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L A S T N I K IN I Z D A J A T E L J : Okrajni odbor S Z D L Novo mesto - Izhaja vsak 
četrtek - Posamezna številka 15 din - L E T N A NAROČNINA 600 din, polletna 
300 din, četr t le tna 150 din; plačljiva je vnaprej. Za inozemstvo 1200 din oziroma 
4 amer. dolarje — TEKOČI RAČUN pri Mestni hranilnici — Komunalni banki 

v Novem mestu štev. 606-70/3-24 
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UREDNlST ...^.tu, i j iavni trg Št. 3 (vhod iz Dilančeve ulice), 
Poštni pre mesto 33 - T E L E F O N uredniš tva in uprave št. 127 — 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo — T I S K A Časopisno podjetje 

»Delo* v Ljubljani 

5. D E C E M B R A JE B I L A SEJA O B E H Z B O R O V O K R A J N E G A L J U D S K E G A ODBORA 

O s n o v n o : d o h i t e t i ! 
Odborniki OLO Novo mesto so minulo soboto spre

jeli petletni plan perspektivnega razvoja, ko smo časovno 
že v drugi polovici uresničevanja tega plana. Številni 
vzroki opravičujejo to zakasnitev, vendar naj omenimo 
le dva: predvidena teritorialna razširitev okraja je bila 
uresničena šele konec lanskega leta, drugi vzrok pa je 
gradnja avtomobilske ceste Bratstva in enotnosti Ljublja
na,—Zagreb, k i je lani v znatni meri zaposlila naše stro
kovnjake. 

Petletni plan je sistematično morali izpolniti največje nalo-
obdelal gospodarstvo in splošno ge, saj mora industrija poveča j 
družbene dejavnosti ter bo lah
ko delna osnova za izdelavo 
talćo okrajnega P l a n a kot ob
činskih družbenih planov za le
to 1960. Z njim uvajamo enot 

njem in z disciplino bomo uspe
l i . P r i razporejanju ln uporab
ljanju sredstev moramo uve
ljavljati čvrsto ekonomsko po
litiko. Lastna sredstva gospo
darskih organizacij so doslej 
pogosto ostajala neizkoriščena. 
Kljub temu smo se hkrati po
gajali za uporabljanje republi
ških, zveznih in drugih bančnih 
sredstev v investicijski politiki. 
S takšnim načinom moramo 

bruto proizvod za 87.7°/o in , ' , _ . . , , „ , „. i i-i Z , „ . 1 J . , prenehati. Z drugim besedami, kmetijstvo za 104.9%. oboje v K . . . . ' , « . i * „ i W iiL» ne smemo biti enotni le kadar 
primerjavi z letom 1956. Nove ™M^JZ . . i , M U takrat 
industrijske zmogljivosti bodo 
pričele dajati družbi in v celoti 

ni sistem planiranja. To nam proizvajati š e l e v drugem pol- . , - m oralnn pravico 
bo omogočilo mnogo bolj kot let ju leta 1961. Prav zat 0 je "»""JJ ™ h t e v 3 j £ d r u . 
doslej izkoristiti vse možnosti, plan močno napet. Dosedanji s združevanje sredstev naj 
k i jih gospodarstvo nudi. Vse uspehi so veliki i n nam omo- £ ^ v d y e h slikah. Gospo-
panoge vsi sektorji lastništva gočajo prekoračiti mnoga pred

videvanja, posebno v industriji. 
Vendar se ne smemo uspavati, 
ker nas kljub dosedanjim uspe-

zahtevamo, ampak tudi takrat, 
kadar dajemo. Sele ko do 
skrajnosti izrabimo svoja sred

in vse občine bodo odslej po 
enotnem sistemu družbi odda 
Jale in od nje prejemale 

V Planu je že upoštevano to, hom čakajo še težke naloge 
kar smo v skoro treh letih do
slej uresničili. Naloge so kljub 
temu velike. Zaradi zaostalosti 
našega področja plan odstopa 
od nekaterih splošnih smernic 
zveznega, posebno Pa republi
škega petletnega perspektivne
ga plana v tem smislu, da J i h 

presega. Republiški petletni 
plan na primer predvideva 47r/o 
porast družbenega bruto P r o " 
izvoda, naš pa 86.4%. Enako J e 

pri porastu nar. dohodka kjer 
Je v republiki predviden 46.5^ 
porast v našem planu pa 78.1%. 
Vse panoge gospodarstva ter 
splošno družbene dejavnosti: 
loistvo, zdravstvo in družbeni 
'standard moramo zato hitreje 
razvijati ter skušati odpraviti 
vse neskladnosti, ki smo 
občutili v sedanjem razvoju. 

Težišče plana J« v razvoju 
industrije ln kmetijstva. T i 
dve gospodarski panogi bosta 

Le s skupnimi napori, z zdru
ževanjem sredstev, z varčeva-

poteka v dveh oblikah. Gospo
darske organizacije morajo 
združevati sredstva v okviru 
občin, občine pa nato v okraj
nem merilu. Okrajno združeva
nje Je pomembnejše. Konkret
neje in z večjih trudom kot do-

Sejo so v soboto dopoldne vodili: predsednik OLO Niko 
Belopavlovlč, tajnik Zvonko Pere in glavni poročevalec, pod

predsednik OLO Viktor Zupančič 

Je danes zastrašujoče. Ce po
gledamo, kako smo uresničili 
petletni perspektivni plan na 
gospodarskem področju, ugo
tavljamo, da smo ga v mnogih 
primerih dosegu z več kot 
70%. V šolstvu i n zdravstvu pa 
smo naloge uresničili le s 27%. 
To pomeni, da bomo morali v 
naslednjih dveh letih, če hoče
mo naloge petletnega perspek
tivnega plana uresničiti tudi v 
splošno družbenih dejavnostih, 
investirati v njih vsaj eno mi
lijardo dinarjev. 

Tega občine same ne bodo 
zmogle. Spet bo potrebna stvar
na pomoč gospodarskih organi
zacij, torej združene sile. Na
sploh pa bomo morali, da hi 
petletni plan izpolnili, odpravi
ti ozko zagledanost vase, lokal-
patriotizem, i n v s e potrebe 
moramo ocenjevati te širše 
perspektive. L e ^ 0 t celota po
vezane gospodarske organizaci
je, občine in OLO so Jamstvo, 
da bo plan uresničen. 

Sevniška delavska 
univerza 

Novoustanovljena delavska 
univerza je v kratkem času pr i 
redila v Sevnici dvoje zanimi
vih predavanj. »Slovenija v 
barvnih slikah« i n »Lepote se
vernih dežel«, obakrat Je bila 
dvorana T V D partizan nabito 
polna. To j e najboljša propa
ganda za delo nove izobraže
valne ustanove 

Težko bi lepše- ln pomembneje počastili letošnje jubilejno leto Z K J kot smo ga 
z veliko delovno zmago minulo soboto, 5. decembra; v Straži pri Novem mestu je stekla 
proizvodnja v novem obratu vezanih plošč podjetja N O V O L E S . V veliki dvorani nove 
tovarne, kjer se je zbralo več sto ljudi, celoten kolektiv podjetja, ljudski poslanci in 
odborniki obeh zborov OLO Novo mesto, je ob navzočnosti projektantov, Investitorjev in 
graditeljev začel slavje predsednik delavskega sveta Stane Peztlč, za njim pa je govoril 
o uresničitvi dolgoletnih načrtov podjetja direktor Novolesa Jože Knez. Toplo se je 
zahvalil republiki, okraju in vsem tistim kolektivom, k i so pomagali zgraditi ta moderni 
obrat. Toplo pozdravljen od navdušene množice je nato spregovoril član Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine L R S tovariš Tone Bole, ki je čestital k novi delovni zmagi našega 
okraja —- dograditvi obrata vezanih plošč. Opisal je gospodarsko pomembnost, k i jo 
predstavljajo t i proizvodi za našo industrijo pohištva, gradbeništvo, ladjedelništvo in 
ostale gospodarske panoge. V našem gospodarskem razvoju je tak obrat najboljša ople-
menitev lesa, proizvodi nove tovarne v Straži pa bodo tudi najbolj neposredno služili 
resničnemu dviganju naše Življenjske ravni. Delo s tem Be nI končano, ker se bodo taka 
podjetja še obnavljala. Tovariš Bole je zaželel kolektivu Novolesa, da bi vzgojil kadre 
v odlične delavce za dobrobit kraja in skupnosti. — Na sl iki : Tovariš Bole je pravkar 
pognal najmodernejši Iuščilni stroj, k i je zrezal prvi hlod v furnir, že čez 15 minut pa 
so se .rodile' prve vezane plošče. 170 ljudi je dobilo kruh, skupnost pa bo imela od novega 
obrata vsako leto 4.000 m 3 najkvalitetnejših vezanih plošč, tega tako iskanega in drago
cenega materiala. 
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Naše čestitke! 
Za dan republike je bilo za izredne zasluge v sociali

stični graditvi odlikovanih v novomeškem okraju 59 
delovnih ljudi. Med imeni, k i j ih navajamo, bomo našli 
rudarje in učitelje, delavce in uslužbence, skratka, ljudi 
vseh poklicev. Vsakteri izmed njih se je trudil dati skup
nosti in družbi kolikor le največ mogel. Zato smo na 
odlikovance upravičeno vnosn i 

Odlikovani so bil>' 
Z Redom bratstva <« enotnosti I. stopnje: dr. Leopold 

Edgar, prior Kartuzije Pleterje. 
Z Redom dela II. stopnje: Jože Butara, šef odseka 

Tajništva za notranje zadeve OLO Novo mesto, in Gvido 
Marussig, tehnični vodja v Jugotaninu Sevnica. 

Z Redom dela III. stopnje: Alojz Berkopec, referent 
pri ObLO Žužemberk, JoŠko Drener, direktor Splošnega 
trgovskega podjetja Sevnica; Marija Gale, učiteljica na 
osnovni šoli Sevnica; Zvonimir Hanzelj, šef odseka ObLO 
Metlika; Jože Jankovič, kopač, Rudnik rjavega premoga 
Kanižarica; Avgust Jazbinšek, upokojenec iz Novega me
sta; Alojz Kovačič, lesni manipulant v Kopitarni Sevnica; 
Tone Majcen, upravnik K Z Šentjanž; Franc Mirt, poslo
vodja v Rudniku rjavega premoga Krmelj ; Zlnka Nunčič, 
referentka pri ObLO Videm-Krško; Janez Oven, šef odse
ka pri ObLO Trebnje; Mihael Preskar, jamski nadzornik 
v Glinokopu Globoko; Franc Racman, delavec v Kop i 
tarni Sevnica; Francka Slak, upravnica Okrajnega zavoda 
za pospeševanje gospodinjstva Novo mesto; Franc Sladic, 
skladiščnik pri DANI, Mirna; Slavko Vute, ravnatelj 
osnovne šole Žužemberk; Mihael Zeme, delavec v Kopi 
tarni Sevnica; Ludvik Golob, direktor podružnice Na
rodne banke Novo mesto, ter naslednji uslužbenci Tajni
štva za' notranje zadeve OLO Novo mesto: Vlado Avsec, 
šef odseka, Mirko Cvar, kom. postaje L M , Matija Ivanič, 
kom. postaje L M , Milan Maležlč, uslužbenec, Ivan Reše-
tič, uslužbenec, Branislav Suhy. šef odseka, Jože Stem-
berger, kom. postaje L M , Alojz Turk, uslužbenec, Alojz 
(Matije) Konda referent, Jože Vinter, kom. postaje L M 
in Peter Gluhar, šef odseka. 

Z Medaljo dela so bil i odlikovani: Franc Cencelj, de
lavec v Jugotaninu Sevnica; Ignac Gole, kopač v Rudniku 
rjavega premoga Krmelj ; Franc Hoivatič, mizar v Pod
jetju za popravilo voz Dobova; Anton Imperl, delavec v 
Kopitarni Sevnica; Valentin Jamnik, mojster v Rudniku 
rjavega premoga Kanižarica; Drago Kolar, referent pri 
ObLO Brežice; Franc Kos, kopač v Rudniku rjavega pre
moga Kanižarica; Marija Lavrič, učiteljica na osnovni 
šoli v Žužemberku; Alojz Lužar, kopač v Rudniku rja
vega premoga Krmelj ; Peter Majerle, delavec v B E L T 
Črnomelj; Leopold Metež, kopač v Rudniku rjavega pre
moga Kanižarica; Andrej Mrvič, vodja brusilnice v Ko
pitarni Sevnica; Anton Fanjan, delavec v B E L T Črno
melj; Rihard Planine, obratovodja v Kopitarni Sevnica; 
Anton Rogina, kopač v Rudniku rjavega premoga Kani
žarica; Miro Vovk, mizar v Splošnem mizarstvu Dvor; 
Nedeljko Vrlinič, strojnik v Rudniku rjavega premoga 
Kanižarica; Franc Zorko, mizar v Tovarni pohištva Bre
žice ter naslednji uslužbenci Tajništva za notranje zadeve 
OLO Novo mesto: Valentin Dobnikar, namestnik koman
dirja postaje L M , Jože Ficko, komandir postaje L M , Jo
žica Hrovat, administratorja, Alojz (Janeza) Konda, usluž
benec, Terezija Kral j , uslužbenka, Ignac Prijatelj, ko
mandir postaje L M , Justina Sturm, uslužbenka. Miroslav 
Valant, uslužbenec, ter Jože Zorko, uslužbenec. 

Vsem odlikovancem prisrčno čestitamo! 

slej moramo uresničevati sode
lovanje med podjetji ter od
pravljati vsa lokallstičn a gleda, 
nja, k i so bila mnogokrat naša 
slabost. 

Praktično bomo te načine 
lahko uporabili v obrti, ki je 
še vedno zelo odprto vprašanje. 
Zelje in potrebe so znane. Vsak 
dinar, investiran v obrt, bi nam 
leta 1961 vrni l 4 dinarje, kar je 
zelo mnogo, če upoštevamo, da 
republiški povpreček predvide
va vračanje 0.99 dinarja. Ker 
za obrt ni investicijskih nate
čajev, si moramo prav tu po
magati z združevanjem sredćtev. 

Drugo problematično vpraša
nje so splošno družbene dejav
nosti, predvsem šolstvo in 
zdravstvo. Ce si ogledamo 
vzroke, bomo ugotovili, da s m o 

mnogo krivi sami. Res je, da 
je bilo naše' področje med voj
no razdejano in da v splošno 
družbenih delavnostih nismo 
mogli slediti naglemu povojne
mu razvoju. Toda stanje na 
področju šolstva in zdravstva 

Z II. RAZŠIRJENEGA P L E N U M A O K R A J N E G A S V E T A SVOBOD IN PROSVETNIH DRUŠTEV 

V s e b i n s k a p o g l o b i t e v 
V soboto in nedeljo je v Cateških Toplicah zasedal 

II, razširjeni plenum Okrajnega sveta Svobod ln pro
svetnih društev Novo mesto. Poleg močne udeležbe za
stopnikov občinskih svetov ln posameznih društev so 
plenumu prisostvovali podpredsednica OLO Novo mesto 
inž. Vilma Pirkovič, podpredsednik okrajnega odbora 
SZDL Martin Zugelj, načelnica ideološke komisije pri 
OK ZK Ema Musar, upravni in politični predstavniki 
občine Brežice ln kot gostje predstavniki kultrunih dru
štev I« Karlovca. V razpravo je tehtno posegel tudi 
tajnik republiškega sveta Svobod in prosvetnih društev 
Vinko Trinkaus. 

Sobota popoldne je bila na
menjena — razen uvodne besede 
predsednika sveta Fedorja To-
mlnška — dvema referatoma. 
Jože Bogovič je v daljšem in 
temeljitem referatu obravna
val naloge in program Svobod 
in PD, tajnik sveta Janez Gart-
nar pa je kritično analiziral do
slej opravljene občinske skup
ščine Svobod in prosvetnih dru
štev (PD). Po referatih je Franc 
Pavlinlč obrazložil predlog o 
spremembi pravilnika o pode
litvi Trdinovih nagrad. 

Program Z K J — je uvodoma 
naglasu predsednik Pedor To-

minšek — polaga ižrednjo paž
njo vzgoji naših ljudi. Človek 
se naj izkaže ne ]e trenutno na 
delovnem mestu kot dober de
lavec, temveč naj kaže člo
veško plemenitost tudi v pro
stem času pri razvedrilu, doma 
v družini, v odnosu do vseh 
ljudi. Socialistična vzgoja ne 
sme bi t i enostranska, marveč 
skladna. Nesorazmerje med raz
vojem proizvajalnih sij m raz
vojem človekove zavesti ogroža 
obstoj vsakega družbenega s i 
stema. Po dobi intenzivnega in
vestiranja v gospodarsko bazo 
prehajamo v obdobje, ko so po

trebne tudi intenzivnejše »inve
sticije« na podrečju vsestran
ske vzgoje in izobrazbe delovnih 
ljudi. Razvoj družbe ln trdnost 
družbenega sistema sta odvisna 
od enakomernega razvoja in 
medsebojnega vsklajevanja in 
dopolnjevanja vseh področij. 
Poudariti je treba samostojnost 
občinskih svetov pri urejanju 
kulturnega življenja na njihovih 
območjih. Okraj nj svet je dose
gel najožjo povezavo z občin
skimi eveti. Vendar nihče ne 
more reči, da so občinski sveti 
absolutno podrejeni okrajnemu 
svetu. To velja posebej za pro
grame dela svetov. Isti odnos 
naj velja tud! do društev. Izraz 
lastne pristojnosti i n s tem sa
mostojnosti društev pri določe
nem delu predstavljajo društ
veni programi, ki se sprejemajo 
na občnih zborih članstva. 

Značilnost letošnjega našega 
dela je, da smo končali z orga
niziranjem Svobod in PD, okraj
ni svet in občinske svete pa 
smo okrepili z vsemi potrebnl-

Z LOČENE SEJE O K R A J N E G A ZBORA P R O I Z V A J A L C E V 

Z d r u ž u j m o s r e d s t v a 
Seje zbora prolzvajacev OLO Novo mesto v petek, 27. no

vembra, so se udeležili tudi člani okrajnega sindikalnega ple-
numa. Med gosti smo opazili podpredsednika Republiškega 
sveta sindikatov Jožeta Borštnarja. Dnevni red Je predvidel 
tri točke: poročilo o izvajanju družbenega plana v prvem tri 
četrtletju ter osnove za Izdelavo družbenega plana za i. i960, 
poročilo Okrajnega zavoda za socialno zavarovanje ln poro
čilo upravnega odbora sklada za kadre v gospodarstvu. 

Dobro obdelano gradivo Je pri
pomoglo k živahni razpravi, saj je 
v njej sodelovalo precejšnje šte
vilo odbornikov. - Podpredsednik 
OLO Viktor Zupančič Je na krat
ko orisal izpolnitev nalog družbe
nega plana v prvem trlčetrtletju. 
Proizvodnja je razen nekaj izjem 
dohajala predvideno dinamiko. -
Da bi odpravili zastoje tudi v ta
kih primerih, Je OLO na se.fi sep
tembra predvidel potrebne ukrepe. 
Zal so jih prizadeti slabo Izvajali. 
Posebno lepe uspehe smo letos do
segli v gradbeništvu in v kemični 
Industriji. Ko opazujemo nihanje 
Izpolnjevanja planov v gospodar
skih organizacijah, se nam vsilju
je vprašanje, kako Je z našim pla
niranjem. V začetku leta težijo go
spodarske organizacije za čim 
manjšimi plani in utemeljujejo to 
na razne načine. Ko na koncu leta 
pogledamo izpolnitev, vidimo, da 

TiTm$ 
ZA CAS OD 10. D E C E M B R A 

DO 20. D E C E M R A : 
Pr ičakujemo vdor mraza iz 

Rusije. Pribl ižno do 17. decem
bra bo skoraj vsak dan sneži lo , 
z burjo in temperaturo pod 
ničlo. — Po 17. decembru pre
težno jasno ln hud mraz. 

Dr. V. M. 

so plani marsikje znatno preseženi, 
najčešče tam, kjer je bil zaradi 
javkanja prizadetega kolektiva 
plan prenizek. Gospodarske orga
nizacije si puščajo preveč skritih 
neizkoriščenih rezerv, ko pred
stavniki OLO zbirajo podatke za 
sestavljanje družbenih planov. -
Zato bodo morali odborniki zbora 
proizvajalcev v bodoče posredo
vati in praktično pomagati, da bo
mo to slabost odpravili. 

Investicijska Izgradnja tudi letos 
nI potekala tako kot bi lahko. Po
sebno v prvem polletju, pa tudj v 
drugem, so se ponavljale stare na
pake. Ena milijarda 105 milijonov 
dinarjev razpoložljivih prostih sred
stev v gospodarskih organizacijah, 
ki so bila predvidena za Investi
cije, je še vedno neizkoriščenih! 
Pri investicijah v osnovna sredstva 
so z lastno udeležbo gospodarske 
organizacije dosegle le 58'/, plana. 
Odkrivamo torej staro slabost: 
PREMALO ZDRUŽUJEMO SRED
STVA. Z združevanjem sredstev 
smo znaten uspeh dosegli letos le 
v kmetijstvu ln prav zato je tam 
inves«lcljska izgradnja boljše na
predovala. V pripravah na Inve
sticije moramo na I prej pravočasno 
poskrbeti za načrte ter v bodoče 
določiti tudi prioritetni red gra
denj. 

Realizacija proračunskih dohod
kov občin ne poteka v skladu z Iz
datki. Le dve občini imata Izdatke 
nilje od dohodkov. Kmečka do
hodnina Je bila do 30. t. izterjana 

le 61»/i. Narodni dohodek smo do
segli z 88,3"/», bruto proizvod pa z 
80,1%. Tako visoko dosežen na
rodni dohodek je v znatni meri za
sluga nagrajevanja po učinku. V 
prvem polletju je bilo Izplačanih 
na ta način le 37,9V« delovnih ur, 
v drugI polovici leta pa je odsto
tek naglo poskočil na 57,2. Mezdni 
način nagrajevanja upošteva le de
lavčevo kvalifikacijo In Izvršene 
delovne ure. Gospodarske organi
zacije, ki so sprejele način nagra
jevanja po učinku so s tem od
krile velike notranje rezerve, ki »o 
bile doslej v podjetju skrite. -
Znatno je takoj porasla proizvod
nja In tuđi kvaliteta Izdlkov se 
Je povečala. Naj omenimo še to, 
da Je STORILNOST LETOS NA-
R A S L A Z A 14"/., C E U P O Š T E V A 
M O I Z P O L N I T E V P L A N A I N 
Š T E V I L O Z A P O S L E N I H . 

V gospodarstvu nasploh, še po
sebno pa v nadaljnji investicijski 
izgradnji moramo paziti Še na P O 
VEZANOST PROIZVODNJE. Mla
da industrija v okraju proizvaja 
že marsikaj. Dogajajo se primeri, 
da nek proizvod prodalamo Izven 
okraja, hkrati pa ga domača pod-
letja zato Iščejo drugod. Domačo 
proizvodnjo moramo bolj povezo
vati. Ne gre za kakšno socialno 
oodolranjp ail favoriziranje neka
terih podjetij, ampak za čimbolj 
varčno gospodarstvo. Nepovezana 
proizvodnja namreč pomeni števil
ne navskrlžne prevoze In preolače-
vanic Izdelkov v raznih oblikah. 

Pri sestaviianlu družbenega pla
na za leto 19fi0 bomo tahko Izkori
stili bogate Izkušnie Iz Ictošnleea 
leta. Doseženi uspehi so trdna pod
laga ln hkrati možnost, da nalo
ge petletnega perspektivnega pla
na uresničimo v Štirih letih, kar 
pomeni, da ga bomo skušali izpol
niti v letu 1M0. 

Odborniki so na seji razpravljali 
še o skladu za kadre ln službi so
cialnega zavarovanja. O obojem 
bomo poročali v posebnih sestav
kih. 

V razpravi so razen številnih od
bornikov sodelovali tudi predsed
nik OLO Niko Belopavlovlč In 
zvezni ljudski poslanec Jože Boršt-
nar ter pripomogli, da je seja, o 
kateri poročamo, bila ena naj
boljših okrajnih sej v letošnjem 
letu. 

mi sosveti. Tak 0 je dana trdna 
organizacijska hrbtenica z a delo 
v bodočem letu, ko bomo lahko 
vse sile posvetili vsebini dela. 

Stanje In delo Svobod 
ter PD je že mnogo boljše 
O stanju in nalogah Svobod 

in prosvetnih društev je ob
širno govoril Jože Bogovič. V 
okraju deluje H Svobod in 86 
prosvetnih društev. V teh 97 
organizacijskih enotah je vkl ju
čenih 6450 ljudi, kar predstav
lja 4 odstotke vsega prebival
stva okraja, v okviru društev 
In Svobod deluje 91 dramskih 
odsekov, 41- pevskih zborov, 24 
instrumentalnih skupin, 18 izo
braževalnih odsekov, 7 lutkov
nih in 14 folklornih skupin. Na 
tej osnovi lahko zaključimo. rJa 
Število društev zadostuje kra
jevnim potrebam, razen v Suhi 
krajini. Na 1680 prebivalcev 
pride po eno društvo, vendar 
je vanj vključenih povprečno 
le po 86 prebivalcev, kar je od
ločno premalo. Sociaflnl sestav 
io odstotek mladine je ugoden. 

(Nadaljevanje na 5. strani) 

Gostje iz Knriovcct 
v Črnomlju 

Preteklo soboto je gostoval v 
Črnomlju moški pevski *bor 
K U D »Dr. Dragomir Drakulič« 
iz Karlovca pod vodstvom d i 
rigenta — hrvatskega kompo
nista Stahuljaka. 

Koncert, ki Je v treh delih 
obsegal borbene, partizanske in 
umetne pesmi, je zelo dobro 
uspel. Številni gledalci so na
stopajoče nagradili z navduše
nim ploskanjem. 

Članom SZDL občine Sevnisa! 
13. decembra bodo na podrdčju občine Sevnica volitve 

novih vodstev osnovnih organizacij SZDL, Volitve bodo 
vodili volilni odbori na vsakem volišču. 

Člani SZDL! Z udeležbo na volitvah dokažite svojo 
člansko zavest ln pripravljenost za nadaljnjo izgradnjo 
socialistične družbe. Izvolite v odbore SZDL najboljše in 
najbolj delovne člane na vaseh. Močne organizacije SZDL 
so najboljše poroštvo za čimhitrejši razvoj sleherne vasi 
in kraja. 

Delavci iz podjetij! Udeležite se volitev na vaših 
vaških odborih in s tem dokažite svojo zavest. Mladina! 
Pridite na volišče skupno, s pesmijo in smehom, bodoč
nost je vaša! 

Vsem članom SZDL! Pohitite z volitvami in j ih za
ključite v jutranjih urah. 

13. decembra — VSI NA V O L I T V E VODSTEV SZDL! 

Občinski odbor SZDL Sevnica 

http://se.fi


>M0J DOM« v Kamžarici 
Kanižarski rudarji so ustanovili stanovanjsko zadrugo, ki ima že 18 članov — 

Živahne razprave o novi stanovanjski reformi 
Organi delavskega samo

upravljanja v rudniku Kaniža
rica so že predčasno razprav
ljali in ugotovili, da bo možno 
znatno povišati proizvodnjo 
premoga po odobrenem investi
cijskem programu v prvi vrsti 
7, različnimi ukrepi M poveča
nje delovnega učinka, v manj
ši meri pa e povečanjem števila 
nujn 0 potrebne delovne sile. V 
podjetju že danes primanjkuje 
25 rudarjev, kar zmanjšuje 
možni obseg proizvodnje ter 
hkrati onemogoča popolno izva
janje planiranih jamskih inve
sticijskih del. Podjetje ima pr i
ložnost, da bi pridobilo manj
kajoče število rudarjev, tod a 

sleherni pričakuje, da mu bo 
rudnik nudil primerno stanova
nje. 

