavanje je vzbudilo sploš
no pozornost Dr. Spiler je 
v poljudni obliki govoril o 
vseh možnostih, kako lahko 
nastane rak različnih vrst. 
Govoril je o žalostnih pri
merih, ko mora mati zapu
stiti nebogljene otroke zara
di zakasnelega zdravi jen ja. 
Opozoril je žene na nujne 
redne preglede, ki lahko ne
varnost odstranijo, če Je po
moč pravočasna. Mnogo nam 
je govori] tudi o nevarnosti 

kajenja, le žal. da ni bilo na 
predavanju mož — kadilcev, 
katerim bi te besede največ 
koristile. Na naso željo je 
dr. špiler obljubil, da bo 
prav rad prišel še enkrat in 
kadilcem dokazal porazne 
posledice njihove nezdrave 
razvade. Hkrati je povabil 
ljudi, naj redno prihajajo k 
fluorografiranju, ki nam od
krije skrite začetke raznih 
boOezni srca, pa tudi raka. 

Po predavanju so žene 
vprašale zdravnika to in ono 
ln dobile zadovoljive odgo
vore. Za strokovno predava
nje se iskreno zahvaljujemo! 
— Po predavanju je bil letni 
občni zbor Rdečega križa. 
Pregledali smo lansko delo 
ln sprejeli nove naloge. 

Darinka Japrlj 

Ze pred tedni smo v Dolenj
skem listu brali dopis glede 
slabih avtobusnih zvez Semi-
ča z Ljubljano. S tem dopi
som stno hkrati zaprosili pre
vozno podjetje »GORJANCI«, 
da naj pove, kako misli glede 
smeri za to edino zvezo, ki 
jo ima Semič z Ljubljano, o 
doslej ni bilo odgovora. 

Resnično se čutimo priza
dete! V Semiču ustvarjamo 
na leto ie več kot 2 milijardi 
bruto proizvodnje, na voljo 
pa nam je samo ena avtobus
na zveza z Ljubljano, pa še 
ta je speljana tako, da ima 
do Ljubljane veliko postaj, 
saj stoji skoraj pri vsakem 
kozolcu od Ivančne gorice do 
nas. Ali se to vendarle ne bi 
dalo kako urediti? Menim, da 
bi morali nujno imeti direkt--
no progo do Novega mesta in 
po avtomobilski cesti v Ljub
ljano ali pa vsaj prek Zagrad-
ca na Ivančno gorico. Menda 
bi se dala urediti stvar tako, 
da potnik ne bi potreboval iz 
Semiču do Ljubljane 3 ure! 
Cas je zlato, tako radi pravi
mo, dolga proga pa je utrud
ljiva tudi za šoferja. 

Čudimo se, da tam, kjer 

ima podjetje SAP-TURIST 
smje proge, hoiejb imeti za* 
radi prestiža (kakor če bi ui 
kaši jala iz opank!) proge tudi 
vsa mala podjetja — tam, 
kjer jih prosimo za nujno 
progo, pa se nihče ne zmeni 
za nas. Bo to pismo kaj za-
Iglo? Čudim se, da iritegra> 
cija ni zajela tudi nekaterif^ 
avtobusnih podjetij, saj bi bit 
la prav tu nujno potrebna. 
Transportna podjetja se ne bi 
smela zapirati v lokalne me
je, večje podjetje pa ima tu
di sicer več možnosti za vse
stranski razmah. 

Franc Dergana 

• Specializirani sojem pohi
štva v Kolnu je pokazal, 'da 
vlada na trgu Zahodne Nemčf> 
le 7-anLmanje z» uvoz pohiš tva , 
Jugoslovanski podjetja 60 ruj 
sejmu (vklcnjla pogodbe 7.3 
1,058.125 dolarjev, pt ič.".l: tijejcj 
pa š e podpis novih pogodb, ka
terih vrednost bo znašale okrog 
dva milijona dolarjev. 

• Januarja je dosegla steklar« 
na v Hrastniku zadovoljive Iz
vozne rezultate. Predvideni iz* 
voz za 08.000 dolarjev so presegli 
kar za 13.510 dolarjev, Najvefl 
ko Izvozili v Zahodno N e m č i j o , 
B c l g j o . Italijo in Z D A . 
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Javna tribuna o »občinski ustavi" 
(Nadaljevanje) 

III. poglavje drugega dela 
osnutka statuta govori o raz
merju med občino in delov
nimi organizacijami. Poglav
je bo zlasti zanimivo za de
lavce in uslužbence vseh de
lovnih organizacij, ki so sa
mostojne in samoupravne or
ganizacije. V njih delovni 
ljudje neposredno in samo
stojno upravljajo družbena 

1 sredstva, urejajo medsebojne 
odnose in utrjujejo s svojim 
delom materialni položaj de
lovne organizacije, kakor tudi 
materialno osnovo občine. 
Družbeni nadzor nad njiho
vim delom izvajajo občinska 
skupščina in njeni organi, de
lovne organizacije pa ji od
govarjajo za skrbno gospo
darjenje z zaupanimi sred
stvi in za izpolnjevanje spre
jetih delovnih načrtov. 

Členi tega poglavja seveda 
obširneje govorico o ustanav
ljanju, združevanju in prene
hanju delovnih organizacij, o 
njihovih sredstvih in o vsem 
drugem, kar spada v to pod
ročje. 69. člen govori: »Raz
merje med občino in delov
nimi organizacijami temelji 
na načelu samostojnosti 
medsebojnih obveznosti, Id 
jih določajo veljavni pred

pisi in medsebojni spora
zum.« — 70. člen govori o sta
tutu delovne organizacije, 71. 
člen pa o njenem direktorju 
ter njegovih nalogah in pri
stojnostih. V tem poglavju 
srečamo tudi določilo, da ima 
občina svojo komunalno ban
ko, ki pa je lahko tudi med
občinska. 

Obveznosti občine' glede 
zadovoljevanja skupnih 

potreb občanov 
IV. poglavje govori v celoti 

o skrbi, ki jo mora zagotoviti 
občina na področju zdrav
stvenega in socialnega var
stva, šolstva, kulture, prosve-
te, telesne vzgoje, tehničnega 
izobraževanja, oddiha, komu-
rmlnih in drugih javnih ter 
družbenih dejavnosti za skup
ne potrebe občanov. V ta na
men ustanaivlja občina po
trebne zavode in organizaci
je. Tudi tu je poudarjeno 
medobčinsko sodelovanje, na
šteta so sredstva, potrebna za 
financiranje družbenih služb, 
posamezni členi osnutka pa 
podrobneje govore o nalogah 
s posameznih področij. Tako 
so podčrtane naloge občine, 
da mora sftrbeti za razširitev 
pravic zdravstvenega zavaro
vanja kmetijskih proizvajal-

Novomešjka kronika 
• 1. aprila bo začel vrtec v 

Kandiji sprejemati v varstvo otro
ki! od enega leta starosti dalje. 
Ker bodo sprejeli lahko samo 19 
dojenčkov, naj zainteresirani starši 
čimprej prlglase vpis. Mesečna 
oskrbovalnina bo stala 4000 din, 
pri tem je vračunano strokovno 
varstvo, malica in hrana. To Je 
nedvomno dosti ceneje ln boljše 
kol varstvo pri zasebnih ženskah, 
kamor so bile matere doslej prisi
ljene dajati otroke. 

• Danes in jutri bo domača 
gledališka skupina ponovila Buda-
kevo komedijo »Klobčič«, s katero 
je p-etekli teden prvič nastopila 
pred novomeškim občinstvom. Ko
gar je slabo vreme prvič zadržalo, 
si lahko predstavo tokrat ogleda, 
nasmejal se bo od srca. 

• Lastniki psov, ki k prvemu 
rednemu cepljenju iz kakršnihkoli 
vzrokov niso pripeljali psov, naj 

Ne zamudite pono-
S v i t v e » K l o b č i č a « ! 

Člani gledališke sekcije 
DPI) SVOBODA »Dušan Je
reb« so pas pretekli teden 
prijetno razveselili z izvrstno 
uprizorjeno Budakovo kome
dijo »Klobčič«. Ker sta bili 
tako prva uprizoritev tega de
la v Novem mestu kot pono
vitev razprodani, bodo kome
dijo ponovili drevi ob 20. uri 
in jutri, v petek, 20. marca, 
prav tako spet ob 20. uri rta 
odni Prosvetnega doma. Tudi 
za ti dve predstavi bodo 
vstopnice v predprodaji: 19. 
in 20. marca od 10. do 12. 
ure ter dve uri pred začet
kom predstave. Vstopnice 
lahko tudi rezervirate. 

Daljšo oceno o nsjnovej-
iem delu domačih igralcev 
bomo objavili v Dolenjskem 
listu prihodnji četrtek. 

Zanimiva predavanja novo-
1 m e š k e Delavske univerze 

V / . . . » in . . . . č a i u je Delavska univerzo v Novem mestu želu* 
ustregla mladini In tudi številnim odraslim o b č a n o m r. dve
ma potoprfsnlma predavanjema, za k a k r š n a J« v Novem meatu 
vel 1 ko zanimanja. 

Profesor Ciri l Hubad l/. LJubljane Je v prvem predavanju 
po->el|al poslušale« s pocttnlkarjl po Jugoslaviji in hkrati po-
kszal lepe diapozitive. Ob tej priložnosti Je govoril tudi o 
Poči tniški zvezi, ki ed med mladino pridobiva vedno v e č pri 
s t a š e v . 