Rudnik l m a točasno v gradnji 
18-stanovanjski blok, ki bo vse-
ljiv prihodnje leto v avgustu; 
razen tega pripravlja sedaj iz
gradnjo nove barake, kamor bo 
preselilo upravne prostore ln 8 

tem v samskem domu sprostilo 
prostor za 20 samskih ležišč. 
Vendar pa je vse to občutno 
premalo, zlastj če upoštevamo, 
da stanujejo rudarji v stari ko
loniji v Kanižaricl v stanovanj
skih hišah, k i so že zdavnaj do
trajale. 

Spričo teg a Je delavski svet 
rudnika — na predlog uprav
nega odbor a — sklenil zaintere
sirati člane kolektiva z a usta
novitev stanovanjske zadruge 
Ta sklep organov samouprav
ljanja je vzbudil živahne raz
prave in to zlastj sedaj, ko se 
pričenja akcija za preračuna
vanje novih ekonomskih najem
nin. Ustanovnega občneg a zbo
ra Se je udeležilo nad 30 rudar
jev; za članstvo v zadrug) se Je 
izjavilo 18 interesentov. Nova 
stanovanjska zadruga se bo 

imenovala MOJ DOM; člani so 
že sprejeli pravila in izvolili 
petčlanski upravni in tričlanski 
nadzorni odbor. Namen zadru
ge z a zidanje, upravljanje in 
vzdrževanje stanovanjskih hiš 
z a potrebe svojih članov. Zato 
bo poskrbela potrebna zemlji
šča za zidanje, zbirala materi
alna sredstva svojih članov in 
namenske prispevke gospodar
skih organizacij ter najemala 
dolgoročna posbj:Ia, oskrbela 
gradbene načrte in končno pro
dajala stanovanja ozirom a sta
novanjske hiše svojim č l ^ i m . 

Stanovanjska zadruga se bo 
razvijala v skladu z novo sta
novanjsko reform 0 in poskrbela 
za pocenitev stanovanjske iz
gradnje. 

Ob ustanavljanju stanovanj
ske zadruge je prišlo do izraza 
mišljenje številnih interesen
tov, da naj bi zadruga posre
dovala, da bo vsakdo dobil to
liko posojila, kolikor ga bo po
treboval za izgradnjo lastne 
enostanovanjske hišice, k i bi 

S sejmišča 
Ker Je bil 7. decembra sejem 

po štirinajstih dneh, je bilo iz
redno veliko prometa. Napro
daj Je bilo 322 glav goveje živi
ne in 1698 prašičev. Od tega Je 
bilo prodanih 1205 prašičev ln 
skoraj vse govedo. Prašiče so 
prodajali po višji ceni kot- v 
novembru, in sicer ao zahtevah 
zanje od 3000 do 14-500 din, za 
vole* od 130 d 0 180 din kg. za 
krave od 70 do 95 din kg ter 
za Junce ta telice od 30.000 do 
117.000 din. Kupci so bili tudi s 
Hrvatskega. 

si jo po lastni volji postavil 
kjer koli. v pravilih zadruge Pa 
so točno nakazane smernice, da 
ne smemo ostati na stari ravni 
enostanovanjskih hišic, kajti s 
takim načinom gradnje podza
vestno vzgajamo iz delavcev 
polkmete, ampak, da moramo iti 
s časom naprej tudj glede sta
novanjske izgradnje, Gradnjo 
enostanovanjskih hišic, kamor 
sleherni zainteresirariec vlaga 
svojo lastno delovno silo, se bo 
v bodoče dovoljevalo le kot Iz
jema i« *e to i e n a določenih 
mestih Sodobna Industrializa
cija gradbene materiala in 
metode hitre gradnje p a nare
kuje, d a s e Jo bo zadruga po
služevala in tako dosegla poce
nitev gradenj. — Pri tem ni 
rečeno, da član zadruge ne bo 
mogel sodelovati prj gradnji 
z lastno delovno silo. Nasprot
no, zaželeno bo, da čimveč mož
nih del opravijo zadružniki 
sami in prispevajo lastni grad
beni material, kajti tako bo do
sežen v razmeroma kratkem 
času viden uspeh. Važen pa bo 
seveda industrijski način grad
nje in opreme same. Z uporabo 
posameznih industrijskih ele
mentov, katere lahko v celotj 
ali vsaj deloma vgrade zadruž
niki sami, bod 0 odpadli Izdatki 
za drage usluge obrtnikov. 

Skupni gospodarski interesi 
nakazujejo, da b 0 moral a sta
novanjska zadruga računati ln 
sodelovti z vsemi pristojnimi 
č:niteljl, kajti ie tako bomo 
prišli hitreje do cenenih stano
vanjskih objektov. Pr i tem pa 
bo nujno potrebno opustiti sta
re navade in primitivne metode 
dela. Pb 

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

1'i'eaaeuiitH Klaenuutvtfj j t .. JAJ ,n.ui 
potovanja po evropskih In azijskih drža
vah. Obiskal je že Italijo, Turčijo, Paki
stan, Afganistan in Indijo. Do devetnaj
stega decembra letos, ko se bo v Parizu 
seslal z de Gaullom, Macmillanom in 
Adenauerjem, bo obiskal le Grčijo in 
Tunizijo. Po Parizu pa Št Španijo in 
Maroko. 

Pred odhodom Je predsednik Elsenho-
wer na tiskovni konferenc) povedal, da 
je glavni namen njegovega potovanja do
bre volje prepričati svet, da si Združe
ne države resno prizadevajo voditi poli
tiko, k i bo zagotovila mir- Tistih nekaj 
mesecev, ko bo še predsednik (nove pred
sedniške volitve v ZDA bodo novembra 
leta 1960), bi rad Izkoristil za to, da bi 
tam, kjer še obstajajo dvomi o mirovni 
politiki Amerike, te dvome odpravil-

Poleg Pariza Je indijsko glavno mesto 
New Delhi najvažnejša postaja na poti 
predsednika Eisenhowerja. Ta je že dol
go želel obiskati Indijo, da bi tako vrnil 
že dva Nehrujeva obiska v Z D A . Na t i
skovni konferenci je poudaril, da bf rad 
v Delhlju pojasnil, da Je treba spore re
ševati z miroljubnimi sredstvi, kakor 
ravna Nehru v kitajsko-lndi jskem ob
mejnem sporu. Se posebej si bo prizade
val, da bi prišlo do večjega zbližanja med 
Indijo, k i Je izven blokov, in Pakista
nom, ki je član SEATO in CENTO pakla. 

Poudarjajo, da Je EisenhoiverJeva pot 
izključno vljudnostne narave ln da se 
ameriški predsednik med svojim obLkom 
v raznih državah ne bo pogajal o poli
tičnih zadevah. Hkrati poudarjajo vidne 
ameriške osebnosti, da »duh Camp Da-

uiiuve it a „jekovi poti, ki so s tem 
vida« ne pomeni zmanjšanje ameriške 
budnosti. V tem smislu je v sporočilu po 
obisku Eisenhovverja v Karačiju (Paki 
stan) poudarjeno, da sta SEATO in 
CENTO pakta potrebna in še zmeraj ko
ristna za obrambo. To dokazuje, da se 
predsednik Elsenhower ni mogel izogniti 
obravnavanju važnih političnih proble
mov in utrjevanju ameriškega zavezni
štva v tujini, čeprav je njegova pot 
predvsem »pot dobre volje«. To seveda 
predvsem velja za Turčijo, Pakistan ln 

vedno pomembnejši činitelj v mednarod
nem političnem življenju. 

Toda na Eisenhowerjevo potovanje je 
treba tudi gledati kot na pripravo na vrh 
— na konferenco na najvlšj] ravni. To 
predvsem velja za pariški sestanek, k i bo 
19. decembra, toda tudi druga predsed
nikova dejavnost je usmerjena k temu 
oilju. Razgovori, k i j ih bo imel v raznih 
prestolnicah, posebno v New Delhlju, po
membnem središču neopredeljenega ozi
roma Izvenblokovskega sveta v Azi j i , 
bodo zanj dragoceni, ker se bo lahko iz 

Eisenhowerjeva pot 
ali onim paktom povezane z ZDA. 

Za ameriškega predsednika je zelo 
nenavadno, da se odloči za tako dolgo 
pot. Po tradiciji se vsi ameriški pred
sedniki držijo čim bolj doma. To je bilo 
sicer lahko takrat, ko so ZDA še vodile 
izolacioni.stičnn politiko, toda v sodob
nem svetu, ko se Amerika uveljavlja kot 
ena ismed največjih svetovnih velesil, 
je postala ta praksa nevzdržna. Ameri
čani so kmalu spoznali, da že vljudnostni 
državniški obiski na primer sovjetskih 
voditeljev v raznih državah ustvarjajo 
precejšen politični kapital za Sovjetsko 
zvezo. N i naključje, da predsednik sveta 
ministrov ZSSR Hruščev tako rad potuje-
Potemtakem je treba gledati Eisenhovver-
jevo potovanje tudi s tega vidika. Po
litični turizem, kakor nekateri napol S' 
ljlvo napol ironično imenujejo takšne 
vljudne stne državniške cbiske. i 

prve roke seznanil z mnenji tega izven
blokovskega sveta, k i na vrhu ne bo 
zastopan. Vprašanje je seveda, koliko 
bo ameriški predsednik mnenja tega 
sveta upošteval. 

Značilno Je, da so komunistične par
tije v raznih državah, ki j ih je obiskal 
ali jih bo Eisenhower oblskrl na svoji 
poti, ugodno sprejele to potovanje. Itali
janski časopis »Paese Sera« je na primer 
na prvi strani objavil velik napis v an
gleščini »Dobrodošel ike«. Komunistična 
partija Indije je objavila sporočilo, v ka
terem pozdravlja obisk ameriškega pred
sednika. 

Na koncu bo šele mogoče podrobneje 
govoriti o sadovih EisenhowerJeve poti. 
Ameriška javnost si od nje preveč ne 
obeta, upa pa, da bo znal njihov pred
sednik z osebno priljubljenostjo pridobiti 
čim več ljudi-

S v i n j s k a k u g a 

temtednti nabiramo 

Rastlino kopltnik* s koreni
no (75 din), jeternika (150 din). 

Korenine beladone (140 din), 
ajnike (350 dinX s-rčne moči 
(200 din), regrata rumenega (125 
dinarjev). 

Lubje češmlnovih korenin 
(320 din), česminovih palic (65 
dinarjev). 

O B V E S T I L O 
Tajništvo za notranje zadeve OLO Novo mesto obvešča 

vse voznike amaterje, da je DSNZ — LRS sporočil, da se 
veljavnost vozniških amaterskih dovoljenj, katerih veljav
nost poteče 31. decembra 1959 ne p o d a l j š u j e in so 
veljavna do konca leta 1960 oziroma do zamenjave, katera 
se bo Izvršila za vsa vozniška dovoljenja v letu 1960, kot 
to določa Pravilnik o voznikih motornih vozil (Ur. Ust 
F L R J It. 32/59). 

IZ PISARNE TNZ NOVO MESTO 

Ze v začetku oktobra je iz
bruhnila svinjska kug a v bre
žiški občini. Veterinarska in
špekcija in občina sta izdala 
potrebne varstvene ukrepe in 
je tako v tej občini kuga v gla
vnem zatrta — razen v vaseh 
Ponikve in Artiče. 2al pa se je 
kuga pojavila v vifemsko-krškj 
občini, kjer najbolj razsaja v 
Kostanjevici in Krški vasi. K u 
ga je pri rejcih prašičev v teh 
dveh občinah napravila že ob
čutno gospodarsko škodo, loti
la pa se je tudi divjih prašičev. 

Domnevajo, da je prišla kug a 

v naš okraj i'z sosednje Hr
vatske, posebno p a i z Zagreba, 
kjer so kupovah n a 5 i ljudje, ki 
so tam v'-siužbi, svinjsko meso, 
za katerega niso vedeli, d a je 
okuženo. 

Kuga se širi 8 prenašanjem 
okuženega meKa in s prodajo 

okuženih prašičev, Prenašajo Jo 
tudi psi, ki raznašajo razne od
padke pri klanju, pa tudi ci
gani," ker jcflo včasih tudi oku
ženo meso, odpadke pa puščajo 
raztresene okoli. Zgodi se, da 
tudi namerno vržejo kakšno 
kost aH kaj drugega prašičem. 

OBVESTILO 
Uprava sejmišča Novo 

mesto sporoča vsem naku-
povalcem svinj na sejmi
šču v Novem mestu, da 

svinjskega sejma v No
vem mestu zaradi svinj
ske kuge v ponedeljek, 
14. dec. 1959 ne bo. Kako 
bo z bodočimi sejmi, bo
mo Javili. 
OBČINSKI L J U D S K I 

ODBOR NOVO MESTO 

C E N J E N I M O D J E M A L C E M 
SE PRIPOROČA 

RUDNIK LIGNITA 

VELENJE 

Spet milijonske škode 

CINKARNA 
METALURŠKO-KEMICNA INDUSTRIJA 

C E L J E 
Telefoni: 20-81, 20-82, 24-94, 24-95. Brzojavni naslov: 
Cinkarna Celje. Železniška postaja: Celje industrij
ski t ir i Cinkarne. Teleprinter: 033 27. 

N A S I P R O I Z V O D I . 
Surovi cink — min. 97,80 %> Zn, cinkov prah — 97,0 «/o Zn 
total, rafinirani cink — min. 98,70% Zn, fini cink — 
min.99,75 °/o Zn, cinkova pločevina raznih dimenzij ln 
formatov, cinkovi protektorji za kotle, cinkove plalnice 
valovite, cinkova žica, cinkovi strešniki, avtotipijske 
plošče, offset plošče, žveplena kislina 60° Be, cinkovo 
belilo — zlati pečat — beli pečat — zeleni pečat — rdeči 
pečat, kromov galun, natrijev hidrosulfit, natrijev sulfid 
— surovi ln čisti, cinksulfat, natrijev silikofluorid, barljev 
sulfid, zelena galica, lltopon, ultramarin, svinčeni minij 
30«/» in 32 »/o, svinčena glajenka čista, superfosfat, modra 
galica, metalit. 
V V A L J A R N I USLUŽNOSTNO V A L J A M O TUDI SVINEC, 
KOSITER IN SREBRO. 

1. novembra Je ob 21 30 uri na
stal požar v leseni baraki, ki Je 
stala poleg stanovanjske hiše Jo
žeta Možine iz Gabrijel. Baraka je 
pogorela do tal. vnelo pa se je tu
di okno stanovanjske h'še, vendar 
so VBŠčanl s hitro pomočjo prepre. 
čili nadaljnje širjenje požara. Do 
ognja je prišlo zato. ker so kurili 
pod svinjskim kotlom, ki Je bil 
postavljen v leseni baraki, nato pa 
odšli od doma te r pustili ogenj 
brez nadzorstva. Tudi ko so »e* 
vrnili, niso pogledali, kako gori 
pod kotlom. Posledica nepazljivo
sti Je bil požar. 

• 
8 novembra ob 30.13 url je za

gorelo gospodarsko poslopie Anto
na Grmovska iz Vrhtrebnjega prl-
Trebnjem. Po ugotovitvah je na
stal ogenj po krivdi oškodovanca. 
Ta je namreč kuhal v kleti poleg 
hleva žganje, od ognja pa so uha
jale Iskre, ki so vnele seno nad 
kletjo. 

* 
25. novembra je začela ob 10. ud 

goreti stanovanlska hia a Marije Si-
ronlfi na Dolžu. Pogorelo je razen 
hiSe ie razno žito. trije vozovi se
na, en voz koruznlee, ln en voz 
slame. Skupna škoda je ocenjena 
na fioOOOO dinarjev, oškodovanka 

pa Je imela zavarovano hiSo za 
15.000 dinarjev. Požar Je nastal 
zaradi slabih in nepopolnih dimnih 
naprav. Dimnik krušne peči je bil 
speljan le pod strop veže, tako da 
•e Je dim kadil po veži. zaradi če
sar se je nabralo na stropu veC 
dimne smole ki se Je pri močni 
kurjavi vnela 

* 
23. novembra ob 1J.20 uri j e Iz

bruhnil požar na gospodarskem 
poslopju Karla Žiberta iz Novega 
mesta. Zgorel Je kozolec dvojnik, 
pokrit z opeko 13 tisoč kg sena. 
5.000 kg slame, več voz koruznlee, 
okoli 1.000 kg koruze, več kublkov 
desk, voz. mlatilnica vejalnlca, 
slamoreznica in razno poljedelsko 
orodje. Škode je približno 1 mili
jon 800.000 dinarjev. Ogenj Je za
netil oškodovančev vnuk, star pet 
let, ki se je pod kozolcem Igral 
z vžigalicami. 

4. novembra Je nastal požar na 
kozolcu Alojza Vintarja iz Han-
tmc. Zgorel j« tudi skedenj. Obe 
poslopji sta bili pokriti s slamo. 
Ogenj Je uničil še okoli 3.000 kg 
živinske krme, 100 kg ajde. 100 kg 
fižola ln nekaj smrekovih desk. 
Skupna škoda znaša okoli 200.000 
dinarjev. Požar je povzročil oško-

E L E K T R A R N A 
Š O Š T A N J 

P O I Z K U S A ZADOVOLJITI O D J E M A L C E 
S PRVOVRSTNO ELEKTRIČNO ENERGIJO i 

dovančev sin, star 4 leta, ki Je 
vzel neopaženo iz očetovega suk
njiča vžigalice in pod kozolcem 
zanetil slamo. 

* 
Tudi vas. ki danes to berete, 

lahko doleti kaj podobnega. Saj 
veste, da nesreča nikoli ne počiva. 
Tudi ti, o katerih berete, so goto
vo kdaj slišali aH brali, kako je 
gorelo drugod In so si verjetno 
mislili, da njih kaj takega ne mo
re doleteti. 

Ljudje premalo spoštujemo po
žarnovarnostne predpise, saj vča
sih niti dimnikarju ne dovolimo, 
da bi strokovno očistil dimne na
prave. Kasneje Je seveda tistim, 
ki Jim Je pogorelo, takega ravna
nja žal. Tistim, ki jim nI pogorelo 
še nič, seveda Se nI žal. zgodi pa 
se lahko, da bo tudi njim. 

O otrocih, ki zažgejo. smo tudi 
Že večkrat pisali, vendar opomini 
niso dosti zalegli. Vsak misli: »Saj 
naš Je pameten. Na* kaj takega 
ne bo naredil.« Praksa Je pa po
kazala, da so otroci toliko pamet
ni, da znalo prižgati vžigalico in 
vžigalnik, zato ne bo slabo za ni
kogar, če bo spravil te stvari ta
ko, da Jih otroške roke ne bodo 
dosegle] 

Izgradnja gostišča 
Otočec se bliža koncu 

29. novembra, n a dan repu
blike, so v gostišču Otočec 
imeli majhno lepo slovesnost. 
Odprli So in Izročili namenu 
dokončno urejeno restavra
cijsko dvorano in kuhinjo. 
Gostje, kj se radi ustavljajo v 
prijaznem gradu ob avto
mobilski cesti, bodo sedaj laže 
postreženi. Upamo, d a bo grad 
do prihodnje turistične sezone 
v celoti urejen i n i z roče n na
menu kot eden najlepših go
stinskih objektov ob avtomo
bilski cesti. 

samo da bi prišli počen, 
do mesa. 

Rejci prašičev, upoštevajte ta 
navodila, sumljive primer e pa 
prijavite najbližji veterinarski 
inšpekciji! Tudi če vidite kje 
onemogle divje prašiče, javite 
to lovcem, če vidite crknjene, 
pa konjačemi Za preprečeva
nje kuge rejec n e plača stro
škov veterinarskega pregleda! 

PRAVNA 
POSVETOVALNICA 
1. oktobra Je bila na 7. 

stranj Dolenjskega lista 
objava o delovanju prav
ne posvetovalnice za čla
ne sindikata, ki jo je u-
stanovll Okrajni sindi
kalni svet Novo moHto. 
Ta pravna posvetovalnica 
bo v bodoče poslovala 
vsako sredo od 14. do 15. 
ure na sedežu Okrajnega 
sindikalnega sveta. Zato 
opozarjamo člane sindi
kata, naj se obračajo za 
pravne nasvete na posve
tovalnico, kjer j ih lahko 
dobe pismeno ali ustme-
no — brezplačno. 

Ce pogledamo, da je v 
tem kratkem času iskalo 
že 6 delavcev in usluž
bencev pravne nasvete, 
potem lahko ugotovimo, 
da bo ta institucija tudi 
v bodoče lahko poslova
la, posebno Še, ker smo 
prilagodili njeno delova
nje za tisti čas, ko se de
lavci vračajo s dela. 

V tej pravni posveto
valnici lahko išče prav
ne nasvete vsak član sin
dikata s področja delovne 
ln socialne zakonodaje-
Anketa, ki jo je napravil 
Okrajni sindikalni svet 
v nekoliko podjetjih, Je 
pokazala, da je še vedno 
precejšnje število neza
konitih odpovedi delov
nega razmerja, nepravilno 
obračunavanje nadome
stila za čas bolezni, sa
movolje posameznikov, 
nepravilnih disciplinskih 
postopkov itd. 

Za vse take probleme 
naj se obračajo člani sin
dikata na p r a v n o po-
s v e t o v a l n i c o , k i 
Jim bo dala pravni na
svet, pismeni a l | ustme-
nl. 

Okrajni sindikalni svet 
Novo mesto 

JOuvtiu 
IZ RAZNIH STRANI 

BB Sekretar socialistične stran
ke Italije Pletro Nemil pride 

I na večdnevni obisk v Jugo
slavijo, Med obiskom pri nas 
bo gost zveznega odbora SZLJ. 

j BX Južnorrancosko mesto Kre-
Jua ln dolino reke Keyran Je 

9 opustošila ogromna poplava. 
I Ker Je popustil Jez na umet

nem jezeru Malpasset, je ka
li kili 55 milijonov ton vode zdr-
\ velo po dolini navzdol In pn-
I vzrofilo za okrog 7 milijonov 
I dolarjev škode, ne da bi pri-
i šteli sem odplavljeno zemljo. 

Najhuje Je to, da Je ta ka-
| tastrora po uradnih podatkih 
I doslej terjala 260 mrtvMi. 
I • Sovjetski znanstveniki pra-
I pravijo, da bo naslednji ko-
I rak Sovjetske zveze pri raz-
I Iskovanju vesolja verjetno iz-
| strelltev medplanetarne po-
I staje, ki bo postala Lunin sa-
! telit. Sovjetski znanstveniki 
I tudi trdijo, da lahko v So-
i v.jetski zvezi že zdaj napra-
| vijo taksen umetni satelit. 
I m ITmlscdnlk ZDA ElseH-i hower Je zflaj n* nmKi p„a 
s po evropskih in azijskih drža-
1 vab. Doslej Je obiskal Italijo, 
i Turčijo, Pakistan, Afganistan 
I in Indijo, obiskal pa bo tudi 
i še Grčijo, Tunizijo, Francijo, 
\ Španijo In Maroko. 
I M V London je prispel ame-
I riskl gospodarski strokovnjak 
i Douglas DUlon, ki bo lz Lnn-
j dona odpotoval v Bruselj, Pa-
i rlz in Bonn. V Zahodni Ev-
I ropi se bo seznanil z gospo-
I darskim položajem In proučil 
i možnosti za ameriški Izvoz po 
I ustanovitvi evropskih gospo

darskih skupnosti. 
m Generalna skupščina OZN 

1 Je potrdila Izvolitev general-
| nega majorja Indijske armade 
I Janlja za poveljnika čet OZN 
i na Slnajskem polotoku. Zame
ji njal bo kanadskega generala 
S Burnsa, ki Je prosil za raz-
I rešitev, ker bo postal sveto-
| valeč kanadske vlade za razo-
§ rožitev. 

• prvi sekretar CK madžar-
i ske socialistične delavske par* 

tljc Janos Kadar Je v ra-
1 ključni besedi na kongresu 
1 partije Izjavil, da se Je pred 
i Štirinajstimi dnevi na madžar-
I skl vasi ponovno začela kam-
I panja za vključevanje v kmeč-
I ke zadruge in da Je bilo v tem 
1 obdobju kolektiviziranih že 
I okrog li.ooo gospodarstev. 

H i i v n i i i i n 

Uživam 
.REDIN. 
zato se 
redim i 

Mešajte v hrano dvakrat 
ali trikrat na dan po eno 
žlico REDINA, uspeh bo 

presenetljivi 

Proizvaja Veledrogerlja, 
Ljubljana, Mestni trg 22. 

Razvoj Mizarske zadruge v Sevnici je 
predviden za prihodnja leta, ker bo potreb
nih za razširitev podjetja približno 150,000.000 
din. Tudi v Vldmu-Krškem 60 predvidene 
večje spremembe v obrti. V načrtu je gradi
tev velikega mizarskega podjetja, katerega 
približni stroški bi znašali okoli 15,000.000 
din, oprema pa najmanj 8,000.000. predvideva 
se osamosvojitev sedanje mizarske delavnice, 
ki je v sestavu gradbenega podjetja, ter pr i 
ključitev zasebnih mizarjev, k i se a tem po
polnoma strinjajo. Urediti bo treba tudi do
bro soboslikarsko ln pleskarsko delavnico-
Ta se bo Izoblikovala iz pleskarjev tovarne 
papirja in zasebnih obrtnikov. Za orodje Je 
potrebnih komaj dobrih 500.000 din, kar bo 
dala na razpolago občina. Čeprav se bo v 
Krškem osnovalo močn 0 krojaško podjetje, 
za katero bosta dala potrebna denarna sred
stva tovarna papirja ln ObLO, bo Gospodinj*-
skl center osnoval še šiviljski obrat s krpal-
nlco. Prav tako bo ta center ustanovil tudi 
kemično čistilnico ln pralnico. Predvideva se 
tudi ustanovitev brivsko-frlzerskega salona 
Za uresničitev tega bi bilo potrebnih okrog 
4 milijone din. Nadalje je v Krškem Dredv'-
deno, da se ustanovi še nekal manjših »pod
jetij kot n. pr. teracerstvo, pečarstvo in sla
ščičarna. V ta podjetja bi ne bilo1 treba vla

gati kakih posebnih Investicijskih sredstev 
ne za opremo ne za gradnje. V Brežicah bo 
treba urediti livarsko delavnico. Za to bi 
bilo potrebno 1 milijon din Investicij. 

Tudi v Bell krajini so predvidene najraz
ličnejše razširitve in novogradnje obrtnih 
podjetij. Tako je treba urediti elektro-delav-
ntco v Črnomlju, prav tako tudi tekstilno 
konfekcijo, klavnico, preurediti čevljarstvo 
•Planina«, urediti večjo pečarsko delavnico v 
Gradacu, preurediti ln pošteno opremiti ope
karno Kanižarica, ustanoviti šiviljsko delav
nico v Metliki in urediti tudi večjo mizarsko 
delavnico. Za vse te obrate bi bilo potrebnih 
skupno 37,600.000 din investicij. Nekaj od te
ga zneska je že zagotovljenega, nekaj pa bo 
treba dobiti |z okrajnih in zveznih kreditov. 

Nekatere razširitve že obstoječih obrtnih 
delavnic bodo prišle na vrsto tudi v Novem 
mestu. Tako se bodo n. pr. razmahnila pod-

P O L D E C I G L E R J | 

Jetja: »Kovinar«, »Krojač«, »Knjlgotisk«, 
»Obrtnik«. Za opremo teh podjetij bi b i l 0 po
trebnih še 18 milijonov din. Večino tega de
narja bodo kri la podjetja i« lastnih sredstev 
Ostanek pa bodo dobila iz. sredstev okraja, 

V Kostanjevici so osnovali leto« večjo kle
parsko delavnico. Sredstva za opremo — 1 
milijon din — bo dal ObLO Krško, 

Skupna investicijska sredstva za dogradi
tev, razširitev in nabavo opreme tem pod
jetjem bi znašala 285,500-000 din. Od te vsote 
koristijo nekatera podjetaj denar že letos 
vse Ostalo pa Je predvideno za leto 1960, pre
cej investicijskih sredstev imajo podjetja sa
ma. Vse drugo pa so obljubili priskrbeti 
ObLO in OLO, nekaj pa bo mdgoče dobiti iz 
zveznih kreditov, K razvoju obrti v Zasavju 

je zelo veliko pripomogla tovarna roto pa
pirja, ki je dala na razpolago15,000.000 din. 

Razvoj obrti se torej v vedno večji meri 
kaže tudi na Dolenjskem. Vsi načrti so 
usmerjeni v povečanje družbenega standarda 
Zato ima obrt po teh načrtih še posebno važ
no nalogo v samostojni proizvodnji in uslu
gah kakor tudi kot dopolnilo k vedno bolj 
razvijajoč! se industriji, ki nujno potrebuje 
poleg industrijskih delavcev tudi obrtne stro 
kovnjake. Čeprav obrt v strukturi narodnega 
dohodka še ni tako zelo pomembna, je pa 
toliko bolj pomembna po svojem delu, kar 
pride vsekakor do izraza • v lokalnem go
spodarstvu, saj s svojo kvaliteto, pestrostjo 
ln prilagodljivostjo zadošča vsem povečanim 
potrebam prebivalstva hi tako prav vidno 
sodeluje pri naporih za dosegrj postavljenih 
ciljev perspektivnih gospodarskih načrtov. 

Glede na očitni lokalni značaj obrti, ] • 

bilo tudi težišče dela za njen razvoj prenese
no na lokalne organe, kar pomena obrti n i 
kakor ne zmanjšuje, pač pa ga mnogo bolj 
približuje potrošniku in potrebam občinske
ga gospodarstva. Občinski ljudski odbori 8 o 
prevzeli skrb in materialna sredstva za raz
voj obrti. Občinam je torej naložena velika 
ln zelo odgovorna naloga, ki pa jo i a i niso 
povsod enako razumevali, kar se je prav po
sebno kazalo v finančnem vprašanju. Marsi
kje se je to že popravilo, marsikje pa se bo 
še moralo, če naj se obrt razvije ta\z<) kot že
limo. Pravilna občinska politika in pravilni 
pogledi na obrt, zlasti pri določanju družbe
nih dajatev, posebno še v pogledu široke 
pavšal izacije, &o razvoj obrti močno podprli. 
S priznanjem obrti, z vestnimi napori lokal
nih organov za reševanje obrtniških proble
mov, z vlaganjem materialnih sredstev za 
njen razvoj, posebno še s sodelovanjem v 
?borih proizvajalcev, ki j im je poverjena 
skrb za gospodarstvo občine ln preko kate
rih je podana možnost kontrole neposrednih 
proizvajalcev nad ustvarjenimi dohodki — 
vse to je dobro zagotov'lo. da bo obrt rasla 
ln svoje naloge dobro reševala ln tako res
nično postala temelj narodnega gospodarstva. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 
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ZMAI.A 
V ponedeljek, 7, decembra, 

•« je zbral Delavski svet Jugo-
tanina v Sevnici na slovesno 
zasedanje. Povabljeni so bili 
tudi zastopniki ObLO Sevnica 
ln družbenih organizacij. Pred
sednik DS Tone A l i f je pozdra
v i l navzoče in povedal; 

»Tovariši, člani DS in tova
riši gostje! Otvarjam s'avnost-
no zasedanje delavskega sveta, 
k i smo ga sklicali, ker je naš 
kolektiv S, decembra izpolnil 
letni plan proizvodnje. Družbi 
smo dali 2.100 filterton tanin-

sklh ekstraktov in izpolnili 
svojo obvezo.« 

Tako je povedal predsednik 
DS kolekiva Jugotanina Sevni
ca, ki se je uvrstil med podje
tja ln kolektive okraja Novo 
mesto, ki so Izpolnili in že pre
segajo planske naloge. Za njim 
je govoril še direktor Svetozar 
Srebot in na kratko očrtal vse 
težave, kj so se kolektivu le
tos postavljale na pot ter hkrati 
vse delovne zmage. Letošnje 
leto je bilo eno najboljših v po
vojni proizvodnji in hkrati eno 

Občni zbori Socialistične zveze 
V novomeški občini so oočn! 

»bori osnovnih organizacij FZDL 
v polnem razmahu. Pred obč
nimi zbori je bilo 6prejetih v 
SZDL precej mladincev, ki so 
dopolnili 18 let in imaj 0 že 
volilno pravico. P r i tem Je po
kazal precej aktivnosti tudi 
občinski odbor Ljudske mladi
ne, k i je na občnih zborih 
aktivov razpravljal 0 vključe
vanju mladine v SZDL. 

Zaključeni so že občni zbori 
osnovnih organizacij SZDL v 
Birčni vasi, Podturnu, Poljanah, 
Podgradu in Gaber jih, ta teden 
pa bodo še v Ostrogu, Globa-
dolu, Mirni peči, Smarejti, v 
prvem in drugem terenu Nove
ga mesta ter drugod. 

Na občnih zborih razpravlja
jo člani SZDL v glavnem o po
litičnem položaju od četrtega 

Odlikovani brigadi 
Med 161 M D B j e b i | 0 z a dan 

republike odlikovanih tudi n 
slovenskih mladinskih delovnih 
brigad. v Najvišje priznanje 
predsednika republike sta do
bi l i tudi dve naši brigadi: 

VI . novomeška M D B Katja 
Rupena — Red dela I. stopnje, 
in I X . novomeška MDB Alojz 
Kolman - Marok, k i je dobila 
Red dela III. stopnje. 

Brigadirjem odlikovanih bri
gad naše najtoplejše čestitke! 
Hkrati želimo, da bi mladina 
našega okraja, ki b 0 prihodnje 
leto pomagala graditi 110 km 
avtomobilske ceste skozi Srbijo 
ln Makedonijo, posnemala po
žrtvovalnost lanskih in letoš
njih graditeljev avtomobilske 
ceste. 

kongresa SZDL do danes, o 
važnih političnih in gospodar
skih spremembah doma in po 
svetu ter o organizacijskih vpra
šanjih. Po vaseh p a razpravlja
jo še o komunalnih vpraša
njih in o zakonu 0 zdravstve
nem1 zavarovanju kmečkega pre
bivalstva. 

N a nekaterih občnih zborih 
Izvolijo tudi ž© kar nov odbor, 
medtem ko s e drugje odločijo 
za tajno glasovanje. Občni 
zbori in volitve bodo končane 
v vsej občini do 20. decembra. 

najboljših v 30 letih, kar to
varna stoji. Vsakoletni remont 
tovarne, ki je doslej trajal po 
30 dni, so letos skrajšali n a I 4 

dni i n opravili vse, kar je po
trebno, Skrbeli so, da je to
varna dobivala boljše surovine, 
ker Je tudi od teg a odvisna 
proizvodnja. Prodali so ne le 
to, kar so v letu 1959 proizved
l i , ampak tudi zaloage iz leta 
1958. Tudi obvezo do izvoza so 
izpolnili, saj so prodal; letos na 
zunanje tržišče kar 27 % pro
izvodnje. To je zasluga vseh 
posameznikov in oddelkov, vse
ga kolektiva, ki je delal pove
zano kot en sam proizvajalec. 
Mnogo je pripomoglo tudi nagra
jevanje po učinku, ki s 0 ga 
pričeli uvajati in g a še izpo
polnjujejo. 

Slovesnost izpolnitve plana je 
bila združena s še eno slav-
nostjo. Predsednik občine Sev
nica Karel Kolman Je zaslužni
ma delavcema kolektiva Jugo
tanina Sevnica Gvidu Marussi. 
gu In Francu Cenclju pripel de. 
lovna odlikovanja. Predsednik 
republike Josip Broz Tito je pr
vega odlikoval 2 Redom dela II. 
stopnje, drugega pa z medaljo 
dela. Kolektivu In obema odli-
kovancema čestitamo k veliki 
delovni zmagi] 

Plenum Okrajnega komiteja LMS 
Nedeljskega plenuma Okraj

nega komiteja L M S JMovo me
sto so se udeležil) gostje; pred
sednik centralnega komiteja 
LMS tov. stane Kranjc, pred
stavnika C K L M S tov. Franc 
Šetinc in Tone Ferenc, pred
sednica ideološke komisije pri 
OK Z K S tov. Ema Musar, pred
stavnik Okrajnega sindikalnega 
sveta tov. C i r i l Jarnovič, pred
stavniki študentov in J L A Novo 
mesto. 

DrugI plenum Okrajnega ko
miteja L M S Novo mesto je 
obravnaval dve vprašanji: novo 
šolsko reformo in mladinske 
delovne akcije v letu 1959. Re
ferat o novi šolski reformi in 
doprinosu mladinske organiza-

• OGLAS 

• V DOLENJSKEM LISTU 

• SIGUREN USPEH! 

NOTRANJEPOLITIČNI T E D E N S K I P R E G L E D 

Zvezni izvršni svet je že poslal osnutek družbenega plana 
za leto 1960 na Zvezno ljudsko skupščino. 24. decembra bodo o 
tem načrtu razpravljali na zadnjem zasedanju letošnjega leta. 

Osnovno, kar si bomo zadali za prihodnje leto, bi pravza
prav lahko povedali v enem samem stavku: izpolniti- osnovne 
naloge petletnega gospodarskega načrta že v prihodnjem letu, 
torej v štirih letih. Zlasti letošnji uspehi, saj bomo na primer 
narodni dohodek po zadnjih podatkih povečali za 20,4 odstotka, 
so povsem realna osnova za izpolnitev naloge, k i nam jo bo 
zastavil gospodarski načrt. V primerjavi z letošnjim letom bi 
se moral narodni dohodek povečati Ie še za novih 8 odstotkov, 
če upoštevamo tudi prirast prebivalstva pa za 6,7 odstotka. 
Načrt predvideva nadalje, da se bo industrijska proizvodnja 
povečala za 16,7 odstotka v primerjavi z letošnjim letom in zdi 
se nam potrebno, da bralce seznanimo, da bomo na ta način 
petletni plan skorajda dosegli in omogočili, da bo proizvodnja 
v letu 1961 še enkrat večja kot pa je bila v letu 1956. Tako 

Izpolnjen plan 
1956-1961 

torej v industriji, nekoliko manj si obetamo v kmetijstvu, kajti 
letos se je kmetijska proizvodnja povečala kar za 34 odstotkov 
v primerjavi z lanskim letom. Tako velikih skokov pa zares nc 
smemo pričakovati vsako leto. No, kljub temu, da smo imeli 
lani rekordno letino upamo, da bomo s primernimi agroteh
ničnimi ukrepi še bolj razširjeno kooperacijo, skratka z vsem 
tistim, kar je že letos pokazalo Izredne uspehe, dosegli tudi 
drugo leto še za 1,3 odstotka večjo proizvodnjo kot letos. Dalje, 
gradbeništvo naj bi povečalo proizvodnjo za 12 odstotkov, pro
met za 11, gostinstvo za nekaj več kot 9, obrt za 10 odstotkov 
in tako dalje. Skratka, proizvodnja naj bi se tudi v drugem 
letu naglo povečevala in če se bo ob tem povečevala tudi produk
tivnost, v industriji za 7,5, v povprečju pa za 6 odstotkov, bodo 
ustvarjeni temelji, da se ponovno povečuje tudi življenjski 
standard. 

Kako računamo z življenjskim standardom? Osebni dohodki 
v gospodarstvu naj bi se na osnovi spodbudnejšega nagrajeva
nja, torej ne na osnovi povečevanja tarifnih postavk povečali 
za 6 odstotkov. V javnih službah in vseh podobnih organizaci
jah, kjer nimajo nagrajevanja po učinku, pa tudi pokojnine, pa 
naj bi s« povečale za 3,5 odstotka. Mimo tega pa se bodo pove
čali osebni dohodki še zaradi povečanih stanovanjskih najemnin. 
V gospodarstvu se bodo povečale kot je znano za 6,5 odstotka, 
pokojnine in invalidnine pa za 9,3 odstotka. Tako se bodo nomi
nalni osebni dohodki v prihodnjem letu povečali za okrog 12 
odstotkov. Toda gre, kot rečeno za nominalno 12 odstotno pove
čanje, realno povečanje bo seveda manjše, saj smo že tako ali 
tako skoraj dosegli petletni gospodarski načrt tudi glede real
nega povečanja osebnih dohodkov. Realno povečanje bo manjše 
ne le zaradi večjih najemnim, pač pa tudi zaradi tega, ker se 
bo povečala cena električni energiji i n bo zaradi tega težko 
zadržati obrtnike, da ne bi povečali tudi cene nekaterih uslug. 
Zlasti slednje, povečanje cen uslug nI potrebno, gospodarsko nI 
utemeljeno in je zato odvisno predvsem od občin, oziroma od 
občinskih ljudskih odborov, zlasti pa od zborov proizvajalcev, 
ali bodo znali pravilno ukrepati in preprečiti vsako nepotrebno 
ln neutemeljeno povečevanje cen zaradi podražitve električne 
energije. Ce bodo ljudski odbori pr: tem uspeli, bo realno 
povečanje osebnih dohodkov v prihodnjem letu lahko večje, 
kot predvideva načrt. Osebna potrošnja se bo po pričakovanjih 
povečala skoraj za 5 odstotkov na prebivalca. Mimo tega pa 
bomo v prihodnjem letu porabili še več denarja za gradnjo 
stanovanj, zlasti pa za šolstvo, zdravstveno zaščito in drug« 
komunalne objekte. Zvezni družbeni načrt to priporoča, uresni
čenje tega pa je odvisno predvsem od občinskih načrtov in od 
pripravljenosti podjetij, da občinan pomagajo tudi pri ureje
vanju teh problemov. 

Prepričani smo torej, da bomo v prihodnjem le*tu izpolnili 
rmt osnovne naloge petletnega načrta za razvoj gospodarstva, 
l e slasti bomo uspeli takrat, če bodo v kolektivih še dosledneje 
uvajali spodbudnejše nagrajevanje vsakega posameznika, 

cije pri tem je imel predsed
nik šolske komisije pri OK 
L M s Slavko Pavlin. Referat o 
analizi mladinskih delovnih 
brigad v letu 1959 je podal 
predsednik komisije za delovne 
akcije pri OK L M S Lado 
Kotnik. 

Razprava po obeh ireferaitih 
je bila zelo plodna, veliko so Ji 
dodali tudi gostje s svojimi bo
gatimi izkušnjami. Več o delu 
plenum a prihodnjič. 

sd 

Z A B E L U S E 8 N O Sevniški kopitarji 
v borbi za plan 

Sit dekrvec laže in bolje dela 

Obratna menza SGP Pio
nir oskrbuje vsak dan s to
plim obrokom 240 do 260 
ljudi, včasih celo 300, s ko
silom 1« večerjo pa 270 l ju
di . Na 9 gradbišč razvažajo 
topli obrok delavcem. Eno
lončnica je okusna ln poce
ni, le 40 din stane, kruha pa 
dobi vsakdo kolikor želi. 
Ko so letos februarja priče
l i , je biLo le 40 abonentovi 
do danes se je število pove
čalo za 6 krat. Za zidarske 
vajence f, letnika plača to-
pil obrok In celotno hrano 
(zajtrk, kosiilo .večerja) pod
jetje. 

Ves zaslužek, ustvarjen 
pri pijači, porabijo z a k r i 
tje razlike pri ceni toplega 
obroka in hrane v menzi, 
ker prodajajo oboje pod re
žijsko ceno. 

Pleskarski vajenec Vinko 
Griičar je z mojstrom v men
zi pravkar malical. Tako 

majhen je, da sed6 na stolu 

komaj lahko gleda v krož
nik in zajema. 

— Ze drugo leto se učim, 
— je povedal polnih ust. — 
Iz Ravni pri Krškem sem 
doma. Z malico sem zadovo
ljen. Tako se najem — je še 
dodal. Mojster ga Je pohvalil, 
da je zelo priden. 

— Zrasel bo Pa še lahko, 
saj Ima še dovolj časa, —je 
pripomnil »meje in ga l ju
beznivo pogledal. 

Natakarico Vladimire P ik i , 
ki je urno kot veverica ho
dila od mize do mize, si kar 
nisem upal nagovoriti, da je 
ne bi motil, Ko sem se le 
opogumil, je prijazno odgo
vorila: 

— Veliko dela imam. Vsak 
dopoldan, ko delimo topli 
obrok, postrežem v eni url 
ln pol najmanj 120 ljudi. 
Delo je naporno. Vseeno sem 
zadovoljna, saj vidim, da 
ustrežem našim delavcem. 
Najedo se jn nato laže de
lajo. 

N a zadnji seji je delavski 
svet Kopitarne v Sevnici pre
gledal uspehe minulih devetih 
mesecev. Številke so več kot 
^adovoljive ln kažejo na skrbn 0 

gospodarstvo v tem podjetju. 
Oglejmo si nekatere izmed teh 
številk, ki nam lahko povedo 
več kot vse drugo. 

Količinska primerjava proiz
vodnih uspehov pove, da so le
tos izvedli kar 41 odstotkov 
polizdelkov. 25% več lesenih 
pet in kar 60 odst. več reza
nega lesa kot v istem obdobju 
lan. leta, Pr i končnih izdel
kih je uspeh za 1'Vo manjši, kar 
je pogojeno s spremenjeno stru
kturo te proizvodnje. V žepu 
imajo ž e nad 75*/0 letnega pro
izvodnega načrta. Ob tem Je 
realizacija z a l2«/<> nad planom, 
narodni dohodek presega plan 
z,a 8 odstotkov, dohodek za V/o, 
čisti dohodek Pa je višji z a 11 
odstotkov. Ob takem delu so 
narastli osebni dohodki za 5%, 
skladi podjetja Pa za 28'Vo. Pod
jetje se torej vidno krepi in že 
planira, kak 0 b 0 z uspehi tega 
leta izboljšalo poslovanje v 
drugem letu. Osnovne težave 
— izredno zastarel- strojni 
park — bodo s tako politiko 
gospodarjenja lahko sami kma
lu popravili. 

Posebno zanimivi so podatki 
o strukturi Izplačanih osebnih 
dohodkov. Medtem ko je bilo 
v 1. 1958 z a t 0 dob 0 izplačanih 
43 milijonov dinarjev za delo 
po času, je letos ta znesek za 
isti čas le 42 milijonov dinar
jev. Drugačna Je pa slika pri 
tistem delu osebnih dohodkov, 
ki se plačujejo po učinku, iz
plačil za delo po učinku so 
imeli lani v tem času le 18 mi
lijonov dinarjev, letos Pa Je ta 
znesek že dosegel številko 38 
milijonov dinarjev. T 0 pomeni, 
iL-i so dvignili količino dela, 
plačanega na podlagi dejanskih 

meril od lanskih 10O n a letoš
njih 211. Vsi, ki delajo Po učin
ku, dosegajo norm e v povpreč
ju s 12%. Ob podatkih je po
trebno omeniti še to, da nov 
sistem nagrajevanja po enoti 
proizvoda velja šele od 1. Ju
nija naprej in d a b 0 d 0 konca 
leta te odnose še bistveno spre
menil. Posebno 8 e D o odnos 
med delom p G učinku in delom 
po času spremenil drug 0 leto, 
ko bodo v ta sistem vključili 
še žago, Koristnost tega načina 
nagrajevanja nazorno podpirajo 
tudi Številke iz prejšnjega od
stavka, saj je viden porast 
uspeha podjetja ravno Iz teh 
številk. 

In še en zanimiv podatek: 
medtem ko je v enakom ob
dobju leta 1958 zaslužil v po
vprečju vsak zaposlen 62 dinar
jev, zasluži letos 70 dinarjev. 
To je 8 dinarjev na uro ali 13°/# 
več kot lani. S takimi dokazi 
se verjetno lahko vsak delavski 
svet strinja in skrbi, da se s i 
stem nagrajevanja š t bolj iz
popolni. 

Predavanja in seminarji 
v Vidmu-Krškem 

Pod okriljem delavske uni
verze Videm-Krško je bilo v 
zadnjem mesecu po vaseh več 
kmetijskih predavanj, Razen 
teg a so tudi predavanja po ko
lektivih, kjer razpravljajo o 
nalogah ln vlogi kolektiva. V 
petek i n soboto je bil aeminar 
z a predavatelje DU, ki g a je 
vodil Vito Ahtig [z LJubljane. 

M . 

S SEJE OBČINSKEGA L J U D S K E G A ODBORA NOVO MESTO 

V E L I K S K O K N A P R E J 
bil narejen zares 
letom. Bruto pro-

V prvem polletju letošnjega leta je 
velik skok naprej v primeri z lanskim 
dukt se Je dvignil za 19 odstotkov, medtem k» se je število 
delovne sile povečalo samo za 3 odstotke. Kljub temu pa 
je bilo v prvi polovici leta doseženo samo 47 odstotkov 
letnega načrta. V tretjem četrtletju se je stanje bistveno 
popravilo, tako da je bilo konec septembra izpolnjeno že 
76,2 odstotka letnega družbenega načrta. 

Na skupni seji občinskega 
ljudskega odbora, ki je bila v 
petek, 4. decembra, v Domu 
J L A , so odborniki poslušali iz
črpno poročilo o polletni in 
t r ičetr t le tni realizaciji. V p r i 
čujočem sestavku se bomo za
radi pomanjkanja prostora 
omejili samo na podatke za 
tr ičetr t let je . 

Realizacija družbenega na
črta v industriji je Še vedno 
nezadovoljiva, saj znaša samo 
71,7 odstotka. To gre na račun 
nekaterih podjetij, kot na pr i 
mer I M V , kjer v začetku leta 
najbrž niso realno planiral i . 

Nasprotno pa fo -nekatera pod
jetja — »Krka«, »Elektro« in 
»Kremen« — konec tretjega 
tromesečja že daleč presegla 
letni načrt . Njihovemu zgledu 
bodo morala slediti še ostala 
podjetja, pa ne bo težko izpol
nit i perspektivnega nač r t a v 
Štirih namesto v petih letih. 

V ostalih gospodarskih ve
jah je b i l družbeni načr t ko
nec septembra realiziran ta
kole: kmetijstvo 79,9 odstot
kov, gozdarstvo -79%, gradbe
ništvo 94,2%, promet 85,5%, 
trgovina 72,8%, gostinstvo 
107,4%, kmetijske zadruge 80,6 
odstotka, obrt 70,3%, skupaj 
76,2%. 

Najbolj izziva pozornost po
datek za gostinstvo, k i je letos 
res doseglo nesluten napredek, 
saj bo do konca leta že izvršilo 
petletni plan. Zasluga za to 
gre avtomobilski cesti, k i je 
omogočila ne samo povečanje 
gostinskega prometa, temveč je 

za na-
gostin-

R A Z G L A S 
Na podlagi prvega odstavka 34. 

člena uredbe.o pos^pku za izveri-
bo nacionalizacije najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč ob
javlja oddelek za finance obč in-

TRGOVSKO PODJETJE 

Ž E L E Z N I N A 
N O V O M E S T O 

o b v e š č a 
vse cenjene odjemalce, da bo glavno skladišče zaradi 

letnega popisa blaga zaprto 
od 22. do vključno 31. decembra 1959. 

POSLOVALNICA AVT0DELI 
bo zaprta od 28. do vključno 31. decembra 1959. 

Prosimo podjetja, ustanove, kmetijske zadruge ln ostale 
odjemalce, da si pravočasno nabavijo blago, ker ga med 

popisom ne bomo izdajali. 

skega ljudskega odbora Novo me
sto, da Je Izdal odločbo o ugoto
vitvi nacionaliziranih zemljišč za 
gradbeni okoltS Novo mesto. 

Vsaka prizadeta oseba lahko 
pregleda odločbo v pisarni refe
renta za evidenco SLP pri obč in
skem ljudskem odboru Novo me
s to—v dvoriščni zgradbi. 

Vsaka prizadeta oseba lahko vlo
ži zoper to odločbo pritožbo v 30 
dneh, računano od 25. novembra 
1959 dalje, ko je bila izdana od
ločba ln razglas nabit na oglasni 
deski ObLO Novo mesto, na Taj
ništvo za finance Okrajnega ljud
skega odbora v Novem mestu. Pri
tožba se vloži pri Občinskem ljud
skem odboru Novo mesto. Pritož
ba ne zadrži Izvršitve odločbe-

Gradbeni okoliš zajema katastr
ske občine Novo mesto, Kandija, 
Bršljtn ta Smlhel. 

Oddelek za finance 
ObLO Novo mesto 

DOLENJSKI LIST — v vsako 
hi So Spod. Posavja, Bele 

krajine in Dolenjske! 

odprla nove možnosti 
daljnji uspešen razvoj 
stva in turizma, 

Na seji občinskega ljudske
ga odbora so razen tega spre
jeli naslednje odloke: o do
ločitvi območij , v katerih se 
točkujejo in ocenjujejo vsa 
stanovanja ne glede na stano
valca; o ustanovitvi stano
vanjske skupnosti, o določitvi 
števila članov svetov stano
vanjskih skupnosti; o ustano
vi tv i komisije za obnovitvene 
kredite in za kredite za obno
vo podeželja ter o ustanovitvi 
komisije za izdelavo urbani
stičnega načr ta . Oba zbora sta 
nadalje potrdila statut stano
vanjske skupnosti in poslušala 
poročilo komisije za gospodar
stvo in komisije za volitve in 
imenovanja. fr. 

• Tanker »Obrovac« so pred 
kratkim sploviU, v trogirski ladje
delnici »Jožo Lozovina - Mosor«. 
Zgradil,, so ga za Jugoslovansko 
tankersko plovbo v Zadru, njego
va nosilnost pa je 2 2 0 0 ton. To Je 
doslej največji plovni objekt, 
zgrajen v trogirski ladjedelnici. 

O V premogovniku Kosmaj so 
pri nas prvič začeli s poizkusnlm 
kopanjem in prevozom lignita z 
najsodobnejšimi ameriškimi stroji. 
S temi stroji so dosegli povprečno 
proizvodnjo 7 ton premoga v Iz
meni na delavca. To Je dvakrat 
več. kot znaša velenjski rekord. 

D Jadranska linijska plovba z 
Reke je naročila v puljski ladje
delnici »Crvena zvezda« dve pot
niški ladji z nosilnostjo po 450 
Brt. Ladji bosta predvidoma do
grajeni do sredine leta 1961, po
dobni pa bosta seriji ladij tipa 
»Takovo«, kl Jih je pred nekaj leti 
gradila ladjedelnica »Uljanik«. 
Ladji bosta lahko prevažali po 450 
potnikov ln 30 ton tovora. 