Dvorano JT.A pa * ° NovomeAčan! napolnili tudi ob preda-
v s m u prof. Mirku K&mblča ki ie govoril o poti čez Italijo 
v »nvet-no Afr iko . Ttint*. U b l j o In Malto. Bil te res prijeten 
v e č » r ln so bili z nJim V*l poslušalci zWo /ndovollni. 

r-red leti smo Imeli v Novem mestu uvedon že skoro pra
vi Vi.inma za taka predavantn. zato bi Ka kazalo »pričo nez-
rrvinišunena zanimanja sp*t uventl. Prav pa bl bilo, da bi 
d'-lsvskl univerzi pomagalu tudi Plnnlr»«ko ln Tur is t i čno d r u š 
tvo 7. vrsto predavanj iz svote*a nodmcla. Delavsko univerzo 
prosimo, da bl v novi sezoni predvidel« še več takih preda
vanj. 

— m t r 

cev. Podrobneje je opisano 
delo socialnega varstva obči
ne, delo socialnih zavodov in 
organov, spet pa so naštete 
nailoge, ki jih občina še po
sebej opravlja rta področju 
socialnega varstva. Tako pra
vi 97. člen: 

»Krajevne skupnosti pove
zujejo skrb in prizadevanje 
družbenih organizacij, dru
štev in delovnih skupnosti za 
varstvo in vzgojo otrok in v 
ta namen organizirajo var
stvo, vzgojo otrok in zbirajo 
sredstva. — Stroške za var
stveno delo, za nego, za 
oskrbo in prehrano otrok v 
vzgojno varstvenih zavodih 
plačajo praviloma straši.« 

V teh poglavjih srečamo 
tudi skrb za predšolsko vzgo
jo otrok in zagotovitev ob
veznega osemletnega šolanja 
otrok. T u je tudi zapisano, 
kako naj poteka izobraževa
nje odraslih, našteti so viri 
sredstev za vzgojno-izobraže-
valno delo šol in njim podob
nih zavodov, 104. olen pa 
pravi: 

»Šoloobveznim otrokom, ki 
jim prevelika oddaljenost od 
šole ovira oziroma onemogo
ča šolanje na popolni osnov
ni šoli, povrne občina deloma 
ali v celoti stroške prevoza 
v šolo in iz šole, oziroma or
ganizira stalen prevoz takih 
otrok v šolo in iz šole. Občin
ska skupščina določi s poseb
nim predpisom, kateri šolo
obvezni otroci dobivajo po
vračilo za te prevoze, v kakš
ni višini in ob kakšnih po
gojih.« 

106. člen govori o prosvet-
no-pedagoški službi v občini, 
107. člen pa o drugih zavodih 
in organizacijah, potrebnih za 
razvoj prosvete in kulture, 
množične telesne vzgoje, teh
nična izobrazbe in oddiha. 107. 
člen govori o pravni pomoči 
občanom in njenih oblikah 
dela, nadaljnji členi pa opi
sujejo delo občinskega zavo
da za zaposlovanje delavcev, 
torišče gasilske organizacije, 
zavarovalnega zavoda, veteri
narske inšpekcije in veteri
narske postaje, govore o na
logah s področja komunal
nih zadev in s področja 
upravljanja komunalnih na
prav in objektov v naseljih. 

Občinska skupščina lahko 
tudi za financiranje komunal
ne dejavnosti ustanovi ustrez
ne sklade; 122. člen tega po
glavja hkrati opisuje, katera 
sredstva se v ta sklad lahko 
stekajo. 

Večer narodne in zabavne 
glasbe 

Izmed vseh glasbenih zvrsti imata narodna in 
zabavna glasba največ ljubiteljev. Ni čudno, da 
Novomeščani nestrpno pričakujejo prireditev, ki jo 
organizirata Zavod za kulturno dejavnost in občin
ski Svet Svobod v Novem mestu. Glasbeni večer 
bo v torek, 24. marca, v novomeškem Domu ljud
ske prosvete ob 17. in 20. uri. 

V prvem delu koncerta nam bo predstavil Silvo 
Mihelčič svoj metliški mladinski tamburaški zbor s 
sporedom narodnih, umetnih in zabavnih melodij. 
Ob spremljavi zbora bosta nastopila kot solista 
pevka Ivanka Kraševec in harmonikaš Silvester 
Mihelčič. Dosedanji nastopi tamburaškega zbora v 
studiju RTV Ljubljana jamčijo, da bo spored kva
liteten. 

Drugi del koncerta bo izpolnjen samo z zabav
nimi melodijami. Na domačem odru bomo lahko 
slišali pevce popevk: Lidijo. Kodrič, Ivanko Kraše
vec, Pera Dhnitrijevića in Matija Cerarja. Nastop 
bo spremljal orkester Dizzv Combo, za katerega jc 
pripravil aranžmaje Jože Dobovšek. Spored popevk 
je skrbno izbran in obsega le moledije, ki so ta 
čas najbolj priljubljene. — Koncert bo vodil in ko-, 
mentiral Jože Vraz. 

Kaj je novega v Stopicali pod Gorjanci 
Pred kratkim je krajevni 

odbor Rdečega križa organi
ziral letni občni zbor. Lanski 
odbor je bil žal samo na pa
pirju in se ni niti enkrat se
stal, zato pa je bil občni zbor 
dobro pripravljen. Na pomoč 
je prišlo učiteljstvo, ki je tu
di med letom s pomočjo pod-
mladkarjev skrbelo, da delo 
v tem okolišu nekdaj tako ak
tivne organizacije le ni po
polnoma zamrlo. Da je občni 
zbor zares uspel, gre zahvala 

jih pripeljejo 25. marca ob 9. url 
na novomeško sejmišče, kjer bo 
cepljenje za zamudnike. 

• Pretekli teden smo Imeli v 
Novem mestu največ poznega sne
ga na Slovenskem. Ko so v jutra-
jih urah delavci komunalne upra
ve nakladali sneg s kupov na Glav
nem trgu na kamione ln je možak 
z dežele mimoidočega vprašal, kom 
ga peljejo, je dobil odgovor: »V 
inozemstvo, za izvoz!« Te šale pa 
si ni bilo mogoče dalj časa privo
ščiti, ker je razen delavcev krepko 
pomagal odstranjevati sneg tudi ve-
ler. Po petih dneh je bil Glavni 
trg popolnoma rešen 50 cm debele 
snežne odeje, hitro pa se topi tudi 
po drugih stranskih ulicah, kjer 
so kupi snega le še od strani. 

• V ponedeljek so se spet od
prle vse novomeške šole, ki so bile 
nekaj dni zaradi epidemije gripe 
zaprte. Bolezen je med mladino že 
močno upadla, upamo pa, da ne 
bo pustila posledic. 

• Tržnica je bila pretekli pone
deljek bolj slabo založena, gospo
dinje pa so se jezile predvsem za
radi tega, ker je bilo tako malo 
Jajc — Vrtnar Je pripeljal na trg 
Že rože lončnice, kar kaže, da se 
Je začela spomladanska sezona. Ra
zen tega Je bilo dobiti radič in 
motovileč na merice po 60 do 80 
din, smetano v skodelicah po 120 
din, peso po 80 din, kislo repo In 
zelje po 50 din. čebulo po 100 din, 
jabolka po 100 do 120 din kg, mle
ko po 70 din ter slivovko po 600 
dinarjev liter. 

• Gibanje prebivalstva: Rodile 
so- Cveta Brodar iz Kettejevega 
drevoreda 6 — Romano, Milena 
Kačar z Mestnih njiv — Roberta, 
Marjana Pergnr lz Partizanske 14 
— Ksenijo, Marija Bobič iz Krista
nove 7 - Roberta, Marjana Der-
uovšek z Glavnega trga — Biserko, 
Fma Zupane Iz Ulice Majde Sile 
1« - deklico. Anica Korasa lz Uli
ce Majde Sile 2 - dečka. Zoru Ni 
nič iz Kristanove 8 — deklico. — 
Lmrln |c Ana Hočevar, upokojenka 
Iz Slakove 4. stara 82 let. - To-
nearečll se je Igor Bučar, vajenec 
iz Smihclske 30. ki si Je pri delu 
n» stružnici poškodoval desno roko. 

Iz dela krajevnih organizacij 
v š m a r j e t i " 

0 Pred kratkim je imela 
občni zbor krajevna organiza
cija R K v Smarjeti. Podali 
so letni obračun dela, zatem 
pa se je razvila živahna raz
prava. Izvoljen je bil tudi 
nov odbor, želimo mu kar 
največ uspehov pri uresniče
vanju bodočih nalog. 

• Tudi gasilsko društvo v 
Smarjeti je imelo občni zbor. 
Društvo je dobilo motorno 
vozilo za prevoz ljudi, po
trebno pa bo čimprej naba-

Zanimlvo povest, ki se 
godi v Ljubljani med oku
pacijo, je pod naslovom 
»ANDREJ IN KATJA« na
pisal Jože Dular, Izdala pa 
Dolenjska založba. Dobite 
jo v vseh knjigarnah. 

viti še prikolico za prevoz 
motorke. Člani bodo zbirali 
prispevke, računajo pa tudi 
na pomoč občinske gasilske 
zveze. V razpravi so naglasi
li, naj bi gasilsko društvo v 
bodoče tesneje sodelovalo z 
ostalimi organizacijami, ob 
koncu pa je bil izvoljen nov 
upravni in nadzorni odbor. 

I 1. marca je imel sejo 
plenum krajevnega odbora 
ZB NOV in Z W I , na kate
rem so se pomenili o novih 
predpisih pokojninskega zava
rovanja borcev in aktivistov. 
S tem v zvezi so sprejeli 
več sklepov in razpravljali o 
možnosti, ki bi zagotovile 
primerne pokojnine članom 
teh organizacij. Sklepe bodo 
poslali občinskemu odboru 
ZB. D. P. 

predvsem upraviteljici šole 
Fanči Novak, ki vedno rada 
priskoči na. pomoč in zna s 
polno mero izkušenj pridobiti 
ljudi za delo. — Pripravljalni 
odbor je pripravil načrt dela 
ter dobro pretehtane predloge 
za novi odbor RK. Upamo, da 
se lanske napake ne bodo po
novile, saj je v novem odboru 
precej mladih in dela voljnih 
ljudi; za predsednika so izvo
lili učitelja Feliksa Orla. 

Letos naj bi povečali število 
članov RK, priredili tečaj za 
prvo pomoč in uredili oma
rico za prvo pomoč, 24. mar
ca bo krvodajalska akcija, za 
mladino pa bo predavanje o 
spolni vzgoji. Se naprej bodo 
skrbeli za tople malice'otrok, 
podmladek RK bo pripravil 
proslavo, Rdeči križ pa se bo 
proti alkoholizmu boril pred
vsem za zdravo vzgojo mla
dine. 

Stopiška mladina je letos 
na novo zaživela. Izvolili so 

novega predsednika, ker je 
ptejšnji odšel brez razrešnice 
in je delo popolnoma zamrlo. 
V gasilskem domu imajo pro
stor za sestanke, organizirali 
so mladinski ples, silvestro-
vanje, vključili so se v Počit
niško zvezo in v T V D Parti
zan. Stopiška mladina pa želi 
več pomoči od občinskega ko
miteja ZMS. 

Osnovna šola je kupila tele
vizor, ki vsekakor sodi med 
najsodobnejše učne pripomo
čke. Te dni bo strokovnjak 
postavil anteno, nato pa si 
bodo oddaje lahko ogledali 
tudi vaščani. Sprejemnik bo 
stal v razredu, zato bodo mo
rali obiskovalci seveda upo
števati šolski hišni red. 

Val gripe je zajel tudi sto-
p:ški okoliš. Pri nekaterih hi
šah so morali v posteljo kar 
\si družinski člani; imeli smo 
tudi nekaj prav težkih obo
lenj. Ker je manjkala več kot 
pelovica otrok, je bila šola 
deset dni zaprta. 

Odprto pismo n o v o m e š k i m 
upokojencem 

Prav gotovo ni upokojenca na Dolenjskem, ki ne bi 
vedel, da obstaja v Novem mestu kulturnoprosvetna 
družina upokojencev, katere osnovna naloga je, da z 
zborovskim petjem in dramatskim! nastopi vnaša mla
dostnega duha v naše vrste. 

O naših nastopih sta že večkrat poročala Upokojenec 
in Dolenjski list; oba sta pohvalila naše kulturno delo. 
Člani upokojenske kultni iu>-prnsvrtne družine radi obu
jamo spomine na ustanovitev nove skupine, ko smo se 
1. oktobra 1957 prvič zbrali. Se bolj nam je oHtal v 
spominu naš prvi pevski nastop, ko smo se na silvestro
vanju poslovili od leta 1957. Odtlej smo nastopili že 49-krat; 
vedno smo bili zadovoljni, veseli in dobro razpoloženi, 

i Priznanja občinstva 1 0 nam vedno znova dokazovala, da 
! sinu na pravi poti. Kulturno In prosvetno delo, ki smo ga 
! znali združiti s prijetno zabavo, n a m je vedno vlivalo 

I novih moči za delo in življenje, 
i \ 
! Da bi bilo naše delo tudi vnaprej tako uspešno in 

prijetno, vabimo tudi tebe, dragi upokojenec, da prideš 
med nas ln Izpopolniš vrzel, ki jc nastala med moškimi 
člani družine, ki so morali zaradi odselitve, bolezni ali pa 
zaradi ostarclosti odpovedati nadaljnje sodelovanje. Pro
simo te, da Ne do 31. marca prijaviš v pisarni Društva 

j upokojencev v Novem mestu pri tajniku tov. Savnlku. 
j Zaradi pomanjkanja pevcev o b s t a j a nevarnost, Ua bi mo 
j rali prekiniti napesho delo zadnjih 6 let. Naše društvo 
j Ima ie 1200 članov, zato bl bilo prav čudmi, če bl vpričo 
[ takega »levila morali razpustili kulturno-prosvelno dru-
[ iino. Pevske zborr In dramatske skupim- imajo tudi dru-
! ilva, v katerih je le nekaj ato članov. Zato vabimo upoko-
; jenee. ki imajo posluh. i ; l a s in veselje do prlja, da pridejo 

v našo družino! Veselo razpoloženje in petje jim bo pre
gnalo marsikatero skrbi polno urico in jim tako lajšalo 
jesen življenju. 

Kulturno prosvetna družina upokojencev 
v Novem mestu 

Fran Stiplovšek: Vodnjak in vrbe pri Smarjeti (1960) 

KMETIJSKA ZADRUGA NOVO MESTO 
r a z p i s u j e 

JAVNO USTNO LICITACIJO 
za proda|o 

OSEBNEGA AVTOMOBILA 
» Z A S T A V A 6 0 0 » 

v dobrem voznem stanju, s prevoženimi 60.500 km. 
Licitacija bo 24. marca 1964 ob 9. url v prostorih 
uprave Kmeti jake zadruge v Nnvrtn mestu. 



Več sredstev za telesno kulturo 
Občinska zveza za telesno kulturo v No

vem mestu je pred kratkim dala obračun 
svojega dela za preteklo leto. Čeprav se zbo. 
ra n i udeležil noben od povabljenih pred
stavnikov družbenih in političnih organizacij, 
je zbor lepo uspel. Dosedanji predsedik i n i . 
Alojz. Scrini sc govoril o težavah in uspehih 
občinske zveze. Ta je tudi lani delala v pre
cejšnjih finančnih težavah. Kljub temu pa 
je bilo nekaj pomembnih uspehov. Med dru
gim velja omeniti moderno asfaltno k o š a r 
karsko igrišče ter Igrišči za rokomet ln bali
nanje v Novem mestu. Preoej sredstev je 
bilo danih za popravilo In vzdrževanje neka. 
teiih domov ln telovadnic. Lani sta bili med 
drugim popravljeni telovadnici v Mirni peči 
in Straži . Malo sredstev pa je ostalo za vzgo
jo kadrov, p o m o č druš tvom, k i t svojimi eki
pami tekmujejo v občinskih, okrajnih in 
republiških ligah. Sprejet Je bi) sklep, da Je 
treba ustanoviti Zavod za vzdrževanje šport 
nih objektov, k a k r š n e imajo že v nekaterih 
drugih mestih. Sprejet Je bil tudi 6klep, da 
dob:' letos sredstva le najbolj delavna 
d r u š t v a . 

Z vsem tem pa seveda ne bodo rešena vsa 
vprašanja zveze. Med drugim bo treba, ka
kor so predlagali delegati, poiskati nove vire 
za p o m o č telesni kulturi. Najbolj k r i č e č pri
mer je novomeški Partizan. Zaradi slabih po-
gojev društvo lz leta v leto tura. Vidno se Je 
zmanjšalo tudi število č lanstva , pa tudi v 
kvaliteti ni bilo zaznati napredka. Na obč
nem zboru so ugotovili, da bi delo društev 
bolj zaživelo, č e bi imela društva nad seboj 

streho. Spričo vsega tega bo morala na eni 
izmed svojih sej o telesni kulturi razprav
ljati tudi skupščina občine. 

Vsekakor bi bilo treba poživiti tudi delo 
šolskih športnih društev ln sindikalnih šport 
nih društev . Obe vprašanji so v Novem me
stu že kar lepo rešili s športnimi Igrami: 
sindikalna d r u š t v a Imajo svoja prvenstva v 
športnih panogah, kjer lanjeta lepe uspehe 
predvsem Pionir in Novoteks. 

Med važnejšimi sklepi so poleg prejšnjih 
ugotovitev naslednji: č i m p r e j Je treba usta
noviti svet za kulturo, povečati sklad in uve
sti odstotek na t o č e n j e alkoholnih pijač (za 
zbiranje sredstev za telesno kulturo); zainte
resirati Je treba podjetja, da z zagotovitvijo 
določenega dela sredstev pomagajo pri dvigu 
š p o r t a ; za boljše uveljavljanje špor ta l n 
ustreznih panog Je treba povečati propagan
do ter odpreti prodajalno za L O T O ln šport
no napoved; glede na potrebe bi kazalo v 
Novem mestu č imprej zgraditi m o n t a ž n o te
lovadnico, pa tudi keglj išče . 