• Tekstilna Industrija bo v pri
hodnjem letu proizvajala občutno 
več. Tako naj bi se povečala pro
izvodni,, različnih tekstilnih vla
ken in prediv od letošnjih 100.778 
ton. kakor predvidevajo, da bo 
znašala letošnja realizacija, na 
105.501 ton, nadalje proizvodnja 
vseh vrst tkanin od letoSnjih 
302,4 milijona kvadratnih metrov 
na 398,8 milijona kv. metrov, tri
kotaže ln raznih sukancev od 
9.415 ton na 10.725 ton in konfek
cije Od 60,7 milijona kv. metrov 
na 70 milijonov kv. metrov. 
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IZVAŽAMO IN U V A 2 A M O ; 
eterska rastlinska olja, celulozo, papir in karton, 
kemikalije, anilinska barvila, usnjarska In tekstilna 
pomožna sredstva, tehnične maščobe, lepila, steklo, 
porcelan, keramiko itd. 

UVAŽAMO: 
kavčuk, gumo, plastične snovi in njih proizvode itd. 
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Kaj vse gre na 
O primeru nekdanjega direktorja videmsko-krškega mesarskega 

podjetja ne bi bilo vredno niti pisati, če ne bi šlo za podobne primere, 
morda še neodkrite, tudi pri nekaterih drugih mesarskih podjetjih. Se 
kje se snujejo zgodbe o telečjih sirčnikih, »črnih« blagajnah, nepotreb
nih ali izmišljenih potovanjih, flngiranih računih, samo moral bo priti 
nekdo, da jih bo razkril širši javnosti. 

Telečji slrčniki bj bili lahko skro
men, a vendarle ne nepomemben v i r 
dohodkov videmsko-krškega mesar
skega podjetja, če ne bi bil bivši 
upravnik uvedel tako imenovane črne 
blagajne, iz l.atere je črpal denar za 
pojedine, kavarniško potepanje in po
dobne stvari. V enem letu so v klav
nici zaklali okrog 500 telet. Človek bi 
upal, da bodo vsi slrčniki našli pot 
h »Koteksu«, pa jih je dejansko pri-
romalo tja samo 251. Dohodek — 49.345 
dinarjev — je šel v »črno« blagajno, 
za katero niso veljali nobeni predpi
si ln h kateri n i imela pristopa nobe
na revizija. 

Bivši upravnik je rad potoval, če je 
bilo potrebno ali ne. Službeni oprav
ki v Zagrebu so b i l i dejansko kavar 
niško potepanje, k i se je — na primer 
24. oktobra lani — začelo v hotelu 
Dubrovnik nadaljevalo v Esplanade, 

Gradskem podrumu, kavarni Korzo, 
hotelu Beograd ln končalo v baru. 
Upravnik si je za mnoga potovanja, 
ki so trajala komaj pol dneva, obra
čunal celo dnevnico. Ce tudi to nI za
doščalo zanj in z a druščino. Je fingi-
ral račun za dogon volov, k i ga de
jansko n! bilo, ali Pa si Je omislil 
račun za krmljenje živine. Tudi ne
kateri izdatki za zagrebškega oo 
streščka so bi l i Izmišljen!. 

Nemalokrat Je šlo nakupovat živino 
več oseb, kar je s-eve samo pddraže-
valo stroške na škodo potrošnika. Ne
koč so šli trije po 20 piščancev v Mo
krice, Med potjo tja ln nazaj so se 
u9tavlll v vseh gostilnah ob cesti. — 
Dva piščanca sta poginila med potjo, 
šest so Jih prodali v mesn'cl, ostale 
pa so morali dati pod ceno. V posa
meznih poslovalnicah se je razen te
ga, v času, ko je bilo pomanjkanje 

potrošnja 
mesa, pokvarilo 85 kilogramov rib, 
35 kilogramov sardellc, 41 kilogramov 
skuš, precej presnega mesa, 150 kilo
gramov masti Itd. Tudi brezplačna 
r-bja pojedina v gostilni »Pri Murku« 
ni nič pomagala, ribe so se vseeno 
kvarile in večale poslovno izgubo. Le 
čemu Je potem služila »ribja rekla
ma?« 

Bivši upravnik je organiziral še več 
pojedin, ki so bile plačane bodisi iz 
redne ali pa iz »črne« blagajne. Tista 
ob konstituiranju podjetja je stala 17 
tisoč dinarjev, ribja samo 32 tisoč d i 
narjev, kaka druga pa več ali manj. 
Nekatere so bile v Krškem, druge 
spet v Leskovcu. Brestanici in še kje. 

Blagajna podjetja je marsikaj pre
nesla. Tudi vožnjo z avtomobilom, na
ročeno zaradi sejma, opravljeno pa 
zarad privatnih opravkov v Zagrebu 
Stala Je sedem tisoč dinarjev, ki so 
jih 6krili v račun za pleskanje po
slovnih prostorov. Tu Je še 100 kilo
gramov ovojnega papirja, k i Je bi l 
evidentiran kot da je bil porabljen, 
v resnici pa je bil prodan za 12.000 
dinarjev, k i j - h legalna blagajna n i 

kol i nI videla. 
Kaj pa organi delavskega samo

upravljanja? Poglejmo kaj so raz
pravljali na skupni seji delavskega 
sveta in upravnega odbora dne 30. 
maja 1959: 

»Po daljšem razpravljanju se Je 
sklenilo, da se tovarišu I. S. izda od
ločbo o enomesečnem odpovednem ro
ku, k i začn© teči od 1. do 30. junija 
1959. V slučaju, da imenovani želi ta
koj prekiniti silužbeno razmerje, se 
dovoljuje upravi, da Izplača enome
sečno plačo (za mesec Junij 1959).« 

Na koncu zapisnika sledijo podpisi 
predsednika delavskega sveta, pred
sednika upravnega odbora in uprav
nika. 

Tako skopa so bila zasedanja orga
nov delavskega samoupravljanja v ča
su, ko je podjetje breddo v čedalje 
večjo Izgubo, k i se je povzpela že na 
sto tisoče, od tega precej zaradi oseb
nega okoriščanja upravnika ln nje
gove malomarnosti. 

Nazadnje pa še vprašanje: kdo je 
kriv? A l i res samo bivši upravnik? — 
Kaj pa delovni kolektiv, ki je vso to 
dopustil. Potrošniki so kri t iziral i ne
zdrave pojave v mesarskem podjetju 
samo za vogali, namesto da bi se bili 
poslužili zakonitih možnosti za od
stranitev nepravilnosti, ki so šle pred
vsem njim na škodo!? Tudi nadzorni 
organi — razen TNZ — niso storili 
vsega, da bi preorečill grobe napake 
v mesarskem podjetju. 

Drag šola, k i je pa vsaj poučna) 
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87. B i lo je že pozno dopoldne, ko so se iz vasi privlekle zelene 
postave. Naenkrat j i h je b i la polna gmajna, V vasi, k i je 
l e vse jutro ležala v grobni tišini, se je kmalu razleglo vpitje, 
muka n,j« živine in le malo zatem so pod nebo planil i prvi 
ognjeni zublji . Trije, š t i r je streli so zamrl i v prasketanju 
gorečih strah. 

38. Mohor je stal pred hlevom, ko so preko sadovnjaka pr i - j | 
d r l i tuji vojaki. Med zelenimi Lah i je bilo pomešanih nekaj 
postav, rjavo oblečenih, s č rn imi okroglimi kapami i n čudno 
dolgimi puškami . Eden teh rjavih je stopil k Mohorju ln se 
sadri nadenj: »Hej stari, kje skr ivaš par t izane?!« 

39. Mohor skorajda n i verjel svojim ušesom. Domače govorice 
od tujcev n i pr ičakoval . »Kaj bulj iš vame — še nisi nikdar 
videl legista? No, ga pa zdaj v ld iš^Si navajen samo na komu
niste?« Bel l vojščak se je napihnil kot puran. »Mi se borimo 
za vero — porka madona!« 

40. »Avant i , avantl!« se je takrat zadri nekje zadaj polizan 
zelenec in belogardist je hočeš nočeš moral naprej po gmajni. 
Spredaj so prodirali beli. šele aa nj imi so se pa v gostih 
rojih plazi l i Italijani. V gozd se niso upali. Od vasi sem so že 
prihajali drugi zelenci i n se približevali Mohorjevi hiši. 

Odkritje grobnice in 
spomenika na Poljanah 

29. novembra, na dan re
publike, se je na pokopališču 
v Poljanah zbralo pri odkr i 
tju spomenika ln skupne grob
ni' 215 padlih partizanov 
VII korpusa blizu 500 okoli-

gotfov Na svečano
sti so b i l i tudi član C K Z K J 

. . . j - . . . . .u.janjvic, Član Iz
vršnega komiteja C K Z K S J a 
nez Hribar in nekdanji ko
mandant in komisar II. av-
trijskega bataljona, k i se je 
boril skupno z N O V Jugosla
vije, Peter Hoffer in Theodor 
Mahler. Med 215 junaki v 
grobnici ležita tudi padla av
strijska komunista W i l l i 
Franck in W i l l i Hogel, člana 
C K K P Avstri je. Prisotni so 
bil i tudi starši padlega W i l l i -
ja Hogla. 

Spominsko svečam ust je za
čel predsednik obči ' '? Nnvo 

Tovariš Janez Hribar 
med govorom 

mesto Maks Vale. Nato je go
vori l član Izvršnega komiteja 
C K Z K Slovenije Janez H r i 
bar. Orisal je težave našega 
narodnoosvobodilnega boja ln 
poudaril, da Parti ja kot vodi
teljica tega boja kljub težavam 
ni pozabila na internacionali-
zem. V sestavu sil N O V so 
bile ustanovljene vojne enote 
tujih narodnosti, k i so se pod 
zastavo Partije borile v skup
nem boju proti fašizmu. Vsem, 
ki so potrebovali pomoč v tem 
boju, smo jo med vojno nudi
l i . Nato je omenil tri avstri j
ske bataljone, k i so se boril i 
skupno z naš imi partizani. 
Pomenili ?o trdno vez med 
našim fn avstrijskim ant i faš i -
s t ičnim gibanjem. Theodor 
Mahler, član C K K P Avstri je, 
je nato v svojem govoru pou
daril, da je bila Avstr i ja prva 
žr tev fašizma v Evropi in na
daljeval: »Komunist ična par
tija Avstr i je je vlagala velike 
napore v organiziranje osvo
bodilnega gibanja. N i j i uspe
lo organizirati širše gibanje, 
kljub temu pa je zbrala v 
boju proti fašizmu 2000 bor
cev, med nj imi 13 članov C K . 
Dva od njih počivata tukaj v 
Sloveniji . Zadoščenje je za 
nas, da lahko prisostvujemo 
tej slovestnosti In da sta na
ša borca W i l i Franck in W i l -
% Hogel naš la skupni jrrob z 
jugoslovanskimi borci. Naj bi 
b i l ta spomenik neprestan 
opomin proti nevarnosti vo j 
ne, kadar bi se še pojavila ln 
hkrati simbol Internacionali
zma. Naj bo ta spomenik tudi 
opozorilo komunistom vspsa 
sveta, da se bodo bori l i za 
svobodo 'n mi r v svetu. V 
imenu C K Avstr i je pozdrav

ljam VVillija Francka in W i l l i -
ja Hogla in vse jugoslovanske 
tovariše, k\ tukaj počivajo.« 

Nato so na grobnico položili 
vence C K Z K J , C K K P A v 
strije, množičnih organizacij 
ln svojcev. Vojaška godba je 
zaigrala žalno koračnico, pev
ci P D Dušan Jereb so zapeli 
žalostinko, vod vojakov TLA 
pa je izstrelil častno salvo. 
Avstr i j ski predstavniki so od
šli nato še na Smuko obiskat 
kraj, kjer sta 19. II. 1945 pa
dla č lana C K K P Avstrije W i l -
lii Franck in W i l i Hogel. Delegacija avstrijske K P polaga pred spomenik venec 

Posvetovanje zdravnikov 
V torek, 24. novembra je 

bila v Dolenjskih. Toplicah 
konferenca zdravstvenih de
lavcev, k i jo je skl ical Okraj
ni zavod za socialno zavaro
vanje Novo mesto. Konferen
ce so se udeležili še dr. V i l k o 
Rupnik, predsednik višje in 
validske komisije pri Republi
škem zavodu za socialno zava
rovanje L R S , inž. V i l m a P l r -
kovič, podpredsednica O L O 
Novo mesto, Ludvik Kebe, 
predsednik OSS, M i h a Počr-
vina, direktor Okrajnega za
voda za socialno zavarovanje 
in drugi. Razpravljali so o 
delu terenskih zdravnikov in 
delu invalidskih komisij, o 
delu zdravstvenih zavodov in 
postaj, o predlogu pravi lnika 
speciialistične službe in o dru
gem. 

V razpravi so ugotovili, da 
nekatere zdravniške komisije 
pošiljajo zavarovanca pred in
validsko komisijo nepopolno 
pregledanega, pa tudi s po

manjkljivo ali nečit l j ivo do
kumentacijo. V zvezi z delom 
invalidskih komisij so raz
pravljal i še o tem, kdo je po
treben pomoči tujih oseb, o re
habilitaciji invalidov, o poklic
nih boleznih in drugem. Ugo
tovili so tudi, da kažejo pod
jetja vedno večje razumeva
nje za zaposlevanje rehabil i t i
ranih invalidov, ker dosegajo 
ti običajno normo višje kot 
povsem zdravi delavci. 

Iz s ta t is t ičnega pregleda o 
delu zdravstvenih domov in 
ustanov so ugotovili, da so 
naši zdravniki preobremenjeni 
z delom, pa tudi, da so stroški 

ambulantnih pregledov, stro
ški za zdravila, h i šne obiske 
in potni s troški v nekaterih 
zdravstvenih zavodih dvakrat 
višji kot drugje. Okrajni za
vod za socialno zavarovanj« 
bo analiziral vzroke teh raz
lik in j i h skuša l odpraviti. 

Dalj časa so razpravljali o 
instrukciji Zveznega 2avoda 
za socialno zavarovanje, o 
pristojnem zdravniku oziroma 
izbiri zdravnika in razmejitvi 
okolišev zdravstvenih zavo
dov. Pregledali in pogovorili 
so se še o specialistični sluz* 
bi ter zdravstvenem zavarova
nju kmetov. 

Osrednja akademija — prijetno 
presenečenje 

Slepi so nam zapeli 
V Sloveniji je 1400 slepih, 

o dtega v našem okraju 107. 
Čeprav so brez vide, je veliko 
slepih vključenih v razne po
klice. V Ljubljani je Zavod za 
slepe, v Skofji Loki pa Dom 
slepih. Obe ustanovi pomagata 
slepim bogatiti njihovo življe
nje in vključevati se v socia
listično skupnost. Predvojna 
Jugoslavija jim ni nudila 
tega, kar jim daje nova socia
listična. Tudi slepi so po svo
jih močeh sodelovali v naM 
revoluciji. Partizanska tehnika 
Lacko v Ptuju je bila v hiši 
slepega. On m vsa njegova 
družina so pomagali pri raz
pečevanju letakov. Po vojni 
je pričela skrb za slepe v duhu 
socialističnega humanizma. Za
vod v Ljubljani, kjer so se 
nekdaj poučevali slepi za kar-
tačarje in pletiljce košev, ima 
danes popolno osnovno šolo, 
Gimnazijo in politehnične de
lavnice. Slepi se usposabljajo 
tam tudi za fizioterapevte, 
daktilografe in telefoniste. 
Zveza slepih in njihova stro
kovna organizacija ima pri 
tem pomemben delež. Zaposle
nost slepih je v primerjavi S 
pred vojno naravnost prese
netljivo napredovala. 109 sle
pih je zaposlenih v industriji, 
60 jih dela kot telefonisti, 19 
pa kot intelektualci in moj
stri v raznih poklicih. Sklepi 
so aktivno vključeni v druž
beno življenje in sodelujejo 
v vseh oblikah upravljanja. 

Ko proslavlja naša Partija 
40~letnico obstoja, združuje 
jubilejno leto še dva za slepe 
pomembna dogodka. Poteklo je 
40 let od ustanovitve Zavoda 

za slepe v Ljuljani in 150 let, 
odkar je Louvs Braille iznašel 
pisavo za slepe. Braillova pi
sava in Zavod za slepe sta 
slepim pripomogla k izobrazbi 
in h koraku v boljše življenje, 
socialistična revolucija pa k 
temu, da so postali enako
pravni Člani naše družbene 
skupnosti. 

Člani KUD »Karel J era j- iz 
Ljubljane, ki je umetniško 
društvo slepih, so na akade

miji v soboto 5. decembra s 
pevskimi točkami, z recitaci
jami, glasbenimi točkami in s 
telovadnim nastopom poželi 
popolno priznanje. Občudovali 
smo izreden smisel slepih za 
takt in njihovo čudovito disci
plino med nastopanjem. Ves 
program akademije, posvečene 
40-letniei KPJ in SKOJ, je 
obogatil letošnjo zimsko sezo
no v Novem mestu in nudil 
gledalcem prav lep užitek. 

Nekaj novega in lepeg a So 
videli in doživeli Novomešča-
m, ki so 28. novembra, na pred
večer pred dnevom republike 
napolnili dvorano Doma L P . 
Osrednja akademija je bila 
svojevrstno doživetje. Brez od
piranja ln odpiranja zavese se 
je pred gledalci zvrstil bogat 
program pevskih točk, orke
stralnih skladb jn recitacij. 
Slavnostni govor je imel sekre
tar občinskeg a komitej a ZKS 
Novo mesto M . Thorževski. Ce
lotna prireditev je imela vse 
dobre lastnosti, ki so pogoj 
uspeha: program je bil kratek, 
po izbiri i n izvedbi pa kvali
teten. Ker so bili vsi nastopa, 
joči ves čas zforani na odru 
pred občinstvom je bil ustvar
jen stik z gledalci. Točke so 
sledile brez zastojev in odmo-

„Zdaj smo pionirji...!" 
Skoraj bi segla po pomirje

valnem sredstvu, tak hrup in 
živ-žav je bil v petek 27. no-
irembra v novomešlcem Domu 
JLA. Učenci novomeške osem
letke so proslavljali dan repu
blike. Nagnetli so se v dvo
rano kot sardine. Dokler se ni 
zavesa na odru razmaknila, so 
se vsi nervozni prestopali, kri
čali in ugibali, kako bo. Naj
manjši — učenci prvih razre
dov pa so zasedli častna mesta 
v prvih vrstah dvorane in nad 
vse težko čakali začetka. 

Končno so se v lepo pri
pravljenem kulturnem progra
mu zvrstili peuci, recitatorji, 
govornik in folklorna skupina. 
Pohvaliti moramo vse nasto-

Kooperacija v poljedelstvu je 
lani zajela v naši državi okrog 
175.000 hektarov, v sadjarstvu 
ln vinogradništvu 2500 hekta
rov. V živinoreji je kooperiralo 
70-000 gospodarstev. 

pajoče, saj so, vsak po svojih 
močeh, storili vse, da bi za
dovoljili občinstvo. 

Po končnem programu to 
bili prvošolčki sprejeti v pio
nirsko organizacijo. Načelnica 
odreda jih je slovesno zapri
segla in mala usteca so resno 
in navdušeno ponavljala nje
ne besede. Predstavnica Dru
štva prijateljev mladine Anča 
Dolenc je pionirjem razdelila 

pionirske rute, zastopnik ObLO 
Bogo Lilija pa jim je čestital 
in v spomin na slavni dogo
dek podaril žogo. Zatem, sta 
pionirjem čestitali še prof. 
Ema Muser v imenu SZDL 
in Nada Gostič kot predstav
nica okrajnega Tajništva za 
Šolstvo, 

V gostinskih prostorih Do
ma JLA so bili novi pionirčki 
nato pogoščeni R. 

Odkritje spominske plošče v Slapah 
pri šmarjeti 

Krajevni odbor Zveze borcev 
Smarjeta je na dan republike 
odkril v Slapah spominsko plo
ščo padlim partizanom. Odkrit
ja sta se udeležila zastopnika 
okrajnega ln občinskega odbor a 

Zveze borcev iz Noveg a mesta 
Ivan Grašič in Alojz Keglovlč. 

Pri odkritju plošče je bilo 
veliko domačinov, zlasti pa 
mladine, ki je na pokopališču 
poskrbela za program, sestav

ljen iz recitacij i n partizanskih 
pesmi. Godba na p iha l a iz No
vega mesta Je Igrala partizan
ske žalostinke. 

Ploščo je odkril in Jo predal 
krajevnemu odboru predsednik 
krajevnega odbora ZB Martin 
Jerin, kj je hkrati spregovoril 
o težkih dnevih revolucij« in 
prikazal požrtvovalnost borcev 
za svobodo, za lepše življenje. 

sd 

rov. In še nekaj, vso prireditev 
so pripravili Novomeščani v so
delovanju z recitatorji iz garni
zona J L A . Sest recltatorjev, 
oblečenih v narodne noše, j» 
simboliziralo šest ljudskih re
publik, vsak recitator Pa Je v 
svojem jeziku recitiraj po eno 
pesem. 45 lepih minut, kol iko r 

je program trajal, b 0 ostalo No-
vomeščanom še dolg 0 v spomi
nu. 

Proslava v Vidmu-Krškera 
Tudi v Vidmu - Krškem so 

proslavili dan republike, V pe
tek, 27. novembra, je b i l a dvo
rana DPD »Svoboda« napolnje
na do zadnjega kotička. Lahko 
tridimo, da je bila proslava 
najkval i te tnejša po vojni v tem 
mestu, prikazala je predvojno, 
medvojno in povojno delo. So
delovali so pionirji in pionirke 
obeh osnovnih Šol, dijaki TSS 
člani DPD Svobode, ob a pev
ska zbora in drugi. 

S plenuma Združenja rez. 
oficirjev ln podoficirjev 

25. novembra Je bila v V i d -
mu-Krškem redna letna konfe
renca občinskega odbora Zveza 
rezervnih oficirjev In podofi
cirjev Videm-Krško, kjer so 
bili zastopani oficirji ln podofi-
cirji iz vseh štirih osnovnih or
ganizacij. 

Ugotovili so, da Je bilo dose
danje delo uspešno. Vso skrb 
So posvetili seminarjem in stro
kovnim ekskurzijam, 

N a konferenci je bil tudi 
član okrajnega odbora Zveze 
rezervnih oficirjev in podoficir
jev tov. Jančič, kj je dal kon
ferenci lepe napotke z a nadalj
nje delo. M . 

Dono«1 našega kmetijstva SO 
letos za 22 odstotkov višji kot 
lani ln za 57 odstotkov višji od 
letnega povprečja z razdobju 
1*47—1956! 
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DVA SVA SE PREBILA 
Lep in sončen je bil tisti 

jesenski dan 1942. leta, ko sva 
g tovarišem Miklavžem prišla 
v Gorenjo vas blizu Mirne ha 
obisk k naš im terenskim po
litičnim delavcem ali teren
cem, kakor smo j ih takrat obi
čajno imenovali. Pr iš la sva le 
nekaj dni po vel iki italijanski 
ofenzivi, v kateri so sodelovali 
tudi belogardisti z Dolenjske. 
Kreni la sva po ozki dolini od 
Tihoboja izpod Kampolja in 
Cirnika . Sijalo je jesensko 
popoldansko sonce, po drevju 
je šumelo že porumenelo list
je. K o sva prišla na rob goz
da nad vasjo, sva si skrbno 
ogledala, kakšno je stanje v 
vasi in njeni okolici. Po skrb
nem ogledovanju sva ugotovi
la, da je vse mrrno in sva se 
nato spustila pr> ozki vaški 
poti v vas. Pod kozolcem sva 
našla t r i naše tovariše, k i so 
se s l ad l i z li trom mladega ja
bolčnika. Kozolcu sva se pri
bl ižal i popolnoma neopaženo 
in tako tudi tovariše iznenadi
la. Zelo j im je bilo nerodno, 
ko sva j ih tako presenetila. 
Zncudeno srno se spogledali in 
nato, od veselja, ker smo 
ostali po tisti s t rašni sovražni

kovi burji vsi Sivi , pr isrčno 
stisnili roke. 

Ponudil i so tudi nama ko
zarček jabolčnika, k i se ga se
veda nisva branila. Miklavž, 
fant visoke po&tave, srednje 
okroglih lic je sedel na ne
kakšne deske, jaz sem pa Še 
ostal na nogah. Moram reči, 
da mi njihova brezbrižnost ni 
pa a v nič ugajala. K a r hitro 
sem navezal pogovor s tovari
šem Jakopinom ali »Pumpro-
vim očetom«, kakor smo ga 
radi imenovaLi, o tem, zakaj 
so tako brezbrižni pod ko<zol-
cem in cel 6 brez vsakega za
varovanja. Saj vendar Itali-
jančkd in belogardisti stalno 
stikajo okrog svojih postojank 
za našimi. Dodal sem: »Kakor 
sva midva lahko neopaženo 
prišla v vas, prav tako lahko 
pridejo tudi belčki in vas po-
lovijo kot pt ičke v kletki.« 

Vide l sem na Jakopinovem 
obrazu naglo spremembo. Ta 
tovariš je bil močan in širo-
kopleč možakar z močnimi čr
nimi brki in vel ikimi temno-
sivimi očmi, večkra t nasme
jan, a sedaj se mu je obraz 
m iglo zresnil in mi je porog
lj ivo pristavil: »Sedaj še en

krat viidiS, da nismo panlčarj i 
niti skrivači.« Res je, poznal 
sem ga kot zelo hrabrega to
variša, toda to pot sem ga mo
ral pokarati, zakaj je tako 
lahkomišl jen in zakaj rajši ne 
pazi nase ln na svoje tovariše. 
Zopet so se mu pomaknili ve
lik; brki sem in tja, a nato je 
spregovoril: »Tj seveda misliš, 
da nimamo organizirane obve
ščevalne službe.' Rečem ti, 
prej ko bodo oni krenil i Iz 
Trebnjega (to je bila najbližja 
in najmočnejša italijansko-
belogardistična postojanka, od 
koder so stalno vpadali, vča
sih v bližje, včasih pa tudi v 
daljne vasi) bomo mi obvešče
ni o vsem, celo o tem, koliko 
jih je, kam gredo in Še vse 
druge podrobnosti. E, kar sedi, 
ne boj se za nas, pa tudi ti 
si med nami brez skrbi. -

Res sem prisede] in popil 
kozarček dobrega .jabolčnika 
S tovarišem Miklavžem sva 
povpraševala po raznih novi
cah, a tovariši so seveda živo 
in z veseljem pripovedovali 6 
tem in onem, kar se je zgodi
lo v času dolge in hude so
vražnikove ofenzive. 