N a koncu so delegati Izvolili nov upravni 
odbor, k i ga sestavljajo: Marjan P o t r č , R i -
hard Resnik, Ferdo Florjane, Ivan Tovšak , 
Danilo Kovačič , Slavko Doki , Inž. Tone Zer-
jal, J o ž e Malic, dr. Jure Cepuder, Alojz Seri-
ni, Ivan Nlnič, Viktor P oren ta, J o ž e Spllhal 
l n Robert Romih. V nadzorni odbor so bili 
izvoljeni Štefan Slmončlč , J o ž e Smajdek ln 
Slavko Sitar, v disciplinskem odboru pa BO 
Ivan Zivkovič , dr. Ludvik Golež ln Ruža 
Kovačič . — 1̂ 

Na dopust na Dolenjsko in v Belo krajino! 
Republiški odbor Počitniške zve

ze Slovenije je v februarju pri
pravil v počitniškem domu v Ve
lenju večdnevni seminar za pro
pagandiste občinskih odborov PZ. 
Udeleženci so se seznanili z raz
vejem ln dosedanjim notranjim 
utrjevanjem Počitniške zveze ter 
posvetili največ časa razpravlja
nju o smotrih propagandne dejav
nosti, predvsem o fotografiji in 
o predavanjih kot najučinkovitej
ših propagandnih sredstvih. Se
minar Je potekal v plenumu in 
po skupinah. 

K uspešnosti seminarja so ve
liko pripomogle praktične oblike 
dela, ki so bile uporabljene. Or
ganizaciji PZ lz celjskega ln ma
riborskega okraja sta v veži počit
niškega doma pripravili razstavo 
fotografij lz zbirke obeh organi
zacij, ob večerih pa so udeleženci 
predvajali zabavne ln kulturne 
programe. Prvi večer so bili na 
vrsti Celjani, ki so priredili kul-
tumozabavni večer, drugi pa so 
prišli na vrsto Ljubljančani z od
dajo »Spoznavajmo svet in domo
vino in še bolj Jo bomo ljubili«. 
V oddaji so predstavniki lz ljub
ljanskega okraja odgovarjali na 

vrsto vprašanj o zemljepisnih, et
nografskih, turističnih, kulturnih 
posebnostih svojega področja ter 
na vprašanja o dejavnosti Počit
niške zveze ln zgodovine NOB. 
Največ pohval Je požela ta od
daja, ki Je zato osvojila prvo me
sto, sledili pa sta JI oddaji Ce
ljanov in Mariborčanov. 

Izlet z avtobusom k Belim vo
dam, skozi Velenje in Šoštanj, 
vse do 21ebnikove kmetije, kjer 
Js pred 20 leti padel partizanski rik Karel Destovnlk — Kajuh, 

ostal udeležencem v nepozab
nem spominu. Upravnik počitni
škega doma lz Velenja, ki nas Je 
vso pot seznanjal s kraji, skozi 
katere smo hiteli, in njihovimi 
posebnostmi, se Je izkazal za zelo 
dobrega vodiča. V nedeljo, zadnji 
dan seminarja, smo sklepe dote
danjih razprav strnili v ugotovi
tev, da se mora mladinski turi
zem ob pomoči vse javnosti ln tu
rističnih organizacij razvijati v 
dejavnost, namenjeno zdravju in 
sprostitvi mladih ljudi. V razpra
vi sta s tehnimi mislimi in pred
logi sodelovala tudi naša pred
stavnika lz Ribnice ln Novega me
sta, ki sta bila mišljenja, da Je 
treba dejavnost Počitniške zvese 

ENCIKLOPEDIJA TELESNE 
KULTURE 

2e dalj časa se pri nas čuti po
treba po taki izdaji s področja te-
lune kulture, ki bo koristno slu
tila ne samo strokovnjakom (pre
davateljem telesne vzgoje, trener
jem, vodlteljemi, ampak tudi »tr
i i Javnosti, predvsem pa mladi
ni, za katero je posebno važno, 
da se podrobno seznani s telesno 
kulturo ln njenimi vejami ter da 
«e čimprej odloči za vključitev v 
*no od teh aktivnosti. 

— Zvezna komisija sa telesno 
kulturo j> pričela z akcijo za ta
jajo ENCIKLOPEDIJE T E L E S N E 
KULTURE. Prve priprave sn te 
JJ nami, skrbnost pri pripravah 
J « . zagotavlja, da bo U Izdaj« 
'"•»Inprdija bo izšla v dveh de
lih _ „a 1 8 0 0 , t n u l ( . h ) „ » trgu v 
»'Kdvldinrm roku. P n i del do 

so n l l ! i o d m * * 1 odbor, v katerem 
turni . "»luglednejil telesnokul-
mavaiei l r ° k o v " l a k i in dobri po-
c ; k l o r * d i £ l a t ' r l a l a ' ki ga bo en-
d' 7 i ? r J a _ M ] e l a ln obdelala, vo-

EioETSS! »agrebški športni pu-
°"ctst Hnroje Macanovlč. Vse to 

zagotavlja, da bo enciklopedija v 
vsakem pogledu temeljita. 

— ENCIKLOPEDIJA T E L E S N E 
KULTURE je zamišljena tako, da 
bo služila kot priročnik strokov
njakom, obenem pa bo saokrožen 
pregled celokupne dejavnosti, In 
to od zgodovinskega razvoja do 
metodike treniranja, igranja In 
tekmovanja. Iz nje bo lahko vsak
do dobil osnovne pojme z vseh 
področij telesne kulture. Izdaja 
bo imela poleg nacionalnega tudi 
mednarodni značaj, ker bo dala 
kumpleksni presek dejavnosti. 

— Enciklopedija bo Ilustrirana 
z velikim številom originalnih čr-
ncbelih ln barvnih fotografij, ti
skana pa bo na najboljšem pa
pirju. Opremljena bo res repre
zentativno kakor vse dosedanje 
izdaje Jugoslovanskega leksikograf
skoga zavoda, ki Je prevzel orga
nizacijski del poslov. 

— ENCIKI.OPEDIJA T E L E S N E 
KULTURE bo nov prispevek k 
r .i/mju naie telesne kulture. Z 
zanimanjem pričakujemo rezulta
te te velike akcije, vse interesen
te pa na Izdajo (e sedaj opozar
jamo, (fm) 

Uspešen letni obračun strelcev 
v Brestanici 

Prejšnji mesec smo lmoll občni 
»bor strelske družine v Brestanici; 
udeležilo se ga Je 57 članov, poro
čilo ln razprava pa Jo bila Izčrpna 
hi koristna. Zadnja leta Je vodil 
delo strelske sekcije Partizan, le
tos pa bi člani radi delali spet sa
mostojno kot strelska družina. 

Delo sekcije Je bilo zelo uspeš
no posebno ie s mladinci, med ka
terimi Je največ pionirjev ln pk> 
rurk lz osnovne šole. Dosegli so 
le več lepih uspehov na tekmova 
njih v počastitev 20. * * 
eedanla A V NOJ, os občinskem ln 
etapnem prvenstvu ter na dom., 
č.h tekmovanjih. Člani se udelciu-
J>]o tudi vseh tekmovanj v občin
skem ln okrajnem merilu. i « a -
»o pa Imajo s prostorom. B J« » 
elektrarni, tla pa posamezniki ne 
»mejo brez vodnika. Elektrarna 
lun le ni odrekla gostoljubja, sa 
* razumevanjem podpira sport, al 
*• v Brestanici najbolj razmahne 
y™ pozimi. 

«™«ves«ijivl so načrti brestanl-
T « . « „ ! ? r t , * » ! zgraditi nameravajo 
! £ v o str« 1 **« t a nuooaaiibrsko pu-
X ^ W » » » I ) J so poster tekmovalni 
vseh , l £ _ b 0 * > »r*t sodelovali ns 

" "kmovanllh ter za »zlato pu

ščico«. Glavno pionirsko tekmova
nje bo za prvenstvo osnovne šole; 
tako strelska družina uspešno vzga
ja mladino v koristnem športu. 

Zvonko Stilne 

T u d i c i l b o j k c i r j i 

v z i m s k i l i g i 
Končno so tudi novomeški od-

bojkarli startali v timski ligi. Ven
dar sacetek ni bil preveč uspešen. 
Novomelčanl so pretrpeli dva po
raze: i Tegradom so lsgublll 1:3, 
• ekipo ravenskega PužlnarJ* pa 
0:3. V tretji tekmi so zmagali s 
Ktinolom 3:0. ker nasprotnika nI 
bilo na Igrišče. Ob tako skromnem 
treningu se boljšega rezultata prav
zaprav nI nihče nadejal. Slmlč. 
6cnc, Gole*., inž. Lapajne, Berger 
Potrč ln Resnik trenirajo le en
krat tedensko v prezasedeni telo
vadnici osnovne tole. Poleg tega 
so na zadnjih tekmah Igrali nebor-
brno in brez prave volje. 

Kljub temu Jo sodelovanje v zim
ski llgt za odbojkarje prav ko
ristno, ssj Jim omogoča vsaj ne
kaj tekem pred prtčotkom sezone, 
česar do seda) nI bilo. 

Uriti predvsem med delavsko in 
kmečko mladino. V zvezi s tem bo 
treba spremeniti naziv organiza
cije, o čemer bo razpravljal kon
gres PZJ prihodnji mesec v Za
grebu. Vsi udeleženci, zlasti pa 
Dolenjci, smo bili zelo zadovolj
ni s predavanjem profesorja Hu-
bada iz Ljubljane, ki nas Je z 
diapozitivi popeljal po Jugoslavi
ji Ln nam pokazal vrsto zelo le
pih posnetkov iz Dolenjske. V 
predavanju je našemu področju 
posvetil dobršen del časa in pred
lagal, naj bi Počitniška zveza 
tsmerjala svoje izlete na Dolenj
sko ln v Belo krajino, v dolino 
gradov, v svet ob Krki, na pod
ročje Roga ln Gorjancev. 

Marjan Tratar 

Na i vas nikar ne zazebe — brežiški taborniki odreda »Matija Gubec« so nam že 
lani v jeseni poslali tole fotografijo v spominček na nepozabne lanske počitnice 
ob Bohinjskem jezeru. Če jo objavljamo v zadnjih zimskih dneh, bi se jim s tem 
samo radi zahvalili za lepe pozdrave, ki jih pošiljajo tabornikom in vsej drugi 

mladini na Dolenjskem in v Spodnjem Posavju (Foto: Jelena Pelko) 

ČERVAN - naš adut za Tokio 
Pred nedavnim smo obja

vili intervju z našim najbolj
šim tekačem na dolge proge 
— Francem Červanom. Če
prav je Cervan takrat še za
nikal glasove, da ne bo »se
lil« iz Maribora v Celje, je do 
»selitve« vseeno prišlo 

Zaradi krize v mariborski 
atletiki se je več mariborskih 
atletov preselilo v vrste oelj-
skega Kladivarja, ki je brez 
dvoma najboljši in najbolje 

organizirani atletski kolektiv 
v državi. A K »Maribor« Cer-
vanu res nd mogel nuditi naj
boljših pogojev, zato je nje
gov sklep razaunljiv. V Mari
boru je zavel osamljen, v vlaž
nem stanovanju, hranil se je 
v različnih menzah itd. Sedaj 
bo popolnoma drugače. AD 
»Kladivar« mu Je priskrbel 
stanovanje, v nedavni dzjavi 
za^ebškirn »Sportskim novo
stim« pa je Cervan omenil, da 
bo v Celje preselil tudi svojo 
mater, ki je doslej samevala 
na posestvu v vasici Podgora 
pri Prečni. Tako si bo konč
no uredi* življenje in zato 
prav gotovo niso brez osnove 
njegove apturilatione napove
di, da bo v Tokiu — na letoš
nji olimpiadi, hitrejši od »če
ške lokomotive« Zatopka. Re
zultat okoli 28:50,0 na 10.000 

metrov bi mu zagotovil eno 
od prvih šestih mest. 

V zvezi z ornenjenirni napo
vedmi o nastopu našega roja
ka v Tokiu naj dodamo, da 
je znani sovjetski trener Ni-
kitjorov (trener svetovnih asov 
Kuca in Bolotnikova), ki je 
prisostvoval treningu naših 
reprezentanitov na peščenih 
obalah pri Ulcinju, izjavil, da 
ima Cervan v Tokiu izredno 
priložnost, da se uvrsti med 
najboljše — v svetovni vrh. 
Podobne možnosti je dal tudi 
drugemu našemu tekaču — 
Slavku Spanu (doma je iz 
Vidma-Krškega) v teku na 
3000 m z zaprekami. 

Upajmo, da se bodo napo
vedi znanih strokovnjakov 
uresničile in da bomo iz To
kia dočakali vesele novice. 

(Jm) 

Šah v Brežicah ima lepo 
bodočnost 

Šahovski klub v Brež icah ob
staja že dlje časa , vendar do
slej ni deloval. V januarju le
tos se Je skupina šahlstov v 
sodelovanju z Zavodom za raz
voj kulture m prosvete v Bre
žicah lotila dela in ustanovila 
nov šahovski klub. Petkrat na 
teden se šahisti odtlej sestaja
jo v novem prosvetnem domu. 
V klubu Je že 70 članov, med 
njimi 30 odraslih, 15 mladin
cev, 15 pionirjev ln 10 pionirk, 
klub pa deluje tudi v osnovni 
Soli ln v brežiški okolici. 

Največ težav Je s sredstvi in 
s šahovnicami , ker jih Je pre
malo. Odbor se Je pod vod
stvom Marjana Recerja odločno 
lotil dela. Sahlstl morajo čaka
ti v vrsti, preden se zvrstijo pri 
Igri. Upajo, da bo občinska zve. 
za za telesno kulturo, kateri so 
predložili f inančni načr t , po
kazala razumevanje za potre
be 70 šahlstov, kajU brez sred

stev in brez rekvizitov p a č ne 
bodo mogli delovati. Ce bodo 
sredstva na razpolago, bo od
bor lahko nakupil tudi nekaj 
literature za teoret ično Izobraz
bo šahlstov. Čeprav pogoji n i 
so najboljši . Je klub priredil 
doslej dva turnirja za pridobi
tev naziva č e t r t o k a t e g o m i k a . 
En tak turnir Je že končan , 
naziv če t r tokategornlkov pa Je 
dobilo 6 n^adincev. Člani se 
poleg tega redno udeležujejo 
tekmovanj v okrajnem merilu 
ln rednih mesečnih brzotumlr-
jev ln dvobojev s šahisti iz 
Krškega . Tudi dejavnost kluba 
med šolsko mladino se ugod
no odvija, ker klub na trenin
ge v sekcijah po šolah redno 
pošilja s t a r e j š e šahiste, k i mla
dim razlagajo teorijo ln igrajo 
z njimi simultanke. 

Sahlstl razmišl jajo o prosto
ru v prosvetnem domu, kjer 
bi imeli spravljen inventar, ter 
o propagandni dejavnosti, k i bi 
se odvijala s p o m o č j o Radia 
Brezice l n Izložbenega okna 
pri tov. Gregor !ču . Hvaležni so 
za vso p o m o č , k i so Je bili de
ležni doslej, zlasti od Zavoda 
za razvoj prosvete in kulture 
ter tovariša Vogrinca, l n upajo, 
da bo sodelovanje tudi vnaprej 
tako plodno. 

OBČINSKA ZVEZA ZA 
T E L E S N O KULTURO 
V N O V E M M E S T U 

r a z p i s u j e 

DELOVNO MESTO 
za finančno in admi
nistrativno poslova
nje zveze 
Nastop službe takoj. 

ZMAGA N O V O M E Š K I H 
K O Š A R K A R J E V 

V drugem kolu zimske košarkar
ske lige so novomeški košarkarji 
igrali z ekipo Jezice ln zmagali 
44:33 (21:17). Tekma Je bila« 
pred maloštevilnimi gledalci v dvo
rani GR. Sodila sta VertelJ ln Gre
gorčič. 

Novomeščani so nastopili v na
slednji postavi: Knoll 8, Uhan 11, 
Splihal 23, Blažlč 2, Potrč, Polen-
šek, Jereb in Petrlč III. 

Močno pomlajena novomeška 
ekipa Je v povprečni tekmi brez 
težav odpravila Ježlčane, čeprav 
so ti imeli v svojih vrstah dva 
dvometraša ln kljub temu, da je 
novomeški ekipi manjkalo kar pet 
starejših Igralcev. Tako Je igrala, 
z izjemo Potrča in Uhana, mladin
ska ekipa, ki Je svojo nalogo do
bro opravila. Z zadetki od daleč 
Jim Je uspelo razbiti visoko na
sprotnikovo obrambo. 

Omembe vreden Je nastop Po
trča, ki se je vrnil od vojakov ln 
se uspešno vključil v ekipo ter z 
visokimi skoki pobral precej žog 
pod lastnim košem. Se bolj razve
seljiv pa Je proboj dveh mladih 
Igralcev, Polenika in Blažlča, v 
prvo moštvo. Polenšak Je le lani 
Igral na pionirskem prvenstvu Slo
venije in bil eden najboljših igral
cev prvenstva, zdaj pa si Je utrl 
pot v prvo ekipo. 

Tekma sama nI bila posebno za
nimiva. Novomeščani so že v dru
gi minuti vodili s 6:0 in vodstva 
niso več izpustili vse do konca tek
me Sredi drugega polčasa so vo
dili že s 16 točkami razlike, nato 
pa so popustili in dovolili nasprot
niku, da je zmanjšal razliko rut 
enajst točk. —al 

Dve Iz T o p l i c 
• Pred kratkim so prišli na 

Izlet v Dolenjske Toplice učen . 
cl semISkc osemletke. Ogledali 
so al okolico, partizanski mu
zej, se kopali v termalni vodi, 
popoldne Pa so na odru topil-
skega prosvetnega doma upri
zorili mladinsko Igro v treh de
lanjih »Jezusovi apostoli-. Sol-
idca mladina ln odrasli so dvo
rano povsem napolnili. 

•I Mlndlrmki tabor Sutleska, 
ki ga ot)M:it|r'o med letnimi 
šolskimi počl tn 'caml šolarji lz 
v.--.- države , le bil doslel v ve
likem z d r a v n i k o m parku. Ker 
1c blln ugotovUeno, ds tam ni 
primeren proMor za U.bor. ga 
bodo premesilli na vznetlno 
tvnd Dolon':»V!inl Too'lenml. Y«o. 
Imeli« 'e blM f> d o l i č > n a , no-
Hnr-omn rs« bodo začeli gradili 
ttnlne oh tekle za tabori en v . 

D. G 

V vsako h i š o : 
DOLFNISKI LISTI 

RADIO LJUBLJANA 
VSAK DAN: poročila ob 5.15, 

6.00, 7.00, 8.00, 12.000, 13.00, 17.00, 
18.30, 22.00. Pisan glasbeni spored 
od 5.00 do 8.00. 