Po kra jšem pogovarjanju je 

eden izmed tovarišev (zdi se 
mi , da je to bil Kolenc, doma 
nekje pri Sevnici) vprašal , če 
bi morda malo prigriznila. Se
veda sva odgovorila, da nisva 
lačna, aH po stari partizanski 
navadi nisva smela odreči. 
»Pojdimo rajši v hišo,- se je 
oglasil tovariš Ganster. Vstali 
smo ln kreni l i v Pumprovo 
hišo. Že na pragu nas je Ja-
kopinova oziroma Pum prova 
mama pr isrčno sprejela. Ona 
je med tem časom, ko smo se
deli pod kozolcem, po svojih 
otrokih zvedela, da sva prišla 
z Miklavžem naokoli. Zelo jo 
Je zammalo, kako je kaj z na
šimi. Se posebno jo je skrbe
lo za njuna sinova Ivana in 
Pepeta aH »Jožeka«, kot je 
imel partizansko ime Zelo ve
selo in rada sva potrdila, da 
sta oba živa in zdrava v Gub-
čevi brigadi, od koder sva tu
di midva ravno sedaj prišla. 
Stopili smo v vežo. nato pa 
v sobo ali hišo, kakor pravi
jo na Dolenjskem sobi, v ka
teri se obeduje in preseda 
prosti čas. Posedli smo na 
stole in klopi okoli velike 
hrastove mize. za katero je do 
začetka vojne posedala vsa 
Jakop'nova družina. K a r hitro 
se je na mizi /.našel velik hle
bec d^mače^a kruha in seve
da, tudi steklenica jabolčnika 
ni manjkala. K o je gospodinja 
vse to postavila na mizo, se je 

opravlčevala t da je vse bolj 
s i romašno, ker je pač vojna in 
so tudi Italijani dn belogardi-
stični hlapci precej pokradli , 
toda na srečo je nekaj stvari 
bilo dobro skr i t ih pa j i h niso 
našli, tako da še vedno lahko 
spečejo kruh. 

Takrat š e n ihče od nas ni 
slutil , kako se pripravlja č rn 
dan za nas 5n za vso Jakopl-
novo družino. Nihče ni t i naj
manj ni pomislil , da je to na
še zadnje srečanje . Nihče si n i 
mogel zamisliti , da večini od 
nas, sedaj Še veselih l ic tu za 
mizo pri hlebcu kruha In ste
klenici jabolčnika, tečejo ne 
samo zadnje ure, pač pa tudi 
zadnje minute življenja. 

Pogovor smo nadaljevali o 
tem, koliko Je Šlo moških v 
belo gardo. Kaj je krivo, da so 
se dali zapeljati in še celo 
nekateri, k i so do ofenzive b i l i 
naši simpatizer j i . Tako se je 
razvijal naš pogovor, a zunaj 
se je lepo jesensko sonce že 
pomikalo proti goram, tam 
daleč za Trebnjem, K m a l u j« 
to naše kramljanje in obuja
nje spominov na preživel« 
dneve vojne pretrgal prestra
šen glas Jakopinove hčerke . 
Pri tekla je v hišo ln zavpita 
na ves glas: »Bežite, tovariši , 
bežite, belogardisti vas obko-
Uujejo. Vsak Čas bodo pred 
hiišo!« 

(Konec prihodnji^ 



K U L T U R A I N P R O S V E T A 

Z II. RAZŠIRJENEGA P L E N U M A O K R A J N E G A S V E T A SVOBOD IN PROSVETNIH DRUŠTEV V C A T E S K I H T O P L I C A H 

N o v e o b l i k e i n v s e b i n a 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
Letošnji občni zbori društev, 

Svobod in občinske skupščine 
so bile izvedene povsod v raz
meroma kratkem času, razen v 
občini Novo mesto. Trden do
kaz več, 'da *e društva vedno 
bolj uveljavljajo v svojem oko
lju. Uspeh občnih zborov je bil 
v dobro pripravljeni vsebini in 
brezhibnem poteku ter v večji 
rnoožičnosti. Opravljene so bi 
le kadrovske spremembe v vod
stvih, k i so dale mesto mlajšim 
in manj obremenjenim tovari
šem. Društva so dosegla širšo 
popularizacijo, medsebojna go
stovanja Pa so prispevala k 
večji utrditvi društev. Zlet v 
Celju je osvetlil težko pretek
lost ln ob primerjavi s častno 
zgodovino Svobod nudil spo
znanje, da imamo danes dobre 
pogoje ln neomejene možnosti 
nadaljnjega razmaha. O Svobo
dah in prosvetnih društvih je 
razpravljal okrajni plenum So
cialistične zveze delovnega 
ljudstva. Temu primerno Je 
treba tudi po občinah našo de
javnost širše osvetliti ln v ob
činskih proračunih določit) 
ustrezen materialni delež dru
štvom. Društva ostajajo zvesta 
amaterizmu, toda za njihov raz
mah so potrebni določeni pogo
j i , k i j ih mora ustvarjati skup
nost, društva pa morajo tudi sa
ma pokazati primerno priza
devnost, d a si ustvarijo ustrez
ne pogoje. 

Idejno Izhodišče je društvom 
začrtala Zveza komunistov na 
obeh kongresih. Za obveščanje 
množic Je ogromnega pomena 
množično kulturno delo, ki ga 
opravljajo Svobode ln prosvet
na društva prek prosvetnih do
mov, klubov, knjižnic, kino 
dvoran, amaterskih umetniških 
družiin, vseh vrst krožkov, 
športnih odsekov itd. Moramo 
postati šola kulturne zabave ln 
razvedrila. Ob primernih obli
kah bodo kopneli pl i tki in 
mnogokrat močno defektni na
čini zabave, rojeni v vzdušju 
zaostalosti1, konservativne mi
selnosti in komercialnih raču
nov, značilnih za kulturno po
litiko sodobnega malomeščan-
stva 

Za širok in vsestranski 
obseg dejavnosti 

Ob tako širokih koncepcijah 
Je pa treba krit izirati ozek in 
nenaraven obseg ci;uštvene de
javnosti, če se omejuje le na 
pevski zbor in dramatiko, v ta
kem okviru je število članov 
nujno pičlo. Tej kulturni de
javnosti največkrat manjka 
izobraževalna in zabavna stran. 
Sodelovanje delovnih ljudi se 
širi z uvajanjem aktualne eko
nomske, politične, širše kultur
ne in izobraževalne tematike v 
društva. V tem pogledu je stor
jen velik korak naprej, nismo 
pa še v celoti uspeli prenesti 
odgovornost na širše članstvo 
in s tem razbremenit! posamez
nike, k i morajo hote ali neho
te nositi vse breme društva in 
v kri t ičnih primerih seveda tu
di sami odločati. Ne gre za 
•č i tke monopolizma osebnosti, 
•avnačati je pa treba' trditve, da 
«o za oder ali predavalnice spo
dobni le posamezniki in da je 
©d njihove inteligentnosti ali 
dobre volje odvisen ves uspeh 
društva. Kulturno prosvetno 
delo mimo množic, mimo orga
nizacij im političnega dogajanja 
ne nosi imena ljudskega pro-
svetljevanja ln zdravega izživ
ljanja. 

Delovni človek potrebuje lz 
dneva v dan več duševne hrane 
ln določenega znanja. Gre za 
širši horizont nadih l judi, za 
obogatitev duševnih kvalitet; 
tu «• bije boj z-a odstranitev 
pregrade med umskim in fizič
n im delom. Naša stvarnost ne 
s i l i Izobraženca k fizičnemu de
lu, hoče pa dvigniti fizičnega 
delavca z vsestransko Izobraz
bo in vzgojo k popolnejšemu 

proizvajalcu ln upravljavcu. — 
Družbeno upravljanje omogoča 
človeku razmah v umskem ln 
tehničnem, ne samo v politič
nem smislu. Ko tako vplivamo 
na ljudi in j im konkretno po
magamo, opravljamo pomemb
no nalogo v duhovni ln posred
no v materialni izgradnji naše 
dežele in prav Je, da na ta 
dejstva opozarjamo. S tem po
magamo do spoznanja tudi t i 
stim, ki še vedno ocenjujejo 
naše delo kot osebno izživ
ljanje. 

O novih oblikah in vsebini 
Tovariš Bogovi^ je nadalje go

vori] o novih oblikah ln vse
bini. Večina aktivnih amater
jev hoče konkretni odgovor ln 
se ne zadovoljuje s splošno oz
nako novo, napredno, družbeno 
pomembno itd. S tem si v 
praksi res ne more pomagati. 
Ljudje imajo prav, ko želijo ln 
zahtevajo točnejšl odgovor. Res 
pa je, da splošno veljavnega 
recepta ni mogoče dati, ker so 
okoliščine, k i vplivajo na izved
bo in izbiro, povsod različne. 
Glede na okus ljudi, potrebe 
okoliša, vprašanje prostorov, 
sredstev, odnosov v organiza
ciji itd. b! vsako društvo nudi
lo drugačno sliko in različne 
pokazatelje. Poti so različne, a 
cilj je skupen. Prav zato, ker 
•mamo pred očmi različne člo
veške želje In Interese, je tež
ko trditi, katera oblika Je naj
primernejša, da bi delo steklo 
brez težav. Vsako uvajanje no
vih al! le prenovljenih oblik 
naileti na določen odpor in te
žave. Zato ne bo odveč, če bo
mo bolj prisluhnili potrebam 
ljudi. Sama propaganda brez 
skrbne priprave In preverjanja 
novih prijemov več škodi ko 
koristi- Ce ljudi privabimo z 
dobro propagando k slabo p r i 
pravljenemu programu, tuđi 
pozneje, ko homo imeli re« do
ber program, ne bodo prl«li. 
Zato kaže vso pozornost posve
titi programom, njihovi p r i 
vlačnosti, kvaliteti in šele nato 
jih kaže tudi popularizirati. 
Danes si težko predstavljamo 
arhitekta, ki bi projektiral 
stavbo, ne da bi dobro poznal 
značilnost gradiva. V našem de
lu pa dostikrat delamo načrte 
brez upoštevanja ljudi, brez 
preverjanja njihovih želja, do
jemljivosti in zanimanja. 

Edini s m 0 si torej lahko, da 
dokončno veljavnih program-
gk Ih navodil ni mogoče postav
ljati. Na osnovi analiz občin
skih svetov -n razgovorov pa 
je mogoče dobiti precej podat
kov, ki so lahko zanesljivejša 
oporišča v nadaljnjem Iskanju. 
Ne ustavljajmo se pri posveto
vanju le z igralci in s pevci, 
vprašajmo tudi poslušalce ln 
mladino, kaj j im je všeć aUt ne 
pri pevskem zboru, igralski 
družini in sploh v društvu! — 
Kdor ne more ali noče peti ali 
igrati, ga morda bolj privlači 
klubsko ln zabavno delo, likov
no ali drugo področje. Vsakdo 
bi pa moral najti v naših vr
stah svoje mesto. 

Zaljubljenost v ustaljene ob
like sploh duši Iskatefljsko vne
mo ln s tem potrebno okretnost 
in prllago je vanje času. 

Amaterizem bo ostal 
vedno živ 

Z razvojem sodobnih komu
nikacijskih sredstev se že laže 
zadošča kulturnim potrebam 
posameznikov, nikoli p a ne bo 
zamrla potreba človeka po ak
tivnem udejstvovanju, kakor 
tudi ne želja, da se družimo z 
ljudmi. Televizorji ln drugI 
aparati bodo posredovali kul 
turne dobrin© v stanovanja, 
kljub temu pa ne bo zamrla že
lja PO fckupnem delu, p 0 med
sebojnem srečanju in izmenja
vanju misli , po lastnem ustvar
janju, želja po lepem ln pr i 
jetnem. To spoznanje v l iva op

timizem do bodočnosti amater
skega udejstvovanja, narekuje 
pa tudi iskanje privlačnejših 
p-otj m sodobnejših prijemov. 

Zanimivi in koristni bi lahko 
postali krajši seminarji za go
vornike. KdrJr se javno udejst-
vuje, bi se moge] navadit! lep
šega branja, pravilne j še izgo
vorjave, kar pomaga do večje 
avtoritete in uspeha. Marsiko
mu bi lahko odpravili manjšo 
govorno napako. Recltacljski 
večeri morejo tudi postati pri
ljubljeno razvedrilo. Povsod se 
najdejo ljudje, k i radi reciti
rajo In sploh nastopajo. 

Delavske univerze 
so nam pomočnik 

Lahko smo zadovoljni, da 
smo na dokaj neobdelanem po
dročju izobraževanja dobili no
vega pomočnika v delavskih 
univerzah. Ze na zadnji skup
ščini smo ugotovili, da Obsežne 
in zahtevne naloge izobraževa
nja presegajo naše kadrovske 
In materialne zmogljivosti. De
lavske univerze bodo razpredle 
širšo mrežo in s tem postale 
organizator Izobraževanja. 

Splošno izobraževanje, k i 
ustvarja temelje družbeni in 
ekonomski izobrazbi, bomo lah
ko v ceflotl odstopili mreži os
novnih m drugih šol. Društva 
so Pa dolžna še naprej zbujati 
pri ljudeh potrebo po" izobrazbi 
In Široko agitirati obisk vseh 
vrst izobraževanja. 

Poklicne Izobraževalne usta
nove ne morejo ovirati društev 
in Svobod. Upoštevati moramo, 
da Je profesionalna oblika Izo
braževanja nastala lz objektiv
nih potreb širokega področja 
dela, k i ga društva ne zmorejo. 

Tovariš Bogovič je dalje raz
pravljal o stanju našega knjiž
ničarstva. O tem bomo v krat
kem posebej poročali. 

Mnogi se ogrevajo 
za klubsko življenje 

Potem ko Je govoril o filmski 
umetnosti ln njenem vplivu 
zlasti na mladino, je več misli 
posvetil vprašanju - zabavnega 
in klubskega življenja. Ze dol
go je znano, da društva vse 
premalo gojijo družabno živ
ljenje. Sestanki so bil i vsi do
slej le delovnega značaja. Vse 
premalo je svečanih trenutkov, 
ko dolgoletnega delovnega čla
na nagradimo vsaj s prizna
njem ob njegovi odhodnicl '.z 
kraja. Zabavno življenje se 
lahko odvija tuđi na Izletih, 
društvenih plesih, jubilejih ud-
Naš delovni čas se bo postopo
ma krajšal in človeka prav go
tovo ne bo zadovoljila le kino 
predstava. Za marsikoga je 
simpatična oblika družabnega 
življenja v klubu. Klubski pro
stor lahko predstavlja manjša 

aH večja soba, opremljena s 
sodobnimi kulturno tehničnimi 
pripomočki kot so radio, mag
netofon, električni gramofon in 
podobno. Za igro naj bo na raz
polago šah, dostopne naj bodo 
revije in časopisi, koristna bi 
p a bila tudi bližina čitalnice. 
Ko bo prostor primerno oprem
ljen, razporedimo čas sl i veče
re posameznim dejavnostim. Tu 
ne gre za gola predavanja, mar
več naj se ob razgovorih kre
šejo misli jn mnenja, k i pa naj 
ne prizadevajo osebnosti. Za
četki bodo skromnejši, ker bo
mo v kraju šele iskali ustrezno 
vsebino ln interes (gospodar
stvo, tehnika, umetnost, litera
tura, glasba, politika Itd.). S 
časom bomo mogli izdelati 
daljše in realnejše programe- — 
Težiti moramo za tem, da bodo 
klubi prijetna shajališča za de
lovne ljudi. Izogibati se bo tre
ba formalizma in samo strem
ljenja Po tehnični opremi. Vse
bino klubskega življenja daje 
človek in on ustvarja prijetno 
vzdušje. 

Športno dejavnost naj dru
štvo goji le tam, kjer ni teles
no vzgojnega društva Partizan. 
Kjer deluje to društvo, naj na
še društvo z njim sodeluje, 
šport pa naj prepušča športni 
in telesnovzgojni organizaciji. 
Podobno je z drugimi društvi. 

Organizacija SVOBOD In PD 
je trdna 

Za tovarišem Bogov ičem Je 
poročal tajnik sveta Jane« 
Gartnar o poteku občinskih 
skupščin ter zlasti opozoril na 
slabosti novomeškega občinske
ga sveta, k i do dogovorjenega 
časa še ni opravil skupščine. — 
Analiza je bila obširna in te
meljita ter bomo o vsebini ob
širneje še poročali, plenum je 
soglasno sprejel predlog tova
riša Franca Pavlin-ica o spre
membi pravilnika o podelitvi 
Trdinovih nagrad. Novi pravil
nik bo objavil Dolenjski list v 
eni prihodnjih številk. 

Po bogatih poročilih — 
pestra razprava 

sveta Svobod m prosvetnih 
društev Vinko Trinkaus. Pre
pričevalno je utemeljil mesto 
ameterlzmu v razvoju civiliza
cije ln tehnike. Poudaril je, da 
socializem n© pomenja le dvi
ga civilizacije, ki jo ustvarjf. 
tudi kapitalizem, marveč po
menja poglobljeno etiko ln ple
menitost v človeški družbi. Na 
splošno je hiba društev, da se 
izčrpavajo v prireditvah, ljud
je pa hočejo vsak dan prihajati 
v stik s kulturo. Amaterizem je 
notranja potreba v človeku, 
zanj se navadno odloča človek 
že v mladh letih. Slovenija 
ima lepo armado Ijudskopro-
svetnih delavcev — amaterjev. 

Priznati je treba. d a je v ce
lotnem potekanju plenuma ta
ko v referatih in razpravah bi
lo čutiti nov, svež veter. Mlad 
vodstveni kader se je temeljito 
spoprijel z vsemi težavami in 
problemi, k i so v okraju še 
hudo pereči. Osnovna orienta
cija je dobra ln volje do dela 
ne manjka. Kakšnj bodd uspe
hi prizadevanj, bo pokazal p r i 
hodnji plenum spomladi, k i ga 
bo Okrajni svet Svobod in 
prosvetnih društev sklica] ver
jetno v Beli krajini. I i l d o r M o l e : SPOMIN N A NOVO MESTO 

Koristno s prijetnim 
Zapiski s skupščine občinskega sveta Svobod in PD v Brežicah 

V soboto, 21. novembra, je bila v Brežicah skupščina občin
skega Sveta Svobod in prosvetnih društev. Zasedanje je pozdravil 
ln otvoril predsednik Jakob Dernač, udeležili pa so se Je tudi 
tajnik okrajnega Sveta Svobod J. Gartnar, član predsedstva J. 
Pcrpar, zastopnik občinskega komiteja Silvo Gorenc in zastop
nik občinskega sveta za šolstvo Anton Puhor. 

Tovariš Dernač Je poroCal o de
lu v preteklem letu, analiziral je 
uspehe in opozoril na nekatere po
manjkljivosti. Poudaril Je, da bi se 
morala društva večkrat sestati in 
z izmenjavo IzkuSenj reševati pe
reče probleme. Dejal Je tudi, da je 
treba mladini pustiti proste roke 
pri kultumo-prosvetnem delu na 
tistih področjih, ki Jih more sama 
voditi. 

Po poročilu se Je razvila živahna 
razprava. Izčrpne, so obravnavali 
ljudske knjižnice, ki Jih Je 18 (7745 
bralcev in 17.145 prebranih knjig). 
Stare knjige Je treba zamenjati z 
novimi in sodobnimi. Razen po-

V nedeljo dopoldne je plenum »udno znanstvenih ln leposlovnih 
*r. * _ " knjig bi morala knjižnica nabav

ljati tudi tehnične knjige, saj smo 
danes sredi splošnega tehničnega 
napredka. 

Dalj časa so razpravljali tudi o 
izbiri odrskih del. Poudarjeno je 
bilo, da morajo društva v bodoče 
segati po sodobnih delih, ne pa 
stikati za zastarelimi igrami, za 
katere se ne ve, kop jih Je pisal 
in kdaj. Knjižničark*--Zorkova Je 
lepo nakazala vsa dela, ki so pri
merna za dnnaSnjl čas, in omenila 
vrsto del, ki niso za današnjega 
bralca, ker so se že preživela. Ko 
ocenjujemo delo dramskih skupin 
podeželskih druStev, ne smemo 
upoštevati le števila nastopov, tem
več tudi vse težavne okoliščine, ki 
so vplivale na igralce. V kratkem 
bo izšla vrsta priročnikov, kot 
2lva slovenščina, Šminkanje, knji
ga o praktični in teoretični režiji 
in drugo. Prosvetni oder v LJub
ljani bo posnel na magnetofonski 

razpravljal o referatih. Pod
predsednica okrajnega 'ljudske
ga- odbora ing. Vilma Pirkovič 
je ugotovila, da na kulturnem 
polju položaj v našem okraju 
ni še zadovoljiv, ke^.se je mo
ral okraj po vojni .'orientirati 
predvsem na gospodarsko pod
ročje. Ce hočemo obdržati kva
lificirani kader, mu je treba 
nuditi razen življenjskih pogo
jev tudi kulturno hrano. Za de
lo so zagrabili mladi ljudje. Na
loge so številne, uspeh je pa še 
vedno skromen. Vse pa kaže, 
da stopamo na boljšo pot. 

Med drugim je posegel v raz
pravo tudi tajnik republiškega 

trak različne zvočne efekte, ki Jih 
bo Izposojal raznim društvom. Go
vorili so tudi o godbi, ki v zad
njem ćasu ne dela zaradi popravil 
potrebnih instrumentov. 

Tovariš Gartnar Je med drugim 
navajal, naj bo ta konfrenca pre
lomnica in začetek novega kultur
nega in prosvetnega življenja. -Vse, 
kar se je doslej pokazalo kot do
bro, moramo obdržati, hkrati pa 
Iskati novih oblik dela. Mladini 
moramo nuditi to, kar zahteva, ker 
je tempo življenja danes povsem 
drugačen kot nekdaj. Mladino mo
ramo pritegniti z novimi sredstvi 
in načini.« Dejal je tudt, da 
okrajni Svet Svobod ne bo več 
neposredno posegal v probleme 
občinskih zvez Svobod. Za to so 
poklicani občinski sveti. Med po
sameznimi društvi je premalo sti
kov, občinski sveti premalo po
znajo življenje društev. Da bo de
lo laže, moramo iskati pomoč v 
sindikalnih organizacijah ln osta
lih, ki nam bodo pomagale. Močno 
je poudaril, da je treba kmečkemu 
prebivalstvu nuditi razvedrilo, skr

beti za vzgojo kadrov, ne pa 1« 
tarnati in prositi pomoči. 

Ob koncu si Je novoizvoljeni od
bor postavil vrsto sklepov. Osno
vali bodo režiserski tečaj, tečaj za 
šminkanje, ustanovili bodo potujo
če ljudske knjižnice, začeli bodo z 
izobraževanjem odraslih, organizi
rali seminarje za pevovodje. po
magali posameznim društvom pri 
nabavi materiala ln tesno sodelo
vali z občinskimi odbori SZDL. 
Organizirali bodo predavanja, usta
navljali klube in mladinske pevske 
zbore. 

Prihodnje leto bo več festivalov, 
kjer bo tekmovanje posameznih 
zborov, zato se moramo pravočas
no pripraviti nanje. 

Tudi o problemu dvoran so 
navzoči razpravljali. V dvoranah 
gospodari kino ln le nerad odstopi 
prostor Igralcem. To vpraSanje mo
ra občinski Svet Svobod v naj
krajšem Času rešiti. 

Vsa kulturna dejavnost od ljud
ske univerze, poljudno znanstve
nih predavanj, splošnega izobraže
vanja, različnih gostovanj do dru
žabnih vejerov pospešuje smisel ln 
veselje za delo. Kmečko mladino 
moramo s kulturno prosvetnim de
lom odvrniti od pretepov ln pijan
čevanja. Zato bi moralo obveljati 
geslo: Združujmo koristno s pri
jetnimi Jože Pučko 

V petih dneh: 70 novih članov 
v društvu 

Vedno več zanimanja 
Sredi leta so se pojavili v 

Dolenjskem listu oglasi, k i so 
vabili za vpis e v razne večerne 
tečaje. T a k 0 smo lahko tudi 
brali, d ; 1 se bo začel nižji tečaj 
In višji tečaj osemletke ali po 
starem za nižje gimnazije. 

Odziv v Novem mestu je bil 
izredno velik, saj se je že na 
skupnem sestanku pred pričet-
kom tečaja zbralo okoli 100 te
čajnikov, ki želijo, da nadokna
dijo, kar so izgubili ln kar od 
njih zahteva današnji razvoj. 

Meseca oktobra se Je pričel 
redni pouk, ki poteka trikrat 
na teden, enkrat pet ur in dva
krat po Štiri ure. Zanimanje, k| 
je vladalo v začetku, nI popu
stilo In i m a večerna šola danes 
4 razrede z okrog 120 tečajniki, 
od tega je le en razred nižje 
stopnje m kar trije razredi 
višje stopnje. 

Pouk na večerni Soli je pri

lagojen za izobrazbo odraslih in 
Je temu primeren tudi učni na
črt, k i vsebuje matematiko, slo
venščino, spoznavanje prirode 
in spoznavanje družbe. Vseka
kor je pouk precej zgoščen, saj 
se b 0 v osmih mesecih predela
la snov, ki jo v osnovnj šoli 
predelajo v dveh letih. 

Profesorji in učitelji, k i po
učujejo, dajo od sebe vse, d a bi 
tečajniki kar najbolje razumeli 
razločeno snov in si pridobili 
čim več znanja. 

Priporočljivo bi bilo, da bi 

te večerne tečaje obiskovali vsi, 
ki vedo, da imajo premalo 
osnovnega znanja. Tako bodo 
osvežili in pridobili mnogo no
vega in za vsakdanje delo po
trebnega znanja. 

Tako naši delovni ljudje upo
rabljajo vse možnosti Z a prido
bivanje višje Izobrazbe. Saj 
imamo poleg Imenovane večer
ne šole še vrsto drugih, za ka
tere pa ni zanimanje nič manj
še. Zelja po čim višji izobrazbi 
je torej želja vsakega našega 
državljana, k i j i je danes že 
mogoče ustreči. -c. 

Prosvetno društvo »Lojze K o -
šak« je imelo pretekli četrtek 
redni letni občni zibor, na ka
terem so člani pregledali dose
danje delo in izdelali načrt za 
novo sezono. Le-ta se Je pričela 
letos Izjemoma šele 18. oktobra, 
ker so bil i prej vsi prostori za
sedeni. Načrt za prvo polovico 
tekoče sezone je izdelal še 
upravni odbor, občni zbor ga je 
zdaj samo potrdil. Kakor dru
ga leta, se tudi zdaj obeta ži
vahna kulturna sezona na pod
ročju izobraževanja, gledaliških 
prizadevanj, pevske kulture, 
lutkovnih dejavnosti, razstav 
itd. Ker Prosvetno društvo v 
resnici mnogo nudi svojim čla
nom, je v petih dneh stopilo 
vanj nad sedemdeset novih Čla
nov, ki so v glavnem že vsi 
poravnali članarino in prispe
vek za člansko izkaznioo. 

* 

Članstvo Društva narodov bo 
v Kostanjevici treba pomnožiti. 

Ugled te mednarodne organiza
cije, ki ščiti človečanske pravi
ce, uravnava mednarodne spo
re ln podpira male in zatirane 
narode vsega »veta, je takšen, 
da hi z a vsakogar morala biti 
čast, da je njen Član. Letošnji 
Dan združenih narodov je šel 
skoraj mimo nas, čeprav bi rav
no glede zbiranja članov lahko 
marsikaj storili. 

Mladina in arheologija 
Sodelovanje Dolenjskega mu

zeja s šolami je spodbudilo 
pri ruwomeškiih gimnazijcih 
misel, da bi organizirali arhe
ološki krožek. Zamisel so di
jaki uresničili in dobili za 
vodstvo krožka strokovnjaka v 
osebi kustosa arheološkega od
delka pri Dol. muzeju Toneta 
Kneza. Se obilica nerazislkanih 
vprašanj na terenu in bogata 
najdbišča bodo nudila mladini 
dosti zanimivih odteritij in do
zi veuuj. 

iiiiifliiiMiinniiH 

» V E L I K I U Č E N C I « 

V počastitev dneva republike so Artičani uprizorili Borovo Igro RAZTRGANCI, ki je zaradi 
požrtvovalnosti režiserja Janeza VolČanška in prizadevnih igralcev dobro uspela. Med prazniki 
So obiskali Artiče pri Brežicah tudi Avscniki, s katerimi so bili ljudje zelo zadovoljni. Obljubili 

so še takšen obisk ln novo gostovanj« (Foto: Martin Zupančič) 

Oddelek srednje kmetijske šole Maribor 
je pričel letos s poukom na Grmu v No
vem mestu. Učenci enega izmed dveh raz
redov so pravkar zbrani pri pouku slo
venščine-

— Kraljica Ji je rekla nikar ne jokaj 
lepa vida — je z okorno pisavo napisal na 
šolsko tablo »učenec«, star gotovo več kot 
25 let. 