PETEK, 20. MARCA: 8.55 Pio
nirski tednik. 9.35 Odmevi lz Bra
zilije ln Mehike. 10.35 Novost na 
knjižni polici. 11.00 Pozor, nimaš 
prednosti! 12.15 Kmetijski nasveti 
— Int. Raoul Jcnčlč: Mehanizacija 
is spravilo sena. 12.25 Domače pe
smi ln napevl. 13.30 Spomini lz 
koncertnih dvoran. 14.35 Pri ma
džarskih skladateljih zabavne glas
be. 15.15 Napotki za turiste. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 Iz življenja 
In dela Anton ina Dvofaka. 18.45 
Ii naših koliktlvov 19.06 Glasbene 
razglednice. 30.00 Zabavni orkester 
RTV Zagreb. 

SOBOTA, 21. MARCA: 8 05 Ve 
dre melodije za konec tedna. 9.45 
Latlnskoameriskl ritmi. 10.15 Po 
d o m a č e . . . 11.00 Pozor, nimaš 
prednosti! 12.15 Kmetijski nasveti 
— Ini. Jože Spanrlng: Nekaj pri
merjav našega poljedelstva s tu
jim. 13.30 Glasbeni sejem. 14.35 
Naši poslušalci čestitajo ln po
zdravljajo. 15.15 Zabavna glasba. 
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Gre
mo v kino. 18.45 Novo v znanosti. 
19.05 Glasbene razglednice. 21.00 
Sobotni ples. 

NEDELJA. 12. MARCA: 8.52 
Glasbena modlgra. 9.05 Naši po
slušalci čestitajo ln pozdravljajo 

— I. 10.00 Se pomnite, t o v a r i š i . . . 
11.30 Nedeljska reportaža. 12.05 
Naši poslušalci čestitajo In po 
zdravljajo — II. 13.30 Za našo 
vas. 14.10 Radi bi vas zabavali. 
15.05 Po potih ruske glasbe. 16.00 
Humoreska tega tedna: »20 minut 
M Zoščenka«. 17.16 radijska igra 
— Miroslav Feldman: V zaledju. 
II' .(iS Glasba lz znamenitih oper. 
19.05 Glasbene razglednice. 20.00 
Izberite svojo melodijo. 

PONEDELJEK, 23. MARCA: 8.55 
Za mlade radovedneže. 9.25 Pojeta 
tenorist Jože Gostlč in mezzoso-
pronlstka Vera Klcmenlek. 10.55 
Glasbena medlgra. 11.00 Pozor, ni
maš prednosti 1 12.15 Kmetijski na
sveti - Inž. Lado Slmončlč: hi-
giensko-tehnično varstvo pri gozd
nem delu. 13.30 Glasbeni sejem. 
14.35 Naši poslušalci čestitajo ln 
pozdravljajo. 15.45 S knjižnega tr
ga. 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 
Iz opernega albuma. 18.45 Družba 
In čas — prof. Drago Jezcrnlk: 
Komuniciranje. 19.05 Glasbene raz
glednice. 20.00 Skupni program 

JRT — studio LJubljana. 
T O R E K . 24. MARCA: 8 35 Doma 

če pesmi ln nspovl. 9.45 Cveti, cve
ti, rožica . . . Pesmi Antona La lov
ca. 10.45 Prizor lz Smetanovo »Pro
dane neveste«. 11.00 Pozor, nima! 
p.-cdnostl! t2.15 Kmetijski nasveti 
- - Vlndo Martelanc: Prva pomlad
na opravila pri čebelah. 12.25 Do

mače vite za opoldne. 13.30 V pri
čakovanju pomladi. 14.35 Ciril 
Cvetko: Prleško gostllvanje, poj« 
Akademski pevski zbor p. v. Ra
de vana Gobca. 15.30 V torek ns 
svidenje. 16.00 Vsak dan za vas. 
17.05 Koncert po željah poslušal
cev. 18.46 Na mednarodnih križ-
potjlh. 19.05 Glasbene razglednice, 
20.20 Radijska Igra — Štefan Kn-
llšnlk: Neukradenl avto. 

SREDA, 25. MARCA: 8.55 Pisan 
svet pravljic ln zgodb. 9.25 Iz Ju
goslovanske produkcije zabavna 
vokalne glasbe. 10.45 Človek ln 
zdravje. 11.00 Pozor, nimaš pred
nosti! 12.15 Kmetijski nasveti — 
Inž Horvat: Združitev vrtnarska 
proizvodnje s trgovino in prede
lavo. 13.30 Iz dežele v deželo. 14.35 
Popevke lz Sovjetske zveze. 15.15 
Zabavna glasba. 16.00 Vsak dan za 
vas 17.35 Iz fono:oko Radia Ko
per. 18.45 Ljudski parlament. 19.05 
Glasbene razglednice. 22.10 Popev
ke se vrstijo. 

ČETRTEK, 26. MARCA: 8.05 Z 
opernih ln koncertnih odrov. 9.25 
Srečanje v studiu 14 (spored za
bavne glasbe). 10.15 Plesni orke
ster Ljudske milice. 11.00 Pozor, 
nimaš prednosti! 12.15 Kmetijski 
nasveti — Inž. Tatjana Brodnik: 
Seme analiziramo vsakemu naroč
niku. 13.30 Glasbeni sojem. 14.35 
Naši poslušalci čestitajo ln po
zdravljajo. 15.15 Zabavna gieba. 
16.00 Vsak dan za vas. 17.15 Turi
stična oddaja. 19.05 Glasbene raz
glednice. 20.00 Četrtkov večer do
mačih pesmi ln napevov. 



VTEM TEDNU VAS ZANIMA 
Petek, 21). marca — Igor 
Sobota, 21. marca — Benedikt 
Nedelja, 22. marca — Vasilij 

?onedeljek, 23. marca — Slava 
orek, 2-4. marca — Simon 

Sreda, 25. marca — Minka • 
Čttrtek, 2«. marca — Maksini 

Č E S T I T K E 
Dragi mami ln atu Pcin-i ln Jo-

žele štravsovima z Muhaberja za 
njuno praznovanje fcinogo sreće 
ln zdravja hčerka Dragica z mo
ten: in vnuček Alojz. 

Ljubemu možu Jožetu Cunku iz 
Gubrja 92 za praznik vse najboljše 
in še mnogo let v družinski sreči, 
i l a i i mami Ani Matko za 60. rojst
ni dan še na mnoga leta — žena 
oz. hčerka Ana, otroka oz. vnuka, 
posebno pa Zlat ko! 

Ljubljenemu možu, očetu, stare
mu očetu Jožetu Kaplerju iz Sa-
Vlnka pri Skocjanu najlepše želje 
za praznovanje in še na mnoga 
leta mu želijo domači, posebno pa 
Anica iz Novega mesta. 

« 
Jožetu Tomažiču, ki služi vojsko 

v Urosevcu, iskreno čestitajo za 
dvojno praznovanje vsi domači. 

* 
Mariji Jarčevi, por. Kastelic, želi 

S'ečno na novi življenjski poti — 
Veronika. 

Ob smrti nase drage, nepozabne 
žene, mame in stare mame 

E M E JEC, roj. PEGAM 
iz Starega Grada 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so jo spremili na njeni zadnji poti, 
ji darovali vence in nam izrazili 
sožalje. 

Žalujoči: mož Franc, hčerke 
Faui, Milena, Milka in Ema 
z družinami. 

Ob boleči izgubi našega ljubega 
moža in očeta 

ANTONA KOVACICA 
mlinarja in posestnika iz Hriba 

pri Stopicali 
se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, vaščanom, ki so nam stali 
v težkih dneh ob strani. Zahvala 
za darovane vence, kakor tudi 1MV 
Novo mesto za pismena in osebno 
Izražena sožalja, govorniku za gan
ljive besede in pevcem iz Stopič. 

Se enkrat hvala vsem, ki ste se 
v tolikem številu poslovili od nje
ga in ga spremili na njegovi zad
nji poti. 

Neutolažljivi: žena Frančiška. 
sinovi Pavel, Jože, Ciril z ženo. 
hčerki Francka in Marija z 
družinama. 

PREKLIC 
Jože Avsec iz Loga 17, p. Bo 

Stanj, prekilcujem, kar som govoril 
zoper tov. stefko Selak iz Loga 16, 
p. Boštanj, ker je neresnično. 

Gasileeni iz Dol. Toplic, vsem, ki 
so pomagali pri gašenju v noči 
T. marca 1964 ter naslednji dan 
pri obnovi, iskrena hvala. 

Janez Barbič in Fani Vrbinc. 

Ob izgubi našega dragega moža, 
očeta 

FRANCA RENUŠA 
iz Cnnošnjic pri Stopicali 

se toplo zahvaljujemo vsem sorod
nikom in znancem, ki so mu daro
vali vence in cvetje. Posebno pa 
se zahvaljujemo kolektivu gradbe
nega podjetja »Pionir« N . mesto 
ln njegovi sindikalni podružnici. 
Vsem, ki so ga spremili na njegovi 
zadnji poti. 

Žalujoči: žena Ivana, sinova 
Franci in Stanko in hčerka 
Ivanka ter ostalo sorodstvo. 

Ob prezgodnji Izgubi naše diage 
ln nepozabne hčerke 

l . l l BICE OGULIN 
iz Mirne peči 

se iskreno zahvaljujemo direktorju 
2TP tovarišu Antonu Rolihu In se
ju Sekcije za vleko Novo mesto za 
pomoč pri prevozu umrle, nadalje 

Srofesorjem in učiteljem, tajniku 
B, šolski mladini za podarjene 

vence in cvetje, šolskemu pevske
mu zboru in pevcem za žalost inke 
doma in pri odprtem grobu, pio
nirki Metodi Progar za ganljivi po-
»lovllnl govor. 

Se enkrat Iskrena hvala vsem va-
Iranom za vence in cvetje kakor 
Vsem, ki ste nam v težkih dneh 
•tali ob strani, izrazili sožalje ln 
Jo v tako velikem številu spremili 
T njen zadnji domek. 

Žalujoči: mamica, očka, bratec. 

PRODAM zidanico z dvema soba
ma in vinograd v Trški gori. hla
dilnik (120 I), nov biljard in žen
ski šivalni stroj. Naslov v upravi 
lista. (177-64) 

MNOGRAD in zidanico prodam v 
Doblički gori. Anton Mušič, Bi
strica 4, Črnomelj. 

NOV VZDIUIV ŠTEDILNIK proda 
Krovat, Novo mesto, Smihelska 
cesta 35. 

PRODAM skoraj novo klavirsko 
harmoniko. Stane Žagar, Mirna 
peč 1. 

PRODAM: nerjaveč vzidljiv štedil
nik, Primo 150 cem, ročno črpal
ko za vodnjak, kuhinjsko kre
denco. Ludvik RabzelJ, Gotna 
vas 63. Novo mesto . 

OTROŠKI VOZIČEK, tapeciran, 
globok, športni, ugodno prodam. 
Cencelj, Čatež 12, Brežice. 

PRODAM stanovanjsko in gospo
darsko poslopje s poljubnim de
lom kmetijskega posestva v Rav
nici. Enkrat na teden prehod v 
Italijo. Savle, Nova Gorica, Del-
pinova 19. 

KUHINJSKO OPREMO, komplet
no, zelo dobro ohranjeno, proda 
Olga Planin. Zdinja vas 10, p. 
Otočec ob Krki. 

KUHINJSKO POHIŠTVO ln druge 
stvari prodam. Naslov v upravi 
lista. (159 64) 

SPALNICO in druge hišne stvari 
prodam. Trdinova cesta 14, No
vo mesto. 

ROČNO SLAMOREZNICO v dobrem 
stanju proda Janez Slak, Jordan 
kal 3 Mirna peč. 

MANJŠO KOLIČINO potiskanega 
časopisnega papirja proda upra
va Dolenjskega lista. Novo mesto. 

KUPIM motorno kolo Puch 250 
cem ali NSU. Naslov v upravi 
Usta. 

»i-LETNI SLOVENEC, ki živi v 
Kanadi, želi spoznati dekle lz do
mačega kraja zaradi ženitve. Po
nudbe s fotografijo pošljite na 
upravo lista pod »Kanada«. 

I SCEM gospodinjsko pomočnico 
(lahko začetnica), hrana M sta
novanje zagotovljeno. Plača po 
dogovoru. Naslov v upravi lista. 
(172-64) 

GOSPODINJSKO POMOČNICO k 
štiričlanski družini iščem. Peric, 
Novo mesto, Padaršlčeva. 

GOSPODINJSKO POMOČNICO z 
znanjem kuhe sprejem takoj k 
štiričlanski družini. Plača dobra, 

pogoji ugodni. Vranjek, Ljublja
na, Herberštelnova 17. 

DVA FANTA, vojaščine prosta, ki 
imata veselje do lesne galanteri
je, dobita službo. Hrana in sta
novanje priskrbljeno. Zlata Žit
nik, lesostrugarstvo in umetno 
sestavljanje lesa in turnirja, Go
renja vas — Eeteče 6, Skofja 
Loka. 

D E K L E , ki bi pomagalo v gospo
dinjstvu z dvema otrokoma v 
LJubljani, sprejmem takoj. Ja
vite: A. Smele, Ribnica 154, Do-

. lenjsko. 
PI.ETILSKO POMOČNICO ali pri

učeno sprejmem takoj ali po do
govoru. Samsko stanovanje zago
tovljeno. Ponudbe na upravo li
sta pod »Poštena«. (165-64) 

POŠTENEGA NAJDITELJA ženske 
ročne ure, Izgubljene 11. mar
ca 1964 na poti iz Bršlina do 
Novega mesta, prosim, da jo 
proti nagradi odda na upravo li
sta ali na naslov, ki je v upravi 
lista. (176-64) 

PODJETJE OBRTNIK LJUBLJANA, 
obrat Novo mesto, potrebuje več 
kvaliticlranih krojaških pomočni
kov. Nastop službe takoj. 

OBLAČILA OČISTI hitro in solid 
no Kemična čistilnica, Novo me
sto, Germova ulica 5. 

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATINA 
— Bolujete na želodcu, jetrih, 
žolču, črevesju, prebavi! Posku
site z rogaško »Donat« vodo! 
Hvaležni boste temu prirodnemu 
zdravilu! V Novem mestu ga 
dobite pri trgovskem obratu 
»HMELJNIK« — telefon 21-129 
(KGPK). 

Brežice: 20. ln 21. III. slovenski 
film »Triglavske strmine«. 22. in 
23. III. angleško-ameriški film 
»Krik strahu«. 24. in 25. III. itali
janski film »Salvatore Giuliano«. 

Črnomelj: 20. in 22. III. Italijan-

MEHANSKO • KOVINSKI OBRAT 

pri SGP » P I O N I R « 
N o v o m e s t o 

s p r e j m e 

v delovno razmerje: 

v e č KV ključavničarjev 
v e č KV avtomehanikov 
v e č KV avtoličarjev 
1 KV avtoelektričarja 
1 KV železostrugarja 

Nastop službo možen takoj aH po dogovoru. — 

Osebni dohodek ugoden. 

Prehrana možna v restavraciji podjetja. Samsko 
stanovanje po dogovoru. 

Interesenti, zglusite se osebno ali pismeno pri 
upravi podjetju! 

skl barvni film »Samon proti Sil
niku«. 24. in 25. III. francoski film 
»Dobra lekcija«. 

Dobrepolje: 21. in 22. III. mehi
ški film »Jaz, pustolovec«. 25. III. 
jugoslovanski film »Možje«. 

Dol. Toplice: 21. in 22. III. ame
riški film »Princ in igralka«. 

Kočevje — Jadran: 20. in 22. III. 
ameriški barvni film »Prepovedane 
strasti«. 23. in 24. III. francoski 
fiim »Igra resnice«. 25. in 26. III. 
švedski film »Vojni zločinci«. 

Kočevje — Rudnik: 20. ln 22. 
III ameriški barvni film »Na mu
hi« 22. III. ob 10. url matineja 
ameriškega barvnega filma »Misije 
Leona Garose«. 25. in 26. III. egip
tovski film »Pesem slavčka«. 

Kostanjevica: 22. III. ruski barv
ni film »Vlak pelje na vzhod«. 25. 
III. jugoslovanski film »Igre na 
odrih«. 

Metlika: 21. in 22. III. angl. film 
»Doktor in ljubezen«. 25. in 26. III. 
poljski film »Pridi, očka!« 

Mokronog: 21. in 22. III. argen
tinski film »Tango ljubezni«. 

Novo mesto — Krka: Od 20. do 
23. III. francosko-italijanski barv. 
film »Obleganje Slrakuze« in amer. 
barvni film »Stari Žučo«. 24. III. 
zabavno-glasbena prireditev. 25. in 
26. III. nemški film »Poročni za
vod Avrora«. 

Novo mesto — Dom JLA: od 19. 
do 22. III. angleški film »Plamen 
na ulici«. 24. in 25. III". jugoslov. 
film »Človek zver«. 

Osilnica: 22. III. nemški film 
»1000 oči dr. Mabuseja«. 

Prcdgrad: 22. III. španski film 
»Navihanec iz Tonneza«. 

Ribnica — Partizan: 4. in 6. IV. 
sovjetski barvni film »Nočni di
rektor«. 

Sodražica: 21. in 22. III. franc. 
film »Till Ulenspiegel«. 

Sevnica: 21. in 22. nemški film 
»Zaljubljeni detektivi«. 25. III. an
gleški film »Krog zablod«. 

Straža: 21. in 22. III. francoski 
film »Prehod čez Reno«. 

Trebnje: 21. in 22. III. nemški 
barvni film »Pred pod tujo zve
zdo«. 

MATIČNI URAD NOVO MESTO 
Od 9. do 16. marca je bilo ro

jenih 19 dečkov in 21 deklic. 
Poročila sta se: Janez Kastelic, 

strojni ključavničar s Pristave, in 
Marija-Magdalena Jarc, učiteljica 
iz Podgrada. 