— Preberite, kaj ste napisali, — je pri
jazno pozval fanta pri tabli prof. Karel 
Bačer. Oči 45 odraslih Uudl, ki so »daj 
učenci, so uprte v tablo. Vprašani bere, 
ugotovi, da je pozabi] na vejico. Nato se 
vsi pogovorilo o tem, kje postavljamo 
vejico. 

— Vida Je lastno Ime, moral bi ga pisati 
z veliko začetnico, — je naslednja ugo
tovitev fanta pred tablo. In spet skupno 
razmišljijo o tem, kdaj uporabljamo veli
ko začetnico. Nekoč, p r ed desetimi, pet
najstimi, da tudi pred 25 leti so o teh 
stvareh že slišali, toda pozabili so. Zdaj 
obnavljajo, ponavljajo i n se uče nanovo. 

Kaj Je narodna pesem, njene posebnosti, 
kakšne vrste pesmi poznamo, ln 8e mno
go tega so se naučili v tej Šolski uri. Ko 
sem nato med odmorom vprašal prof. 
Karla Bačerja, kako sodi o svojih velikih 
učencih, je odvrnil: 

— Izredno voljo za osvajanje znanja ču
tim v njih. Znanje pijejo kot suha zemlja 
vodo, skoro dobesedno. 

Nato sem se vrnil v učilnico. 
— Kateri predmet vam dela največ te

žav? — sem vprašal. 
— Pedologija! Fizika! Kemija! Mate

matika; — so padali odgovori. Vsakterl od 
njih ima svoje težave. Zapustili so svoja 
delovna mesta in odšli v šolo, nadokna
diti svoje znanje, ki jim ga preteklost nI 
nudila. Štefan Podlesek je med njimi 
najstarejši, 45 let Ima. 

— Pred vojno sem končal 4 gimnazije. 
Naprej nisem mogel. Ni bilo denarja. Po 
vojni — sami veste kako je bilo. Delal sem 

Obisk pri učencih grmskega 
oddelka mariborske Srednje 

kmetijske šole 

in vedno na tihem želel študirati, toda ni 
bilo časa- Zdaj sem se odločil, prepričan 
sem, da bo šlo. Stipendira me KGP Novo 
mesto. 

In še razgovor i najmlajšo, Jožico Bon, 
ki Je doma lz Dola pri Vidmu-Krškem. 
Stara je dvajset let. 

— Do zdaj sem delala doma na kmetiji. 
Rada se učim, še rajši bom delala potem, 
ko bom kaj znala v kmetijstvu. Zaposlila 
se bom v kmetijski zadrugi in pomagala 
našega kmeta učiti, kako se bolje in laže 
prideluje v kmetijstvu 

Direktor lole inž. MIlan Bračika je po
vedal: 

— Kar 150 kandidatov se Je prijavilo na 
razpis. Vseh nismo mogli sprejeti. Iz na
šega okraja jih je zdaj vpisanih 75. Le £5 
od teh je Imelo zadostno šolsko izobrazbo, 
ostali so morali opraviti sprejemni Izpit. 
Razen naših dijakov jih Imamo ie 18 a 
Gorenjskega ln 1 iz Velenja. Gojenci Ima
jo zelo različno šolsko izobrazbo. Najmanj 
4 razrede osnovne šole in največ 6 razre
dov gimnazije. 

— Kaj pa učni program? 
— Pouk bo trajal štiri semestre, torej S 

leti- Zdaj poučujemo predvsem splošni 
del, ki obsega matematiko, slovenščino, 
zgodovino, zemljepis, fiziko, kemijo in 
biologijo. Za strokovni del nam še pri
manjkuje učnih moči. Ta bo obsegal pouk 
is poljedelstva, živinoreje in splošnega 
dela sadjarstva. Gojence smo ločil] v dva 
razreda, ker sta na žalost na razpolago le 
dve učilnici. 

— Kako ocenjujete odziv za vašo šolo T 
našem okraju? 

— Kar dober je. Vse zadruge in pose
stva so se potrudila Izbrati najboljše kan
didate. Le tako si lahko zagotovijo kme
tijske zadruge kadre, ki jih močno pri
manjkuje. Res pa je. da je bil mUiv po
nekod boljš' in drugod slabši. -* 
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Vsestranska delovna vzgoja 
je ena izmed glavnih odlik delovanja taborniške organizacije — Nekaj vtisov z letnega občnega zbora 

Partizanskega odreda gorjanskih tabornikov v Novem mestu 
Obstali sta pred izložbo okrajne 

lekarne v Novem mestu. -Kako 
lepo je moralo blt.i na taborjenju 
v Rabcu!« — »poglej, tu Je najina 
prijateljica - menda lupi krom
pir.« — »Ah, to ml pa ni všeč, da 
se mora na taborjenju tudi delati!*' 

Prisluhnil sem tem besedam, po
gledal dekleti ln takoj presodil, 
zakaj Uma delo ne diši. BI bilo 
res škod* maniklranlh nohtov in 
nežno k o ž e . . . 

S takimi tabornicami bi si pač 
malo pomagal Crnl som, ki je na 
Podstenicah v najhujšem nalivu 
raztovarjal prtljago za tabor, ki 
so ga postavili ob proslavi oblet
nice SKOJ: Dokumentarna slika 
kaže tabornike, ki stoje z resnimi 
obrazi poleg spominske plošče, ki 
Jo odkriva Janez Vlpotnlk . . . 

Pred Domom JLA je bilo v ne
deljo, 22. novembra, malo pred 9. 
uro vse živo. Od raznih strani so 
prihajale skupine mladih tabor
nikov ln tabornic s svojimi vodni
ki. Pri vratih je stal resen fant in 
štel. »Se dva, pa dobimo torbico 
za prvo pomoč.« (Četam, ki bodo 
Imele BO"/, udeležbo na občnem 
zboru POGT, Je bila obljubljena ta 
praktična nagrada.) 

»Izgubil sem stavo,« je priznal 
starosta Inž. Rajič, ko so se vsi-
pale nove in nove skupine. Stavil 
je z načelnikom Sivim Jalovcem, 
da ne bo J50 udeležencev. Bilo jih 
Je" 220 - še stati so morali zamud
niki. 

Čebelica Mira je v spremstvu 
dveh medvedkov prinesla šopek ln 
z jasnim glasom želela uspeha obč
nemu zboru ter obljubila, da bodo 
najmlajši taborniki v bodočem letu 
še bolj vneto sodelovali. 

Poročilo za poročilom se Je vr
stilo. Sest načelnikov Čet je poro
čalo o delu v preteklem letu. Člo
vek se čudi nastopu teh mladih 
ljudi, ki tako samostojno vodijo 
delo in kritično presojajo uspehe 
in neuspehe. * 

788 vodovlh sestankov. 126 izle
tov, nočne vaje, sprehodi, treningi, 
tekmovanje, čajanke, nabiralne ln 
krasllne akcije, Izpiti, partizanski 
pohodi, izdelava ročnih del in 
stenčasov, vodniški tečaji in tabor
jenje - redko katera organizacija 
ima tako pester program dela. In 
vse to dela mladina sama — sta
rejši člani so ji le izkušeni sveto
valci. 

Skoro 9000 delovnih ur je bilo 
opravljenih v 237 delovnih akcijah! 

Vod Jelen si je zgradil kočo na 
Otočcu, vod KGR na Gorjancih. 
Spomladi so taborniki napulill 27 
tisoč Jelkovih sadik, sedaj pa so 

z LMS, priprava za gradnjo doma 
tabornikov in še mnogo drugih 
nalog predvideva sprejeti delovni 
načrt. 

se lotili urejevanja Ragovega loga 
in priprav za gradnjo lastnega do
ma. 

»Vse to pestro delo tabornikov 
Je bilo omogočeno zaradi krepke 
podpore Rdečega križa, Zavoda za 
socialno zavarovanje ln Okrajnega 
starešinstva tabornikov. Naj jim 
bo na tem mestu izrečena Iskrena 
zahvala s pripombo, da je njihova 
materialna pomoč dobro naložena 
Investicija za izgradnjo socializma, 
ker rtedkokatera mladinska orga
nizacija vzgaja tako vsestransko s 
praktičnim delom novega človeka 
kot taborniška . . .* je poročal na
čelnik odreda. 

»Taborniki res niso od muh,-
seru slišal pripombo očeta, ki ima 
sina in hčer že tri leta v tej orga
nizaciji. 

Tudi napake so se pokazale pri 
vsem tem delu. zlasti odnos do 
skupne opreme, netočnost pri Iz
vrševanju sprejetih nalog, včasih 
tudi nezdrava rlvaleteta — vendar 
vse te nevšečnosti ne morejo za
brisati močnega vzgojnega vpliva, 
ki ga ima taborniška organizacija 
na mladino. 

Skrb za nove vodnike, razširitev 
organizacije (v bodočem letu naj 
bi dosegla število 500), poglobitev 
ideološkega dela v tesni povezavi 

Nova odredova uprava s starosto 
Inž. Rajićem ln načelnikom Crnim 
Somom (ki je bil pred osmimi leti 
eden izmed članov prvega voda, 
ki ga je ustanovil v Novem mestu 
Samotni Hrast), bo Imela v vsem 
članstvu močno oporo za uresniči
tev sprejetih načrtov, med kateri
mi je posebno važen sklep: opra
viti 5000 delovnih ur v skupni vred
nosti 500.000 din za gradnjo doma. 

Izmed vseh povabljenih gostov 
je bil navzoč le predstavnik TVD 
Partizan tovariš Kovačič, ki je po
udaril velik vzgojni pomen tabor
niške organizacije in sporočil, da 
čaka v zvezi z zletom »Bratstva in 
enotnosti« v bodočem letu tudi ta
bornike važna in častna naloga -
pokazati bratski mladini iz Hrvat
ske in Bosne vzoren tabor in pri
rediti taborni ogenj s kulturnim 
sporedom. Številne naloge, ki so 
Jih v letošnjem letu izpolnili novo
meški taborniki (med drugim so 
postali spet prvaki Slovenije v ta
borniškem mnogoboju), so porok, 
da bodo tudi v prihodnjem letu 
nadaljevali s tradicijo, ki jo krat
ko lahko označimo: z delom v pri
rodi — k novemu človeku. N. K. 

Občni zbor odreda Matije Gubca 
T nedeljo 22. XI. se Je zbralo v 

brežiškem Prosvetnem domi 160 
tabornikov na I. redni letni <. jčnl 

zbor svojega odreda. Z veseljem 
so v svoji sredi pozdravili inštruk
torja Okrajnega starešinstva, pred
stavnike enot iz Sevnice ln Krške
ga 1n tisto malo število staršev, 
ki so se odzvali povabilu. Zal so 
pogrešali povabljene predstavnike 
domačih družbenih organizacij, 
tembolj veselo pa so pozdravili 
predsednico Društva prijateljev 
mladine. 

V poročilih uprave In skrbno 
pripravljenih poročilih vodov so 
obdelali pomanjkljivosti v prvem 
letu svojega obstoja in tudi šte
vilne uspehe. Ugotovili so, da je 
bilo delo odreda v minulem ob
dobju dobro. Sprejeli so tudi nove 
naloge in načrte za prihodnje le
to. S pomočjo vseh članov, vodov 
in uprave jih bodo tudi lahko 
uresničili. V. J. 

0 našem šolstvu4 

Pregled, k i smo ga 0'bjavili v zadnji številki, nam je torej 
povedal, da nam je že leta 1945 manjkalo 72 šolskih stavb. Ce 
dodamo tej številki še 13 šolskih zgradb, k i so zastarele, potem 
lahko ugotovimo, da nam je manjkalo 85 šolskih stavb ali pr i 
bližno 60°/o od vseh osnovnih šol v okraju. Do letos smo obnovili 
34 požganih ali porušenih šol, obnovili oziroma pravzaprav na 
novo zgradili 14 opustošenih šol, za dve šoli pa smo uredili 
prostore s preureditvijo zasebnih stavb. S pomočjo republike, 
okraja, občin in prebivalstva smo torej uredili 50 šol, zaradi 
pomanjkanja sredstev pa je obnova še marsikje nedokončana. 
Skoraj povsod nam manjka denarja za dokončno ureditev šol, 
za inventar in učila. Ce bi hoteli urediti vse naše šole, bi potre
bovali denar še za dve požgani šoli, za' 20 šol, k i nimajo lastne 
stavbe, za 13 šol, k i so zdaj v neustreznih starih poslopjih, za 
12 novogradenj in za 25 stavb za srednje in strokovne šole. 
Skupno bi torej potrebovali sredstva za 72 šolskih stavb, če naj 
bi delo v šolah potekalo normalno, se pravi z dvojno izmeno. 
Najprej bi morali dokončati novogradnje (Bojsno, Mrzlava vas, 
Zameško, Šentjanž, Čatež, Vinica, Prevole, Sentrupert, Šmarje
ške toplice, Globodol, Dolenja vas, Ajdovec). Za te začete 
novogradnje bi potrebovali 138 milijonov dinarjev. Za ostalih 
60 potrebnih šolskih stavb bi potrebovali 4 milijarde in 800.000 
din, računajoč povprečno na eno šolsko poslopje 80 milijonov 
dinarjev. Ce bi vsako leto zgradili 5 novih šol, bi to delo še 
vedno trajalo 16 let. 

V okraju, kjer se industrija šele postavlja na svoje noge in 
daje velika sredstva za' odplačevanje svojih anuitet, šole ne 
morejo pričakovati velike pomoči. Skromna sredstva, k i j ih 
dajejo občinski ljudski odbori in okraj, še dolgo ne bodo zado
ščala za ureditev perečega stanja. Brez podpore republike pro
blema šolskih prostorov v našem okraju ne bo mogoče rešiti. 
Povprečje 80 milijonov dinarjev za šolo gre predvsem n« račun 
večjih stavb v centrih kot so na primer Šentjernej (600 otrok), 
Trebnje (450 otrok) itd., k i zahtevajo večje Investicije. Pov
prečje je tako visoko tudi zategadelj, ker je v načrtu nujna 
graditev srednjih strokovnih šol kot na primer tehnična srednja 
šola Krško, ekonomska srednja šola Novo mesto itd. 

Zanimiv je pregled, koliko smo vložili investicij za naše 
šolstvo v povojnih letih. Ljudska republika Slovenija nam je 
pomagala v letih 1945—1959 s 120 milijoni, OLO je prispeval 
157,186.000 din, občinski odbori 231,588.000 din, medtem ko je 
prebivalstvo prispevalo v različnih oblikah 17,700.000 din. To 
znese v štirinajstih letih 526,474.000 din. 

Za leti 1960 in 1961 bi po sedanjih načrt ih potrebovali za 
najpotrebnejše 1 milijardo in 392 milijonov dinarjev. Dokončati 
moramo 12 novogradenj, pričeti bo treba gradnjo internata za 
vajenec, gradnjo delavnic za TSS, nujno potrebna je adaptacija 
Internata v Brežicah in začetek gradnje nove osnovne šole v 
Šentjerneju, Dragatušu in Trebnjem. OLO Novo mesto je dal 
v osnutek svojega plana za potrebe šolstva 704 milijone, za 
ostalo razliko (688 milijonov) pa okraj nima kritja. 

2e v prejšnjih pregledih smo omenili, da stanujejo učitelji 
v našem okraju v zelo slabih stanovanjih. Ugotovljeno je, da 
imamo v okraju 157 družinskih stanovanj za učiteljstvo in 156 
samskih stanovanj, vseh prosvetnih delavcev v okraju pa je 
937. Nujno bi potrebovali vsaj 137 družinskih stanovanj in 310 
samskih stanovanj. Nekaj stanovanj so si učitelji postavili sami, 
stanovanja za prosvetne delavce pa. gradi samo ObLO Videm-
Krško, ki je dosJej vložil v ta namen 38 milijonov dinarjev 
(zgradil je stanovanjski blok v Krškem, tak blok pa gradi tudi 
v Kostanjevici). Ce hočemo torej zgraditi potrebna stanovanja, 
bi potrebovali še 652 milijonov dinarjev. S temi deli bo treba 
začeti, sicer ne bomo obdržali kadrov, ki nam vsako leto mno
žično odhajajo k okraja1. 

V p*;r«pektlvnem planu OLO Novo mesto Je za gradnjo 
stanovanj predvidena vsota 1 milijarda in 309 milijonov dinar
jev. V tej vsoti so vštete tudi investicije za gradnjo stanovanj 
prosvetnih delavcev, računajoč občine ln okraj. 

Dvakrat prvi! 
Poročali smo že, da se bodo naj

mlajši novomeški Igralci namizne
ga tenisa — pionirji in pionirke 
NTK »Elan« udeležili republiškega 
prvenstva posameznikov in dvojic, 
ki je bilo pred kratkim v Ljublja
ni. Takrat sm 0 tudi omenili, da 
imajo veliko upanja, da se uvrsti
jo med najboljše v Sloveniji. Naše 
upanje se je uresničilo. Osemčlan
ska ekipa pionirjev in pionirk ter 
mladinec Turk, ki Je letošnji 
okrajni prvak v članski ln mla
dinski konkurenci. Je prinesla v 
Novo mesto dve prvi mesti, kar Je 
vsekakor velik uspeh. Omenimo 
naj. da so boljši uspeh (več prvih 
mest) dosegli le kranjski Triglav 
ln Fužinar iz Raven, medtem ko 
Ima ljubljanski Odred enako šte
vilo prvih mest kot Elan — dva. 

Kot smo že zadnjič zapisali, so 
imele največ upanja na visok plas
man pionirke. Teh je letos nasto
pilo 12 — iz ljubljanskega »Odre
da«, ravenskega »Fužinarja«, Liti
je, ljubljanske »Ilirije« in iz no
vomeškega »Elana«. Elan so zasto
pale Irena Mikec, Majda Turk ln 
Florjana Uhl. V prvem kolu so vse 
novomeške igralke zmagale, že v 
četrtfinalu pa sta se srečali Uhlo-
va in Turkova. Ker je zmagala 
Turkova. se je uvrstila v polfina-
le, enako pa se je v poliinale uvr
stila tudi Mikčeva, ki je z 2:0 pre
magala Dežmanovo (Fužinar). V 
poMlnalu smo videli dve dobri 
borbi. Turkova je premagala 
Zrimčevo z 2:0. Mikčeva pa VI-
rantovo z enakim rezultatom. Ta
ko Je bilo prvo in drugo mesto že 
zagotovljeno Novemu mestu. V fi
nalnem srečanju je v prvem nizu 
tekla ogorčena borba. Turkova Je 
že vodila z 20:18, toda Mikčeva je 
izenačila ln nato celo zmagala z 
22:20. V drugem nizu Je Turkova 
slabše zaigrala ln je tako niz In 
odločilno srečanje za naslov prva
kinje L RS izgubila z 2;o (20:2e in 
14:21). 

Podoben uspeh sta obe novome
ški igralki dosegli tudi v tekmova
nju pionirskih dvojic. Po zmagi 
nad parom Dežman-KričeJ (Fuži
nar) sta se pomerile še s Plevelovo 
in Kalsebergerjevo (Ilirija), nato 
pa v finalu z obema Odredovima 
pionirkama — Virantovo in Zrim
čevo. Tudi tu sta bili Novome-
Ščanki Turkova in Mikčeva odloč
no boljši in sta z zmago 2:0 (21:18 
ln 21:15) osvojili drugI' prvenstve
ni naslov za Novo mestoV » 

Pionirji ln mladinec Turk sicer 
niso osvojili visokih mest, moramo 
pa upoštevati, da je bila letos 
konkurenca izredno močna, razen 
tega pa so Imeli še slab žreb. Vsi 
so dobro igrali, toda nasprotniki 
so biti boljši ln zato so se morali 

Rast Belih brez 
Teden dni pred dnevom republi

ke so v sejni sobi ObLO Črnomelj 
dajali obračun enoletnega dela tu
di črnomaljski taborniki. Poročali 
so, da ima četa Belih brez zdaj že 
130 članov in članic. Letos so imeli 
svoj prvi samostojen tabor skupaj 
z brežiškimi taborniki, udeležili so 
se raznih tekmovanj ln nastopov 
v okrajnem in republiškem meri
lu. Predstavniki šole so izrazili za
dovoljstvo nad delom in napred
kom tabornikov v Črnomlju, ka
petan Crnič pa Je obljubil tesnej
še sodelovanje garnizije JLA s to 
priljubljeno vzgojno organizacijo. 
V delovnem načrtu so predvide
li partizanski pohod po Bell 
krajini, letni tabor, več Izletov ln 
delovnih akcij. Vod Jelen se je 
odločil, da bo opravljal službo 
Gorske straže, oživeli bodo pa tudi 
taborniški lutkovni oder ln gosto
vali v bližnjih krajih. Obstajajo 
možnosti, da bi zaživeli novi ta
borniški enoti tudi v Semiču in 
na Vinici. Tudi prihodnje leto bo
do črnomaljski taborniki pogozdo
vali in sploh skrbeli, da z delov
no vzgojo s« bolj okrepe svojo 
četo. 

eni prej drugI malo kasneje po
sloviti od nadaljnjega tekmovanja. 
Lep uspeh je dosegel v drugem 
kolu mladinec Turk, ki je po dveh 
izgubljenih nizih s prvakom Ko
pra. Kumarjem, odlično zaigral in 
zmagal s 3:2 Od pionirjev je bil 
najboljši Rok Gunde, prav dobro 
pa sta igrala tudi Berger in So
mrak. 

Na tekmovanju Je skupno nasto
pilo 183 Igralcev in Igralk iz 19 
klubov in društev iz vse Sloveni
je. Prvaki LRS v posameznih di
sciplinah so postali: 

Clanl —• Tome (Triglav), mladin
ci — Vecko (Kemičar), pionirji — 
TrupeJ (Odred), članice — Plutova 
(Triglav), mladinke — Petračeva 
(Fužinar), pionirke — Mikčeva 
(Elan), moške dvojice — Teran ln 
Tome (Triglav), ženske dvojice — 
Knap in Plut (Triglav), mešane 
dvojice — Trampuž in Kern 
(LJubljana), mladinci dvojice — 
Jamšek ln Grabner (Fužinar), mla
dinke dvojice — Petrač ln Kraj-
ger (Fužinar), pionirji dvojice — 
TrupeJ ln Strojnik (Odred), pio
nirje dvojice — Turk ln Mikec 
(Elan). fra 

Presenečenje: 

Turnir za L kategorijo 
Pred kratkim se Je v Novem 

mestu pričel šahovski turnir, na 
katerem igra 12 dr ugoka tegom i-
kov,. članov š a h o v s k e g a društva 
Nqv 0 mesto. Turnir igrajo v sa
lonu hotela Kandija vsak torek 
ln petek od 1». ure dalje.. To Je 
eden najmočnejših turnirjev v 
zadnjem času v Novem mestu, na 
nlem pa prvi* po daljšem premo
ru igrata tudi dr. Golež in Doki. 
Oba sodita poleg Bartolja, Kranjca 
ln Saranovlca med glavne favorite 
za prvi dve mesti, ki prlneseta na
slov prvokategornlka. 

Doslej so odigrali tri kola, v 
vodstvu pa sta z eno zmago In 
dvema remijema Kranjc in Sara-
novič. Bartolj je moral enkrat že 
kapitulirati (s Kranjcem, isto pa 
se obeta tudi Doklu v srečanju z 
Jenkom, ker je v dobljenem polo
žaju Igral zelo riskantno. Partija 
je prekinjena). Trenuten položaj 
na tabeli je še nejasen, ker Imata 
Doki in dr. Golež dve odloženi 
partiji. 

Vrstni red po 3. kolu: Kranjc ln 
Saranovič 2 točki, Kotnik 1 in pol, 
Gajski, Fink Bartolj Avsec ln 
Klevišar 1 (lprekinjena), lic 1 toč
ko itd. fm 

m jablanlška hidrocentrala, ki 
je ena največjih v državi, je že 
izpolnila letni plan proizvodnje 
električne energije, saj je proiz
vedle že nad 600 MWh. Do konca 
leta pa bo proizvedla 740 MWh. 

Sodobnejše 
metode dela 
S konference Svobod in prosvetnih društev občine 

Videm-Krško 

V soboto dopoldne bo v no
vomeškem sindikalnem domu 
konferenca sindikata zdravstve
nih delavcev, na kateri se bodo 
pogovorili o vlogi slndLkata v 
zdravstvenih ustanovah, 0 delu 
organov družbenega upravlja
nja v zdravstvu, o strok, ln ide
ološkem izobraževanje in nagra
jevanju. Rešili bodo še nekaj 
organizacijskih vprašanj in ka
drovskih problemov. 

0 V tovarni »Bell« v Črnom
lju je bi l prejšnji teden sesta
nek kolektiva. Razpravljali so 
o izpolnjevanju plana za tekoče 
leto in o proizvodnem načrtu 
za prihodnje leto. Ugotovili so, 
da je oddelek livarne letni pro
izvodni načrt že presegel. V 
prihodnjem letu predvidevajo 
za 290 milijonov večjo proiz
vodnjo. Na sestanku so načeli 
še vprašanje izdatkov v social
nem zavarovanju. 

0 Na zadnji seji upravnega 
odbora sindikalne podružnice 
rudarjev na Senovem so raz
pravljali o izdelavi načrtov za 
investicije v jami, o uvedbi na
grajevanja po učinku na stroj
nem obratu, o ustanovitvi obrat, 
del. svetov ln podobnem. V 
zvezi z nagrajevanjem po učinku. 
n a strojnem obratu s o sklenili 
sklicati postben sestanek rud
niškega komiteja, upravnega 
odbora sindikalne podružnice, 
direktorja ln obratov od je. Na 
tem sestanku naj bi dokončno 
rešili to vprašanje. 

% Na seji upravnega odbora 
trgovskega podjetja »Preskrba« 
na Senovem so se pogovorilL o 
ustanovitvi trgovine z zelenja
vo, ki naj bi začela poslovati v 
prihodnjem letu, o ustanovitvi 
centralnega skladišča, o adap
taciji poslovnih prostorov in 
inventarja t e r ° pripravah na 
praskavo 9. obletnice obstoja 
podjetja. 

0 V šolah občine Senov 0 je 
bilo v soboto, 28. novembra, 
okoli 200 cicibanov sprejetih v 
pionirsko organizacijo. Spre
jem so povsod proslavili s krat
kim kulturnim programom, za
ključili pa z majhno <; pogosti
tvijo. 

£ Včeraj popoldne so se na 
seji ideološke komisije in 
upravnega odbora Ljudske uni
verze v Trebnjem pogovorili o 
delu in načrtih za prihodnje. 

0 V nedeljo bo v Trebnjem 
občinska konferenca L M S , na 
kateri bodo pregledali doseda
nje delo in se pogovorili 0 na
daljnjih načrtih. 

V nedeljo: 

PLENUM OKRAJ Nt 
ZVEZE PARTIZAN 

Pretekli petek je bila v Novem 
mestu redna seja Izvršnega odbo
ra Okrajne zveze Partizan, na ka
teri so potrdili sklep ene prejš
njih sej, da bo plenum Okrajne 
zveze Partizan v nedeljo 13. de
cembra v sejmi dvorani okr. zavo
da za soc. zavarovanje. Pričetek 
plenuma bo ob 9, uri. 