Umrli so: Matija Prime, kmet iz 
Irce vasi, 69; Ana Klobasa, občin
ska podplranka iz Sedma, 77; Jože 
Juršič. kmet z Dolža, 69: Jože Hro-
vatič, kmet z Dolža, 66; Franc Rem-
še, kmet iz Crmošnjic, 64; Marija 
Judež, užltkarica iz Vel. Orefcka, 
76; Josiplna Rlzzoli, upokojenka 
iz Smihela, 93; Anton Kovačič, 
kmet s Hriba, 73; Jera Bartol j , 
kmctovalka iz Vel. Cerovca, 83. 

i t . J t i!^Ez£z^ 
Pretekli teden so v novomeški 

porodnišnici rodile: Martina Tav
čar iz Gornje Straže — Renato, 
Vida Resnik iz Kanlžarice — Vlad-
ko, Joža Pavlic iz Dolnjega Maha 
rovca — Jožico, Jožica Justin iz 
Semiča — Nušo, Emilija Leskovec 
iz Migolice — Vitoslava, Ana Smo
li« iz Migolice — Petra. Alojzija 
Žugar iz Jelš — Slavka, Alojzija 
Krevs iz Mirne peči — Andreja, 
Jožefa Može lz Jurne vasi — Mar 
'.trt Ana Pintarič z Rake Tomaža. 
Cvetka Pezdlr lz Črnomlja — Ro
berta, Julka Pajk lz Kočevja — 
Antona, Ljudmila Struci iz Črnom
lja — Darka, Anica Jenlč iz Dobln-
dola — Vinka. Antonija I.ukšo iz 
Potovrha — Jožico. Jožefa Roje lz 
2užemberka — Marijo, Marija Te
žak iz Slamne vasi — Zdravka, 
Tončka Breear lz Lokvice — Ma
rijo, Marija Pungorčar lz Mtme 
poči — Marijo, Frančiška Fabjan 
Iz Dolenje vasi — Igorja, Marija 
Krnc iz Zloganja — Zdenko. Tere
zija Hočevar s Krke — Alenko, 
Marija Jarc iz Trcbče vas! — Jo
žeta. Ana Pevec lz Krtine — Ano, 
Alojzija Brulc iz Hrastja — Ma
teja, Marija Ftiter lz Gornjega 
Karteljevega — dečka, Matilda 
Pianko lz Gornjega Vrbpolja — 
deklico, Jožefa Smollč lz Gornjega 
Medvedjega sela -• deklico, An
dreja Glavao lz Smarjete — dekli
ce, Jožefa Slak Iz Zabukovja — 
deklico, Elizabeta Vovk lz 2nbje 

vas! — dečka. Anica Kralj iz Voj
ne vasi — deklico. 

Iz brežiške porodnišnice 
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile: Marija Budič iz 
Todgračenega — Roberta, Terezija 
šavrlč iz Sel — Sandija, Marija Ha-
džič iz Pavlove vasi — Damirja, 
Jožefa škoda iz Gazic — Marijo, 
Antonija Skoda iz Pečic — Jožeta, 
Alojzija Sterk iz Golega vrha — 
Jožeta, Jožefa Vogrinc iz Pesjega 
— Romana, Marija Božič lz Kosta
njevice — Smlljanko, Ljudmila 
Kodrlč lz Vlnjega vrha — Jožico, 
Marija Tošič lz 2upeče vasi — Mi
lana, Anica Mehmedovič lz Leskov-
ca — Zlatka, Rozalija Šetinc iz 
Globokega — Franca, Marija Peja-
ncvlč lz Brežic — Duška. Ivanka 
Vučajnk lz Brezine — Tanjo, Fran
čiška Ambrožlč lz Župeče vasi — 
Vojka, A'ojzija Prokofjev lz Vi
dma Krškega — Smtljano, Marica 
Veble lz Gaberja — Ljubico, An
tonija Lovše lz Brežic — Mojco. 

Pretekli teden so se ponesrečili 
ln iskali pomoč v novomeški bol
nišnici: Franca Kašlja, posestnika 
iz Gornjega Kamenja, Je konj uda
ril v levo nogo; Rudi Vrščaj, va
jenec lz Zadovlnka, Je pri smuča
nju padel ln si poškodoval levo 
koleno; Justinu lllrmu, mehaniku 
lz Regerče vasi. Je kolo avtomobila 
pritisnilo levo stopalo; Ilija Rada-
I »viča, traktorista lz Soteske, Je 
v gozdu hlod pritisnil ln mu po
škodoval prsni koš in levo koleno: 
Alojzija Golobic, delavka lz Grad 
nlka, je podla z balkona 4 metre 
globoko ln si poškodovala glavo. 

B R E Ž I Š K A KRONIKA 
N E S R E Č 

Pretekli teden so se ponesrečili 
In Iskali pomoč v brežiški bolniš
nici: Stjepan Grga*, posestnik lz 
Lukovca, Je padel s skednja ln si 
poškodoval rebra: Ana Matcrllnac, 
posestnlca lz Laduča, Je podla ln 
si zlomila desno nogo: Ivanko Spo-
ilš, delavec iz Skrnlka. se Je use
kal v levo ntM'n. 

O B J A V E — R A Z P I S I 

V p i s otrok v I. razred o s n o v n e šoie 
KATJE RUPENA v Novem mestu z a 

š o l s k o leto 1964/65 
Vpisovanje otrok v I. raz

red osnovne šolo »Katja Ru-
pena« v Novem mestu bo 23., 
24. in 25. marca 1964 od 8. 
do 11. ure v pistrml tajni
štva. 

VplAerjo se larfto otroci, 
rojmi v letni 1957, in pogojno 
tisti, ki HO rojeni od Janu
arja rtu konca meseca mar
ca 195R. 

Stwr*l naj pri vpk-;u pred
ložil 1/jjisek M rujsUio ma

tične knjige in potrdila o 
cepljen Jah. 

Upraviteljevo 

Razpis l i c i t a c i j e 
Hotel »Grad Otočrr« 

r a z p i s u j e 
javno llcjuuijo za prodajo osrli-

nrga avtomobila »Komhl«. 
Kor te na prvi razpis niso Javili 

Ivitureaentl službenega sektorja, ve
lja razpis za privatni sektor. 

l u n . licitacija bo v čelrUik. 19. 
r a b i n i 1964, ob V. url na upravi 
podjetja. 

PERSONALNA UPRAVA D R Ž A V N E G A 
SEKRETARIATA ZA NARODNO OBRAMBO 

j e r a z p i s a l a 

N A T E Č A J 
po katerem bo v letu 1964 sprejela gojence za 
naslednje vojaške akademije: 

1. Vojaško akademijo 
2. Letalsko v o j a š k o akademijo 
3. Letalsko-tehnično akademijo 
4. Vojaško pomorsko akademijo 
5. Mornarsko-tehnično akademijo 
6. Vojaško-tehnično akademijo 
7. Vojsško-tehnično akademijo - oddelek 

za zveze tehnične službe 
8. Intendantsko v o j a š k o akademijo (za 

intendantsko in finančno službo). 

Šolanje se bo začelo 1. oktobra 1964 in traja 
3 leta. 

Natečaja se lahko udeležijo državljani SFRJ, ki 
so zdravi in sposobni za aktivno službovanje v JLA, 
ki niso bili sodno kaznovani, proti njim pa tudi ne 
teče kazenski postopek. Interesenti ne smejo biti 
poročeni, izpolnjevati pa morajo razen tega tudi 
naslednje pogoje: 

— da so dokončali gimnazijo ali njej enako šolo, 
— da so bili rojeni leta 1942 ali kasneje. 
Prošnje je treba vložiti prek organa za narodno 

obrambo pri občinski skupščini. Priložiti ji je treba 
potrjen prepis spričevala zadnjega razreda in za
ključnega izpita šole, katero je kandidat obiskoval, 
kakor tudi izpisek iz rojstne matične knjige. Osebe, 
ki še niso dokončale šolanja, naj priložijo prošnji 
prepis spričevala o zaključenem zadnjem razredu 
in potrjen prepis ocen iz prvega polletja razreda, 
ki ga zdaj obiskujejo. 

Prošnje je treba vložiti najkasneje do 15. julija 
1964. 

Podrobnejša obvestila o pogojih natečaja za 
vsako akademijo in vse druge podatke, ki jih po
trebujejo interesenti za naštete vojaške akademije, 
lahko dobijo pri organih za narodno obrambo do
mače občinske skupščine ali na komandi najbližjega 
vojaškega odseka. 

IZ PERSONALNE UPRAVE DSNO 

0 V Č J E R E J C I I 
Kadar strižete ovce, »e spomnite podjetja: 

K0TEKS - T0BUS 
IMPORT - EKSPORT 
LJUBLJANA, M i k l o š i č e v a cesta 18 

ki odkupuje iu plačuje po najvišjih dnevnih cenah 
surovo domačo, runsko aH strojarsko volno. Pre
vzem volne po lastnih odkupnih postajah in po
oblaščenih kmetijskih zadrugah po celi Sloveniji. 

DOLENJSKI LIST 
n - i i ^ ' 1 ^ 1 1 4 1 I N ' 2 0 A J A T E I . i l : občln«kl odbori S Z D L 
Brežice , CrnomolJ, KoCevje, Metlika, Novo mesto, lt'D-
rilca, Sevnica tn Trebnje. 

U R E J U J E U R E D N I Š K I O D n o i t : Tone GošiUk ((H" v-
nI ln, odgovorni urednik), Itla OačeT, F r a n c « Orivec, 
Miloš Jnkopec. Joi lca Tei>pejr tn Ivan Zoran. 

I Z H A J A vsak petek - Pominezna številka 30 din 
- I-etria nru-očnlrui 900 din, polletna 450 d i n ; pinčJJlva 
Je vnaprej. Za Inozemstvo: uoo din - Tekoči račun 
pri podr. N D v Novem mestu: dos-u-oou-« - N A S I / > V 

U l t K O N l S T V A IN U P R A V E : Novo mrsio, GlnviU trg » 
- Poštni predal J J - T e l e t u « a i - m - RokoplaOV jO 
fotografij ne v r a č a m o - T I S K A : Časopisno podjette 
DF.I.O v l.tubllanl. 

http://'20AJATEI.il