Osrednja točka dnevnega reda 
plenuma bo pregled dosedanjih 
priprav za VI. zlet »Bratstva ln 
enotnosti«, ki bo prihodnje leto v 
Novem mestu, razen tega pa se 
bo razpravljalo še o koordinacij
skih odborih oz. zvezah za telesno 
kulturo, o koledarju prireditev 
Okrajne zveze v letu 1960, o pro
računu za prihodnje leto in o le
tošnjem zveznem zletu Partizana 
v Beogradu. 

Na plenum so razen vseh ča-
nov plenuma povabljeni tudi pred
stavniki političnih in družbenih 
organizacij ter predstavniki repu

bliške zveze Partizan. 

Predzadnjo nedeljo je bila v 
Vidmu-Krškem konferenca sve
ta Svobod in prosvetnih druš tev , 
kjer so sodelovali razen dele
gatov sedmih prosvetnih d ruš 
tev in ene Svobode tudi za
stopnik okrajne zveze Svobod, 
predsednik občinskega Ljudske
ga odbora S Z D L , predsednik 
občinskega sindikalnega sveta 
in drugi. V razpravi so se de
legat; predvsem navdušili za 
klubsko delo in občinsko potu
jočo knjižnico. 

Razprava na konferenci je 
bila zelo pestra. V vseh d r u š 
tvih nameravajo upeljati, v 
kolilkor bo možno, klubsko 
življenje. V ta namen bo svet 
Svobod skupno z delavsko uni
verzo priredil dvodnevni semi
nar, kjer bodo dali bodočim 
vodjem kluba napotke za na
daljnje delo. Prve korake v 
klubskem življenju je povzela 
Svoboda Videm-Krško. V ta 
namen je organizirala kr i t iko 
filmov, kjer je sodeloval znani 
fi lmski kr i t ik Vi tko Musek iz 
Ljubljane. Vse kaže, da je za 
ta način dela precejšnje zani
manje, kar dokazuje lep obisk. 
Ob takih priložnostih bodo dali 
poudarka tudi zabavnemu delu, 
tako da bo čimveč pestrosti in 
zanimanja. 

O S E M KNJIŽNIC R A Z P O L A 
G A L E S 3683 K N J I G A M I ! 

Vprašan je knjižnic v občini 
Vidiem-Kršiko je pereče že več 
let. Zgoivoirno nam to dokazu
jejo številke, saj ima vseh osem 
druš tev skupno s Svobodo le 
3683 knjig, oziroma 4274 zvez
kov. Večji del teh knjiig ima 
Svoboda Videm-Krško in pro
svetno d r u š t v o Kostanjevica, 
medtem ko imado ostala d r u š 
tva največ do 300 knjig. V 
zadnjem letu sii je izposojalo 
2939 bralcev knjige iz vseh 
knjližnic; samo na Raiki n. pr. 
je 83 bralcev prebralo 692 knjig, 
knjližnica pa j i h ima le 2681 
Iz tega siledd, da so zlasti po 
vaseh knjige večkra t prebrane. 

razen tega pa ni nobene pri
merne izbire. Novih knjig na
vadno ne kuipujejo, nekatere 
stare pa niso več primerne. To 
vprašanje bo treba nujno reši t i , 
Zato je konferenca sprejela 
sklep, da predlaga oibčinskemu 
ljudskemu odboru oziroma sve
tu za šolstvo, nad to vpraišanrje 
v celoti reši . Mnenja so, da bi 
uredili primerne prostore za 
knjižnico v Vidmu-Kršikiem, 
kjer narj bi nastavili poklicne
ga knjižničarja. V tej knjižnici 
naj bi zbrali vse knjige pro
svetnih druš tev , po možnosti 
pa tudi knjige iz raznih sindi
kalnih podružnic. Iz tega sre
dišča bi zalagali vse knjižnice 
na vasi, tako da bi jim v dolo
čenem razdobju, dostavlrjaili ne
kaj sto knjig in j i h pozneje 
zamenjali z dirugdml. 

Š O L S K I P R O S T O R I 

S O P R E T E S N I 

Tudi po vaseh je zanimanj 
za kulturno življenje vedno 
večje. To naijjbolj občuti jo na 
Zdolah, Rak i in Ve l ikem Trnu, 
kjer nimajo prosvetnih dvoran. 
Vse kulturno življenje se mora 
odvijati v pretesnih razredih. 
Kažejo se nujne potrebe, da 
tudi v teb kraijih pridejo do 
primernih dvoran. O tem vpra
šanju je že razpravljal svet 
Svobod katkor tudi politični 
organi. Vse kaže, da bodo ža 
v prihodnjem, letu začeli gra
diti prosvetne dvorane v tistih 
krajih, kjer bodo pokazali sami 
prebivalci največje zanimanje. 

Tudti druge dvorane niso vsa 
v najboljšem stanju. V Leskov-
cu, zilasiti pa v PodiboSju so> 
dvorane potrebne notranje ure
ditve, medtem ko so v le toš
njem letu zelo lepo uredBlU 
dvorano v Vel ikem Podlogu. 

Vsa prosvetna druživa in 
Svoboda so sprejeli obširen 
program, dela. 26 najbolj za
služnih članov je prejelo p r i 
znanje za požr tvovalno delo 
na prosvetnem polju. 

M . 

Esperantska razstava 
Sto let mineva, kar se je 

rodil dr. Lazar Zamenhof, tvo
rec mednarodnega jezika espe
ranto. V sedemdesetih letih je 
esperanto dosegel velikanski 
razmah. Z uspehom ga mili jo
ni l judi uporabljajo v dopiso
vanju in govotu, mnoge radij
ske postaje oddajajo v espe
rantu,, uporabljajo ga v knj i 
ževnosti, znanosti in tehniki, 
turizmu in trgovini in sploh v 
vseh področjih človekovega 
udejstvovanja. N i kotička na 
zemlji, k i ne bi b i l z esperan
tom dosegljiv. Uče se ga sto 
tisoči v tečajih, v mnogih šo
lah je že obvezen predmet, 
predavajo ga na univerzah itd. 
Vs i ga zaradi enostavnosti h i 
tro obvladajo in takoj začno 
uporabljati. M a r ni prijatelj
stvo in izmenjava izkušenj na
šega delavca, š tudenta , kmeta 
ali izobraženca s č rncem lz 
Konga, z Japoncem, Avs t ra l 
cem, Islandcem al i Brazi lcem 
mednarodno sodelovanje v pra
ksi, za katero se bori vse na
predno človeštvo? 

Tekmovanje v počastitev 
dneva republike 

Taborniška četa Sivega orla v 
Vidmu-Krškem, ki ima svoje Jedro 
na TSS ln ki Je prav v zadnjih 
mesecih dosegla - nekatere lepe 
uspehe, je organizirala v počasti
tev dneva republike orientacijski 
pohod, združen s tekmovanjem v 
orientaciji, signaliziranju in stre
ljanju. Pohod, kL.je potekal na ob
močju Trške gore pri KrSkem, je 
lepo uspel in dokazal, da ima mla
dina mnogo veselja do taborniške
ga dela. Med mladimi tekmovalci 
je dosegla prvo mesto skupina 
-Gorjanci«, v kateri so bili Bavdek 
Peter, Jazbec Milko, Otrin Janez, 
Skrtnjar Vlado in Polak Adolf. 
Podobna tekmovanja in izlete pri
reja četa vsak mesec ter tako bu
di v mladini1 na popolnoma nepri
siljen način ljubezen do narave ln 
naše stvarnosti. 

Novomeška Studijska knjiž
nica prireja skupaj z esperan-
tisti od 10. do 20. decembra 
esperantsko razstavo, k i bo 
prikazala del vel ik ih uspehov 
in možnosti esperanta, hkrati 
pa skromno počastila Zamen-
hofov jubilej. VaTbtrrio Novo-
meščane ln ostale, da si zani
mivo razstavo ogledajo in se 
hkrati priglase v dopisni espe
rantski tečaj . Prijavijo se lah
ko začetniki ali taki, k i so se 
esperanta že učili, in vsi, k i 
si želijo razširit i obzorje in 
imajo veselje do tega jezika. 
Prijave sprejemajo v čitalnici 
Studijske knjižnice. 

Inž. B . V. 

Osem okrajev na zlatu 
v Novem mestu! 

V zadnji novembrski Številki pod 
naslovom »Pred zletom 7 okrajev* 
smo brali o pripravah za ta veliki 
zlet, ki bo prihodnje leto v Novem 
mestu. Da bi bila javnost pravilno 
obveščena, moramo popraviti ti
skovno napako; na zletu bo nam
reč sodelovalo 8 o k r a j e v . To 
so okraji: 

Sisak, Karlovac, Prijedor, Ogulin, 
Gospić, Bihać, Banja Luka ln No
vo mesto. Da bi bll zlet ie vell-
častnejšl, je sletnl odbor povabil 
na soudeležbo tUdI ostale okrafe Is 
Slovenije. 

Vse priprave so v teku. Ustanov
ljene so ze vse komisije, kl boda 
delovale v pripravah na zlet. Zlet
nl odbor Je posebno v skrbeh ia 
prehrano in prenočišče nastopajo-
<ih, gradbena dela bodo morala 
biti pravočasno končana. -c. 

• u tisoč ton Juinega sadja bo
mo uvozili do konca leta. Največ 
bo pomaranč, mandarin in Hmom. 

Pionirski odred K A R E L D E S T O V N I K - K A J U H na osnovni Soli Videm je imel 28. novembra 
veliko slavje: cicibane so sprejeli v pionirsko organizacijo, odred pa je razvil tudi svoj prapor. 
Botroval mu je kolektiv Tovarne celuloze in papirja DJURO S A L A J Videm-Krško; na s l ik i : 
sekretar tovarne tov. Dušan Stupar s pravkar razvitim praporom. O videmskih pionirjih in 
njihovem delu pa prihodnji teden malo več — ne zamudite torej prihodnje številke Dolenj-

l skega listal 

ZE 50 L E T IZVAŽAMO V 45 P R E K O M O R S K I H DEŽEL 

TOVARNA EMAJLIRANE POSODE C E L J E 
vodeči proizvajalec in izvoznik 

NUDI: emajlirano posodo, pokositrene posode, pocinkane 
posode, higiensko tetinične predmete, jeklene kotle, jekle

ne radiatorje in jeklenke za butan, propan plin. 
POSEBNO PRIPOROČAMO SVOJE N O V E I Z D E L K E : 
Econom lonec, alu-pekač, sokovnik, lonec za pranje perila 

z vložkom. 

Naše izdelke z zaščitnim 
z n a k o m »DVA LEVA« 
z zadovoljstvom uporab

ljajo Širom po svetu. 

TOVARNA EMAJLIRANE POSODE 
C E L J E 

Telefon: 22-71 — telegram: E M A J L Celje 
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»STUDKNT«, GLADI
LO ŠTUDENTSKE
GA KLUBA OKRA
JA NOVO MESTO — 
UREJA UREDNIŠKI 
ODBOR- - PETER 

BRESCAK, MIHA 
HROVATTC. J02E 

PREŠEREN. SLAV
KO SUSIN, J02E 

SKUFCA. IVAN TI
SU. ANICA ZUNIC 

— ROKOPISE POŠI
LJAJTE NA NA
SLOV: JOŽE PRE
ŠEREN, AKADEM

SKI KOLEGIJ 
LJUBLJANA 

r 

Premalo smo naredili! 22 : 4 - v čigavo korist? 
N a sikupšoino našega kluba, 

k; je bi la 3. novembra na uni
verzi, smo povabili 22 zastop
nikov podjetij — št ipendis tov 
in predstarvnilke okraja ter ob
čine. N a kako majhen odtziiv so 
ta vabila naletela, Lahko pr iča 
dejstvo, da so se odzvali le 
predsta/vnaiki O L O , O K Z K S , s t o v t e ž l t l krizi . Vzroki nasta- mun ln tako tudi s svojim bo-
O K L M S in kot edina od pod
jetij — predstavnica tovarna 
zdiavil Knka. Zanima nas, kje b i l ° nezanimanje starih članov njg In posvetovanja s strokov-
go ostala podijetja? J i h mar ne 
zanima kako je s š tudi jem nji
hovih štiipendiiisitov? K l u b se l e b i l o prej težišče dela v delo- udeležili ekskurzij v podjetja, 

lega stanja so bil! mnogoštevll- dočim delovnim mestom. Nove 
ni, eden izmed razlogov p a je oblike de l a naj bi bil« predava-

klub a za nov* oblike dela po
krajinskih klubov. Medtem ko 

njaki, s predstavniki okraja in 
občin. Člani kluib a naj bi se 

trudli, da bi naivezal stike z ob
č inami in s podijetji v okraju, 
zandmanje z druge strani pa 
nas je iraBočaralo. 

nje za naše delo!? 

Zveza Studentov Jugoslavije je vzgojno politična organiza
cija in v bistvu ni ločena od organizacije L M J . Studentska 
organizacija je pravzaprav močna veja osnovne mladinske orga
nizacije. Studenti nadaljujejo delo mladinske organizacije s po
sebnim poudarkom na reševanju svojih problemov. ZSJ se bori 
za Ideološko politično izobraževanje svojih članov, z« vzgojo 
socialističnih strokovnjakov, za kvalitetno strokovno izpopol
njevanje in za materialne pogoje študenta, ki so osnova, da se 
človek lahko posveti strokovnemu in političnemu študiju. 

Poleg tega delovanja, k i je bilo zlasti do sedaj izključno 
stvar, k i se je reševala med študenti po fakultetah, pa se Je 
začelo odražati delt. tudi v pokrajinskih klubih. Ze. ime samo 
pove, da Je to p o d . č j e dela študentov preneseno na območje 
občin in okrajev, o. koder študenti izhajajo. Veliko ljudi se 
po svojih oddelkih v delu študentske organizacije ni moglo 
dovolj vključiti v delo, zato prav ta oblika daje vsakemu štu
dentu vse možnosti, da se bo že v času študija družbeno udej-
•tvoval. 

P r i Univerzitetnem odboru ZSJ fe dve leti obstaja posebna 
komisija, k i je načelno rešila ta problem aktivlzacije Študentov. 
Osnova vsemu je, da se klubi povežejo s svojimi matičnimi pod
ročji. In prav zaradi te preusmeritve dela klubov so se le-ti 
radnja leta znašli v nekem začaranem krogu. Namreč težnje 
klubov nekaj let nazaj so se bistveno razlikovale od sedanjih. 
Klub i so bolj služIli družabnemu življenju in spoznavanju 
študentov lz istih področij. Prav zaradi tega so tudi delovale 
posamezne sekcije kot folklorna skupina, pevski zbor Idr. Niso 
pa prešli na politično področje, kar je danes prva stvar, k i 
klube opravičuje za nadaljnji obstoj. 

Ce preidemo na Studentski klub okraja Novo mesto, lahko 
uvodoma ugotovimo, da je prešel zgoraj navedeno krizo. Ker se 
je pred dvema letoma stari odbor skoraj popolnoma umaknil 
in prepustil klub mladim, neizkušenim študentom, je nekaj časa 
prevladovalo vprašanje, ali naj klub kot tak še obstaja. Dejan
sko je vse skupaj obtičalo v slepi ulici. Res bi bila velika 
potrata sil ln časa, če bi se Izgubljali v takem krogu brez Jasnih 
ciljev. In namesto da bi naš klub črtali lz seznama pokrajinskih 

Fomen in vsebina 
našega tlela 

t.'.ubov !n da bi se člani razšli, je prav tisto kritično stanje 
pr nenilo že ' tudi uvod v rojstvo novega kluba. Ob veliki pri
zadevnosti nekaterih, ki so prišli v vodstvo kluba, in ob močni 
podpori Univerzitetnega odbora, se je klub postavil na trdna tla. 

. In ker je klub dejansko prešel na področje, k i mu je nujno 
pripadalo, je politika povezovanja študentov z domačimi pod
ročji naletela na velika razumevanja tudi pri okrajnih vodstvih. 
Vse to pa daje zagotovilo, da klub še naprej, ob takem načinu 
delovanja, obstaja in da se v tej smeri tudi razvija ln utrjuje. 

Studentski klub okraja Novo mesto postaja organizacijska 
oblika, v okviru katere naj bi se študenti posredno pripravljali 
in vzgajali, skratka, oblikovali v ljudi, ki bi že v času študija 
čim aktivneje posegali v reševanje problemov — zlasti tistih 
področij, kjer bomo kot diplomanti tudi delovali. Družba daje 
ogromne vsote za dvig kadra, ki j i je potreben. NI pa vseeno, 
kakšni kadri bodo z univerze prihajali. Nikakor nI dovolj, da 
je študent strokovno zadovoljil potrebam, čeprav Je to prven
stvene važnosti za kvaliteten razvoj pri Ideološko političnem 
Izpopolnjevanju. Ce se postavi vprašanje odnosa med štipendi
stom in družbo, je nujno, da se odgovor glasi v prid tisti zahtevi, 
k i postavlja študenta pred neposredno dejstvo, da je strokovna 
plat Izobrazbe samo ena od funkcij družbenega udejstvovanja. 
Marsikatero vprašanje s tem v zvezi bo načel ln rešil klub. Ce 
pravimo, da je področje dela klubov na terenu, se moramo 
opredeliti, kaj ln kako naj člani delajo na t«h področjih. Po
drobnosti s tem v zvezi bo prinašal »Student«, toda v načelu bi 
se opredelili z naslednjimi stranmi našega dela. 

Z ozirom na to, ker smo pravzaprav feiladinska organizacija, 
moramo navezati najtesnejše stike s ktffecko, delavsko ln sred
nješolsko mladino in pomagati temeljito rušiti pregrajo med 
Intelektualci in delavci, da bi čimprej zabrisali razlike med I 
fizičnim in umskim delom. 

Ker pa se pripravljamo, da bomo slej ko prej prišli kot 
strokovnjaki na svoja službena mesta, kjer bomo od prvega dne 
naprej odgovarjali za svoje delo, pa se moramo kar najbolj 
pr ibližatl delovanju družbenih in političnih organizacij, prodreti 
v širok proees družbenega samoupravljanja In se zlasti seznaniti 
• vsemi problemi Ustih podjetij, ustanov Itd., kjer bomo delali 
po prihodu iz univerze. To so dovolj zgovorni motivi, ki zahte
vajo, da se študent dejansko uči za življenje. 

Pogoji za to so dani. Ob pravilnem posredovanju naših 
hotenj in želja smo dosegli pri okrajnih političnih predstav
nikih zaupanje, na katerega smo lahko ponosni. Podobne stike 
bo treba navezati še z občinami ln podjetji, zakaj s sedanjimi 
rezultati klub ni bil zadovoljen. Kr ivda leži na obeh straneh, 
da eni in drugi nismo našli skupnega koraka. Klub bo v prihod
nosti zlasti zagovarjal enotno politiko štipendiranja okraja, občin 
In podjetij. 

To so izhodišča, po kater'h usmerja klub program svojega 
dela. To so potrdila, da se lahko vsak študent novomeškega 
okraja v študentski organizaciji preko pokrajinskega kluba, 
politično udejstvuje na terenu. 

Vsa naša prizadevanja se bodo reševala v okviru možnosti. 
Preko našega STUDENTA, kl danes Izhaja s povsem drugačnimi 
hotenj' kot pred nekaj leti, bomo izražali želje, kaj bi lahko 
na enem, drugem ali tretjem področju napravili. 

Letošnja univerzitetna skupščina ZSJ bo morala enotnemu 
Študentskemu klubu okraja Novo mesto priznati mesto, ki mu 
pripada. Ne maramo biti samo člen v dolgi verigi 23 klubov, 
zakaj vsa naša delavnost bo morala biti usmerjena v jasen cilj 
m dokaz, da je merilo vsemu delo. Vse to pa klub lahko opravi 
le, če bo odbor znal reševati vprašanja, ki j ih bo glede na 
nove možnosll jz dneva v dan več. Pr i vsem tem pa bodo 
morali člani aktiva Z K pri našem klubu opravit: mnogo več 
kot do sedaj. 

J . S K U F C A 

Ob začetku šolskega leta ml, da bi se študentska mladin a darskeg a razvoja novomeškega 
1958/59 se Je bil znašel Stu- že v času študija seznanjala s okraja, inž. Miklavc pa o agrar-
dentskl klub okraja Novo me- problemi svojega okraja, ko- nem razvoju Dolenjske In Spod

njega Posavja. Poudariti je 
treba, da *ta bil i 0 be predava
nji zelo kvalitetni. 

Izvedli 6mo tudi anketiranje 
študentov novomeškega okraja. 
Anketo je pripravil 6 K Z K S 
Novo mesto in j e imela namen 
prikazati realno sliko o mate
rialnem stanju in Studijske pro
bleme naših študentov, pred
vsem p a njihovo povezavo z go
spodarskimi l n družbenimi or
ganizacijami matičnega okraja. 
Zaključki, ki nam jih je dala 
anketa, so izredno pomembni za 
smotre ln oblike našega klu
ba v bodočem razdobju, Z na
menom, da bi pobliže spoznali 
važnejše gospodarske objekte 
ln kraje v novem delu okraja, 
smo priredili poučno ekskurzijo 
v Spodnje Posavje. Ogledali 
smo si tovarno celuloze in roto 
papirja v Vidmu-Krškem, to
varno čokolade v . Brestanici ln 

vanju raznih sekcij (pevske, hkrati pa navezali tesnejše stl-
folklorne, dramatske, športne ke s štipenditorji, 
itd.), se je v novejšem času to Tak program dela je lansko 
spremenilo ker stare oblike jesen sprejel tudi naš klub, 

Mogoče bo prizadetim vsaj d e l a niso bile več sodobne. P r i . vendar zaradi premajhnega za-
naš lliist vzbudlill kako zanima- čeli smo uvajati sodelovanje z nimanja ni bil v celoti uresnlč . 

domačim področjem In pm-ble- ljiv. Izvajanju začrtanega dela 
so nasprotovali predvsem sta
rejši študentje, ki so zahtevali 
še vedno delo po sekcijah, in p a 

najmlajša generacija, ki je za
radi nepoučenostl o resničnih 
možnostih predlagala daljnose
žen program, ki pa ne bi bil 
uresničljiv. Nekaj predvidenih 
akcij nismo opravili, omeniti 
p a moramo akcije, k i so bile v 
redu izvršene. 

Najprej je klub organiziral Posavski muzej v Brežicah. Te 

Svoje delovanje smo usmerili 
tudi v reševanje materialnih 
problemov študentov. Glede na 
to, da je b l l 0 prejšnja leta pri 
naših študentih precej nezado
voljstva zaradi štipendijske po
litike, srn u se skušali poglobiti 
v ta problem in najti vzroke za 
tako stanje. S tem, da smo pri
pravili razgovore med štipendi
torji i n štipendisti ter razgovo
re z absolventi o njihovih bo
dočih delovnih mestih, smo pri
spevali k zbliževanju med 
predstavniki podjetij, ustanov 
in študenti. Na podlagi tega je 
bilo odpravljenih mnogo nepra
vilnosti, hkrati Pa se je odprlo 
široko področje dela. Z name
nom, d a bi štipenditorji razu-

(Nadaljevanje na 8. strani) V . 

j j l r a g i b r a l c i ! 
»Student«. Mogoče se boste začudili, ko boste 

zagledali v Dolenjskem listu novo prilogo. Ce pa 
ste bili dovolj pazljivi, ste lahko že nekajkrat pre
brali namigovanja na to. Torej zdaj smo tu. »Štu
dent« je glasilo Študentskega kluba okraja Novo 
mesto in ima namen seznanjati bralce iz vsega 
okraja z delom študentov, mi sami pa hočemo po
kazati, da nam krajev, od koder smo izšli in kamor 
se bomo po končanem študiju vrnili, le ni tako 
malo mar, kot si nekateri mislijo. Vsa naša priza
devanja boste lahko zdaj prebrali v tej prilogi, 
včasih pa bomo skušali naše delo pokazati tudi v 
fotografijah. Seznanili vas bomo z reformiranim 
univerzitetnim študijem, kar bo lahko mnogo ko
ristilo tako srednješolcem kakor tudi tistim, ki sc 
jim vrata na univerzo odprta, ne da bi imeli popol
no srednjo Sodo. 

Studentski tisk na ljubljanski univerzi ima 
kar lepo zgodovino. Pred vojno so izhajali »Aka
demski glas«, »1551«, »Rdeči prapor«. V viharnem 
predvojnem času so se morali spoprijeti z marsi
katero oviro, prihajali so v nasprotje s predstoj
niki univerze; slednji je moral izhajati celo v ile
gali. Kajti ti časopisi so bili prvi in edini, ki so 
širili revolucionarne ideje med študenti. Danes iz
haja v Ljubljani osrednji študentski časopis »Tri
buna« vsakih štirinajst dni, pokrajinski klubi pa 
izdajajo svoja priložnostna glasila ali almanahe 

Ne bi vam radi preveč govorili in obljubljali: 
hoteli bi, da se o naših prizadevanjih sami prepri
čate. Radi bomo objavili prispevke, ki bi spadal 
v ta list, tako srednješolske, kakor tudi prispevk* 
ostale mladine. 

Uredništvo 

SAMO EN KLUB 
skupen obisk zaključne prosla
ve ob otvoritvi avtomobilske 
ceste ob koncu novembra lan-

ekskurzije se je udeležilo 17 
naših Študentov. Spoznali smo, 
da Je ta oblika dela za pravilno 

skega leta. Te proslave so se spoznavanje gospodarskega raz. 
udeležili vsi brigadirji iz naših 
vrst in še 31 ostalih članov. Na

voja potrebna tudi vnaprej. 
Da bi seznanili srednješolce 

to smo na podlagi ankete pri- — bodoče novince na univerzi 
pravili dve temi predavanj. 
Predsednik okraja NI ko Belo
pavlovlč je govoril našim štu-

— z oblikami in zahtevami štu
dija, smo se povezali s študenti 

V Ljubljani študira precej 
študentov iz območja našega 
okraja. Poglejmo, kaj delajo in 
kako žive bodoai strokovnjaki 
našega domačega okraja. 

Študentje,. k i so končali g.-
mnazijo v Novem mestu ali v 
Črnomlju, so organizirani v 
Klubu dolenjskih študentov, t»-

zadnjih letnikov srednjih šol in »ti, k i so končali gimnazijo v 
dentom 0 perspektivah gospo- organizirali z njimi razgovore. Brežicah, pa Imajo svoj Posav

ski akademski klub. Namen 
klubov je, da povezujejo štu
dente istega okraja in j ih se
znanjajo z domačo problemati
ko — tako gospodarsko kot po
litično. Ce upoštevamo skl-ue 
skupščin obeh klubov, pridemo 
do naslednjih zaključkov: 

1. Klub i naj vzpostavijo čim 
tesnejše stike med štipendisti '.n 
štipenditorji, da se bodo viso-
košoloi že v času študija sezna
njali s problemi svojih ustanov 
in podjetij. 

2. Predstavniki članov kluba 
naj bt s« udeleževali važnejših 
zasedanj OLO, okrajn^fa od
bora SZDL, OK L M S . Tako bi 
se že sedaj vključili v konkret
no družbeno dejavnost. 

3. Klub maj v bodoče organ • 
žira skupaj z okrajnimi ln ob
činskimi činite! j j razgovore o 
problemih domačega okraja, 
predavanja o gospodarskem In 
kmetijskem razvoju Dolenjske 
in Posavja. 

4. Navezati j« treba tesnejše 
stike z delavsko in kmečko U r 
srednješolsko mladino v našem 
okraju. 

5. Klub dolenjskih študentov 
ln Posavski akademski klub naj 
s« čimprej združita. 

Ko se je novomeški okraj po
večal za frtlrl posavske občin*, 
se je razpravljalo tudi 0 zdru
žitvi obeh študentskih klubov, 
vendar se zaradi pomislekov 
nekaterih članov in zaradi 
skeptičnega gledanja posame
znikov na uspeh dela združe«'b 
klubov ta na&rt ni ure•nlol , 

Začasno je bi l ustanovljen Ko
ordinacijski odbor, k i j« vod: 1 

ekskurzija v Brežice, Krško 'n 
Brestanico. Udeleženci »o »t 
ogledali Posavski muzej v Br*» 
žicah, tovarno celuloze in os-
pirja »DJuro Salaj« v Vidmu-
Krskem ter tovarno čokolade Ln 
likerjev v Brestanici. 

Uspehi skupnih akeli so n « 
spodbudili, da smo začeli rat
ne je delati za združitev posav
skega ln dolenjskega kluba, V 
prid združitvi govori tudi dei 
6tvo. da Je precej študentov z 
Posavja s štipendijo vezanih 
na naš okraj ali podjetja in 
ustanove v našem okraju. Razen 
tega bi bila gola formalnost, 
če bi Še v bodoče obstajala dva 
kluba, ko pa imata oba loto 
problematiko in enak program 
dela. P r v i 6e je izrekel za zdru
žitev skupen aktiv Z K , prav 
tako pa sta tud) skupš&ini obeh 
klubov sprejeli sklep, da «• 
kluba združita. Do skupnega 
sestanka še nI prišlo, ker js 
imel P A K skupščino šele prtd 
nekaj dnevi. Izvoljen pa ie ie 
odbor enotnega kluba, k i se bo 
imenoval Študentski klub okra
ja Novo mesto. Odbor je že iz
delal okvirni program dela za 
tekoče študijsko leto. Upajmo, 
da uspeh ne bo izostal. Prva 
akcija združenega kluba bo 
obisk v novomeških podjetjih v 
začetku decembra. Bodoči uspe
hi pa niso odvisni samo od od
bora kluba, temveč bodo morali 
pri delu sodelovati vsi član!, 
tudi tisti, k i trenutno stoie še-
ob strani in vidijo klub le ta
krat, kadar potrebujejo kakšno 
priporočilo Ce smo objektivni, 
moramo na žalost ugotoviti, da 

Poznojesensko srečanje v Študentskem naselju, kjer živi tudi mnogo naših študentov kluboma. Organizirana Je bi 1 a 
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glavne akcije, akupn« obema J« takih »statistov« precej. 
Ivan Tisa 

V skladu z razvojem proizvajalnih 
sredstev se pri nas hkrati razvijajo 
nove oblike upravljanja in uporabe 
teh sredstev. Pravo prelomnico v 
tem razvoju brez dvoma predstavlja 
uvedba delavskega samoupravljanja 
v naših podjetjih in končno, po po
zitivnem rezultatu le-tega, še -ured
ba družbenega samoupravljanja v 
ustanovah. 

Tako je tudi v življenju na uni
verzi zavel duh novega časa. Stara, 
kapitalističnemu sistemu prilagojena 
organizacija naše univerze ni mogla 
slediti s svojimi togimi včasih reak
cionarnimi oblikami svojega dela 
tempu razvoja našega socialističnega 
gospodarstva. 

S sprejetjem zakona o univerzah 
v FLRJ in posebno še s sprejetjem 
zakona o univerzi v Ljubljani leta 
1957, se je pričela prva stopnja re
forme študija na naših visokih šo
lah in akademijah. Z novim zako
nom je postala univerza pravna 
ustanova, katera omogoča družbi s 
sinjo novo organizacijo upravljanja 
hiter vpogled in kontrolo nad nje
nim delovanjem. Popolnoma razum
ljivo je. da je naša celotna družba, 
vse naše delovno ljudstvo zaintere
sirano na tem, da ve, kam gredo 
ogromna materialna sredstva, ki jih 
družba nudi naši univerzi, in katera 
ustvarja naš delorni človek. 

Ce hočemo hitro razumeti sistem 
družbenega upravljanja na univerzi, 
potem si moramo nekoliko bliže 
ogledati tudi strukturo naše uni
verze. 

Univerza v Ljubljani je skupnost 
fakultet. Fakultete s svojimi oddelki 
pa so najvišji učni in znanstveni 
zavodi. Univerzo vodijo: univerzitet
ni svet, univerzitetna upraua in de
kan fakultete. Fakultete se dele še 
na posamezne oddelke, katerih znan
stveno in učno delo organizira in 
koordinira predstojnik oddelka. To 
je groba slika strukture naše uni
verze. 

Sedaj pa poglejmo, kakšni so in 
kje so v tej organizacijski zgradbi 

organi družbenega samoupravljanja. 
Univerzitetna skupščina je najvišji 
organ, ki ga sestavljajo univerzitet
ni učitelji, zastopniki fakultetnih 
sodelavcev, nadalje imajo pravico 
biti navzoči in sodelovati v razprav
ljanju člani univerzitetnega sveta in, 
kar je za nas študente najbolj važ
no, predstavniki Zveze študentov. 
Univerzitetna skupščina se sestane 
enkrat v letu. Pregleda in odobri 
delo univerzitetnih organov v pre
teklem letu, daje smernice, priporo
čilo in resolucije za nadaljnje delo, 
voli rektorja in prorektorja univer
ze ter skrbi za nenehen razvoj naše 

Icatero je le-ta imenovan oziroma 
voljen (2 leti). Univerzitetni svet 
ima za lažje naloge svoje komisije: 
personalna študijska, gospodarska. 

Kot smo že prej videli, ima uni
verza v svojem sklopu posamezne 
fakultete, katerih upravna struktura 
je podobna strukturi univerze. Tudi 
tu je najmšjt organ fakultetna skup
ščina z analognim sestavom kot uni
verzitetna skupščina. Jasno pa je, da 
so naloge in reševanje problemov tu 
že popolnoma specifičnega značaja 
in lastne posameznim fakultetam, 
medtem ko mora univerzitetna 
skupščina reševati probleme načelno 

Samoupravljanje 
na univerzi 

univerze — tako organizacijsko kot 
v pogledu pedagoškega in znanstve
nega dela na njej. 

Naslednji in za nas študente naj-
imžnejšl organ samoupravljanja na 
univerzi, je univerzitetni svet. Le-ta 
se sestoji iz zunanjih članov, ki jih 
voli v svet Ljudska skupščina LRS 
iz vrst strokovnjakov v gospodar
stvu in javnih kulturnih delavcev, 
univerzitetnih učiteljev in zastopni
ka študentov z njegovim namestni
kom, ki so voljeni za dobo 2 let .v 

tajnim glasovanjem. Prvič v zgo
dovinskem razx>oju univerze smo do
bili na ta način študentje vpogled t 
delo ustanove, na kateri se šolamf 
in poleg tega lahko tudi aktivno so-
delujemo v upravljanju univerze 
kakor tudi lahko opozarjamo na na
pake in nepravilnosti, ki se more
biti pokažejo v našem študentskem 
življenju. Delo univerzitetnega sveta 
se sestoji iz reševanja vseh tekočih 
problemov na univerzi v dobi, za 

za vse fakultete. Tudi fakultetna 
skupščina se sestane enkrat letno, 
pregleda delo v preteklem letu, na
kaže smernice za nadaljnji razvoj in 
voli dekana fakultete ter njegovega 
namestnika. 

Fakultetni svet, sestavljen iz zu
nanjih članov — *troJ«wmja'Jeot> v 
stroki, kateri je fakulteta namenje
na, univerzitetnih učiteljev na tej 
fakulteti in predstavnika Zveze Štu
dentov z njegovim namestnikom, je 
najvišji družbeno samoupravni or-
qan na naši univerzi. On rešuje pro
blematiko na fakulteti, skrbi za pra
vilno organizacijo dela, voli in raz
rešuje univerzitetne učitelje, ast-
itente, skrbi za učne načrte in pro
grame, skrbi za uvajanje modernih 
nedagoških metod pouka, skratka, v 
tvojih komisijah in na svojih skup
nih sejah rešuje probleme, ki so bili 
včasih za nas študente bistvene važ
nosti, a nismo imeli možnosti, da bi 
pri tem dali svoja mnenja, pripom-

••neHMHii i i i imiM 

be aH predloge. Danes pa nam naša 
socialistična demokracija omogoča 
ne samo, da pokažemo na napake, 
ki se dogaja, ampak, da svoje pred
loge in misli tudi zagovarjamo kot 
popolnoma enakopravni člani tako 
fakultetnega kot univerzitetnega 
sveta. 

Družbeno upravljanje naše uni
verze, družbena kontrola nad nje
nim notranjim življenjem pa je tudi 
najboljši porok, da bo naša univer
za dajala resnično dobro mlado in
teligenco, ki bo sposobna prevzeti v 
svoje roke moderne obrate v naši 
industriji ali pa bo vzgajala naše 
najmlajše v dobre državljane naše 
socialistične dežele. 

Razen navedenih organov so v 
sklopu univerze še družbeni organi, 
ki upravljajo s študentskimi domovi 
in meruami in študentskim zdrav
stvenim fondom. V vseh teh organih 
sodelujejo predstavniki Zveze štu
dentov, ki so s svojim delom v teh 
in prejšnjih organih pokazali, kako 
koristna je bila reforma naše uni
verze. 

Kljub temu, da so se ob uvajanju 
novih oblik družbenega upravljanja 
našli na univerzi ljudje, ki so ime
novali študentsko predstavništvo na 
univerzi kot jalov poskus, je praksa 
z velikim uspehom pokazala ravno 
nasprotno; kljub začetnim težavam 
in nezaupanju, ki so ga bili deležni 
študentski predstavniki, so s svojimi 
predlogi in s svojim resnim delom 
pokazali, da je Zveza študentov na 
univerzi organizacija, ki je po svo
jem strokovnem in političnem ka
dru, ki se vzgaja, zmožna reševati 
probleme v okviru univerze popol
noma enakovredno z ostalimi čini
telji. 

Brez dvoma pa mladi ljudje pri
našamo s seboj na univerzo vedno 
nove ideje in misli, ki so plod nove 
socialistične vzgoje, i-n ravno tu s« 
"časih lomijo kopja. Vendar so ta 
protislovja le oonllo za nadaljnji 
razvoj, katerega tempo je vedno 
hitrejši Peter NOVAK 



Četna konferenca št. 2 
»Prva desetina Četrte čete zbra

na!« 
»Odstop . . . Kaplar Kovalski?« 
»•Druga desetina četrte čete tu; 

manjkata ata ln stari ata.« 
Šotor štev. V na robu hrastovega 

gozdička je poskočil, zaplahutnl in 
lz njega je planil gromovit, rezge-
tanju podoben smeh. Vroče julij
sko sonce je neusmiljeno pripeka
lo, čeprav je zajadralo že v sredo 
popoldneva. Nad žarečo, razpoka-
no zemljo je zrak mlgotal, tu v 
hrastovem gozdiču pa je bilo pri
jetno hladno. Večina brigadirjev 
•e je leno pretegovala po pogradih 
ln uživala zadnji brigadirski poči
tek. Nekateri so se zdolgočaseno 
sprehajali med šotori, dva ali trije 
so se ubadali na »krugu« z raz
ličnimi nepomembnostmi, prc* šta
bom se je nekdo prerekal s iizkul-
turnikom zaradi žoge, ki je baje iz
ginila, pred šotorom I, ženskim 
šotorom, pa sta na klopci v na moč 
zaljubljeni drži sedela ljubka Lizi 
lz III. in komandant brigade, stari 
ata. . 

Četrta četa je ponovno zahru-
mela ob posrečeni šali, iz šotora 
pa se Je široko nasmejan spotaknil 
desetar »Kovalski«, se zastrmel v 
idila pred prvim šotorom in obstal. 
Nel^ij časa Je neodločno omaho
val, nato pa, kot da nekaj neskonč
no obžaluje, spodbudno stopil na
prej in tri korake pred komandan
tom zakrmarll z roko v prijazen 
pozdrav. 

»Smem opozoriti, da se bo četna 
konferenca vsak čas pričela? Po 

mnenju vseh pa si tam neprimerno 
bolj potreben kot tule . . . « 

Zdelo se je, kot da ga nagovor
jeni ne vidi in ne sliši. 

». . . Razen tega pa bi hotel opo
zoriti še na nekaj neizpodbitnih 
dejstev,- je neomajno nadaljeval 
desetar brez srajce ln že dalj časa 
neobrit. »Po brigadnem povelju 
13/3 je ljubimkanje na območju ta
borišča strogo prepovedano, pri 
belem dnevu pa sploh, ne glede na 
čin. Kršitev tega dogovora kvarno 
vpliva na splošno moralo. To pa 
še ni vse . . . « 

»Poberl se že!« je vse prej kot 
prijazno za renčal komandant, stari 
ata. 

»Dragi moj, srečo imaš, da Jutri 
odpotujemo! Bi te že naučil disci
pline in spoštovati svojega dese-
tarja , . .! Tako pa . . . « Obupano je 
zamahnil z roko in se srdito zasu
kal na bosi peti. Ze naslednji tre
nutek pa se je spotaknil ob kore
nino, poskočil in brez sramu krep
ko zaklel. Takoj za njim se je 
dvignil tudi neposlušni komandant, 
obžalujoče zmajal z glavo, pome-
žiknil Lizi in se napotil v šotor. 
Pozdravilo ga je prtznalno rjove
nje . . . 

Na pogradih Je sedelo, ležalo aH 
slonelo - povsem po lastnem pre
udarku - 26 ljudi (med njimi se
dem žensk), vsa četa. Z neskonč
nim zaupanjem ln radovednostjo 
so zrli v trojico na spodvltih no
gah sedečih brigadirjv na zadnji 
postelji. Nekateri so se pritajeno 
režali . . . 

B i l i s m o v b r i g a d i 
Podatki, 8 katerimi razpolaga 

odbor ŠKON, nam povedo, da 
s« je letošnjih delovnih akcij 
udeležilo 33 študentov našega 
kluba. Na prvi pogled je to šte
vilo majhno i vedeti pa mora
mo, da so mnogi prijavljeni 
spričo strogega zdravniškega 
pregleda morali ostati doma. 
Nekaj naših kolegov se je tudi 
udeležilo delovnib akcij s 
kmečko - delavskimi brigadami 
in 8 srednješolci. Število le-teh 
nam trenutno še nI znano. Po
tem so še kolegi, k i študirajo v 
Zagrebu i n tudi zanje ne vemo, 
koliko jih je b i l 0 v brigadah. 

Ce pri«ierjamo število udele-
iencev v brigadah — tu mislim 
tamo na člane našeg a kluba — 
potem vidimo, da je bil pr i 
bližno vsak deseti član n a de
lovni akciji, s tem smo lahko 
kolikor toliko zadovoljni, kajti 

tudi v univerzitetnem merilu 
pride povprečno n a deset štu
dentov en brigadir. Seveda pa 
moramo v prihodnje število 
udeležencev zvišati v okviru 
možnosti, kajti precej je še štu
dentov med nami, k i bi lahko 
»žrtvovali« mesec dni svojih 
počitnic M skupno akcijo jugo
slovanske mladine, p a gredo v 
tem času raje drugam, n. pr. v 
Inozemstvo služit motorje. Se
veda ne mislim nekaj takih pr i 
merov posploševati, kajti v 
mnogih primerih študentje lz 
opravičljivih razlogov ostajajo 
doma. 

Ob koncu pozivam vse, k i 
niso letos ali še sploh nikoli 
sodelovali n a delovnih akcijah, 
da se prihodnje leto udeleže 
eno Izmed delovnih akcij. 

Brigadirski zdravo! I. T. 

Podoba Jc bila, da so zbrani vsi. 
Tedaj Je nastavil srednji k ustom 
saksofon in nekajkrat krepko pih
nil vanj . . . 

»Kdor ima veliko domišljije, si 
lahko predstavlja opojne zvoke 
fanfar, ki so napovedali pričetek 
slovesnosti.« je glasno oznanil 
drugi. 

»Ljudje, dekleta! Predlagam, da 
pred samim prlčetkom druge čet
ne konference zapojemo našo him
no . . .« Sax, glava delovnega pred
sedstva, je napel liea, nastavil 
ustnik saksofona in /uigral začet
ne akorde: 

»Naša četica koraka 
strumno in veselo . . .« 

Ko je tuljenje, ki so ga vsi po
motoma imeli za petje, utihnilo, se 
je konferenca lahko pričela . . . 

»Gentlemansi!« Sax se je zamiš
ljeno zazrl v krepka Boskina be
dra pred seboj ln izgubil nit go
vora. Obraz se mu je raztegnil v 
priznalen nasmeh, nekajkrat Je 
rahlo mlasknil z jezikom, se sklo
nil k sosedu ln mu zašepetal: »A? 
Kaj praviš?« Z levim očesom je 

pomežiknil Boskl, s kazalcem des
nice pa je po zraku opisal dokaj 
zgovorno krivuljo. 

»Mislite resno, ali pa se bomo 
zafrkavali? Nimam preveč časa!« 
je vzrojila Boska, ki je uganila, da 
Je ona povzročitelj živahnih kre
tenj. 

»Smo že sredi stvari!« se je Sax 
Iztrgal iz sladkih sanj. »Gentle-
m.insi. nas, to je delovno pred
sedstvo, zelo veseli, da ste se zbrali 
tukaj vsi, kajti neki red mora biti 
(tako je, mislim, trdil že Rousseau). 
Vsi skupaj pa bomo tudi najlaže 
prebredll nepredvidene ovire, na 
katere bomo gotovo naleteli pri 
obravnavanju dnevnega reda: raz
delitev udarništev . . . Predhodno 
pa bi še hotel poudariti važnost 
konference. Stvar je silno resna in 
ne bom trpel neumestnih pripomb 
niti trapastega rezanja! Ali se že 
kdo reži? Nihče? Dobro!« 

»Vse jasno?« je za vsak primer 
vprašal levi prisklednik. 

Seveda Je bilo vsem vse jasno: 
Ne smejo se režati!! Jasno! 

»Prejle smo na ožji četni seji že 
govorili o udarništvih. Vsa brigada 
je dobila dvajset udarniških značk 
in prav toliko pohval. Na vsako 
četo odpade torej pet teh in pet 
onih . . . E . . . Da, stvar je bila 
Izredno težavna, določiti, koga naj 
udarimo in koga pohvalimo. . . 
Tako smo sestavili rang listo kan
didatov: takale j e . . . « Nekje Iz
pod sedala je potegnil cigaretno 
škatlico, seveda prazno, in se za
strmel vanjo. 

»la) Udarniki: na prvo mesto se 
Je plasiral ata Zvone, komandir 
čete. Kaj naj povem o nJem? Po
znate ga vsi; najbolj neusmiljeno 
in brez ozira za svoje ln naše 

Včasih sanjarila sva 

Včasih sanjarila sva, 
kaj neki je za tistim hribom. 
Čuden in velik je bil, 
za njim se je sonce skrivalo. 

»Čudno je, čudno je to,-" 
sva si govorila, 
ko zjutraj je sonce vstalo 

drugje. 
Iskala sva, mislila 
in končno sklenila, 
da bova potem, 
ko se dobro zmrači, 
prav potiho do sonca prišla. 

Bila pa prevarana st>a, 
in toliko da nisva jokala. 
Zakaj, le zakaj, 
nisva za zmeraj otroka ostala! 

Jože Prešeren 

adiavje je vihtel nabijač, pet jih 
je razbil (nabijacev!), polomil dva 
kramp.i In uničil samokolnieo. Se
veda je lahko napravil to zato, da 
bi mu potem ne bilo treba delati, 
predpostavljam pa, da ni imel te
ga namena . . . « Ata Zvone je krep
ko odkimal, »Torej je bil vsestran
sko koristen in poraben član druž
be . . .« (Ploskanje, tuljenje.) 

»Kaplar Kovalski, CaStro. Je bil 
ves čas v delovnem zamaknjenju, 
pravi fanatik. Zato je kar prav, da 
se plasira na drugo mesto . . . Na 
tretjem mestu bi bil jaz, ki že od 
prvega dne govorim, da se brez 
diplome in udarniške značke ne 
vrnem domov. Po temeljitem pre
misleku pa smo ugotovili, da sem 
vse preveč zabušaval in premalo 
delal . . . Odstopam . . .« Zopet vi
harno rjovenje. 

Tako' so točno po zaslugah raz
delili še ostala tri udarništva in 
pohvale. Vsi so že mislili, da se 
konferenca bliža koncu, ko je Sax 
ponovno povzdignil glas: 

»Gentlemansl! Tovarisice in to
variši! Prišli smo do prepričanja, 
da takale razdelitev udarništev in 
poh pri je še tako pravična, 
kva. v; na bratsko razpolo
ženje. Ki:r mislite si, kako bodo 
sedaj odlikovani vihali nosove in 
pozvanjali z značkami; seveda, tu
di sam bi bil tak, če bi bil med 
njimi. Vendar smo sklenili, že za
radi četnega sožitja, notranje har
monije, podeliti še posebne, spe
cialne pohvale tistim, ki še niso 
bili odlikovani. Seveda pa vse v 
skladu z nazori ata ln starega ata.« 

Oba sta prikimala in se pričaku
joče zazrla vanj. Tudi ostalih so 
bila sama ušesa . . . Sax se je za 
trenutek sklonil k obema priskled
nikoma in nato oznanil: 

»Torej, delovno predsedstvo je 
sklenilo, da prejmeta Janez in kap
lar Božo specialno pohvalo za na
vezavo stikov z Beograjčani, za 
t. t. utrjevanje bratstva in enot
nosti, Tinč pa na istem področju 
udnrnlštvo . . .« 

Nekateri so dobili specialne po
hvale za kulturno delovanje, Slmo 
za vestno preskrbovanje čete s 
sadjem, kapetan Jevšinek zaradi 
svojih humanih idej. Stari ata Je 
dobil kar dve pohvali: zaradi do
slednega i/.suševanja okoliških zi
danic (seveda ni bil osamljen) in 
za pobijanje morale; ko so bile 
razdeljene tudi vse specialne po
hvale, so, vse zaradi ravnotežja in 
pravičnosti, prisodili atu Zvonetu 
še grajo zaradi enomesečnega zve
rinskega zbujanja vse čete. - Po 
nlegovem brutalnem zbujanju vsak 
dan sredi noči (ob šestih zjutraj), 
so bili brigadirji ves dan živčno 
pretreseni. Od takih ljudi pa Je bi
lo težko pričakovati večje navdu
šenje na tras i . . . 

»Na koncu pa še nekaj, gentle
mansl! Vsak udarnik bo zvečer, 
ko bomo priredili četno slavje, 
plačal dva litra vina, pohvaljeni pn 
po liter! Sporazumni? Dobro! S 
tem bi bila, spoštovani gentleman
sl. zadnja četna konferenca kon
čana, za prihodnjič pa . . .« 

Med splošnim t.iljenjem in rjo
venjem se je četna konferenca za
ključila in nikogar ni bilo, ki bi 
drugemu zavidal pohvalo ali udar-
nlštvo . . . ! O, modrost ^axova!! 

Prane Grlvec 

Tudi precej članov našega kluba je bilo v brigadah na avto
mobilski cesti 

Jože Prešeren: 

MOJA POMLAD 
Na mojo pomlad 
sta padli prvi dve kaplji krvi. 
Moja pomlad je bila žalostna 

in lepa. 

Iz moje pomladi 
sta odleteli prvi krvavi ptici. 
Moja pomlad je bila žalostna. 

V mojo pomlad 
so se vpletli krvavo rdeči 

cvetovi. 
Lepa je bila moja pomlad... 

NEKOMU, KI GA NI VEC 
Sanjalo se mi je o 

rdečih, 
belih, 
pisanih 
rožah. 

Ves dan sem hodi. 
po ulicah 
in sem iskal 
rdeče, 
bele, 
pisane 
rože. 

Nekoga sem iskal, 
da bi ga ljubil, 
nekomu podaril bi rad 
rdeče, 
bele, 
pisane 
rože. 

Med dijaki TSS 
V Vidmu-Krškem ni med ion

skim letom nikoli dolgočasno. 
Malo manj kot 250 fantov ln 
deklet, k i so c'oma širom po 
Sloveniji obiskuje tehn'ško 
srednjo šolo ter daje mestu ŽL 
vahnejšo podobo, saj sodelujejo 
dijaki skoraj Dri vseh priredit
vah, k i so namenjene javnosti, 
in razpravljajo o številnih vpra
šanjih, k i j im jih zastavljata 
šola in mladinska organizacija. 

Tudi zadnji teden pred praz
nikom republike je bilo med 
njimi zelo živahno. Sklican, 
so sestanek šolske skupnosti, 
napravili ob ^>urtnem dnevu 
pohod v Vel ik i Podlog, kjer je 
bila doma Mi lka Ker i nova in 
počastili državni praznik z raz
rednimi proslavami. 

P r e m a l o s m o 

n a r e d i l i 
(Nadaljevanje s 7. strani) 

meli težave ln delo svojih bo
dočih strokovnjakov, je klub 
začel izdajati priporočila svojim 
članom. 

Od delovanja na športnem 
področju pa je treb a omeniti 
sodelovanje na medklubskem 
prvenstvu v odbojki, dvoboj z 
goriškim Studentskim klubom, 
predvsem pa sodelovanje na 
študentskih športnih igrah 
Bratstva, in enotnosti v Bihaću. 
Te športne Igre niso bile le 
športnega pomena, temveč smo 
"a njih navezali stike s štu
dentsko mladino iz več okrajev. 

Delovala je tudi kulturna 
sekcija kluba. Najbolj privlač
na oblika spoznavanja in zbli
ževanja, vsaj za nekatere — 
družabno življenje — Pa se je 
omejila samo n a en družabni 
večev Članov kluba. 

Navedli smo le tiste sekcije 
kluba, k i s 0 zajele večje števi
lo študentov, poudariti pa mo
ramo, d a je še te organizirala 
le peščica članov. Da nismo sto
ri l i več, je krivda na vseh t i 
stih, ki niso sodelovali. 

Vsi lanski uspehi ln neuspe

hi nam bodo Izredno koristili 
pri nadaljnjem delu. Ce pa 
upoštevamo še dejstvo, da Je 
Število članstva s spojitvijo do
lenjskega in posavskega kluba 
In s pristopom starih š tudentov , 
ki prej niso bili vč lanjen i , ter 
z letošnjimi novimi, potrojllo, 
trdno upam 0 in predvidevamo, 
da bo delo našega pokrajinske
ga kluba v bodoče res ž ivahno 
in pestro. Miha Hrovat ič 

MLADINSKI PLES 
Novomeška mladina je Imela do 

sedaj redne plese dvakrat na me
sec v Domu JLA. Ker se čuti po
treba, da bi bili plesi večkrat me
sečno, je uprava Doma dovolila 
ples trikrat na mesec: vsako prvo 
in četrto nedeljo v mesecu ter tret
jo soboto. 

Poleg tega Je ustanovljen plesni 
odbor, ki ga sestavlja sedem mla
dincev. Naloga odbora je, da se 
ples odvija normalno in da se obi
skovalci spodobno obnašajo. Ra
zen tega Je uvedena vstopnina, ki 
bo pač krila materialne stroške; 
plačujejo Jo samo moški in znaša 
20 din, Dekleta so oproščena vstop
nine. V bifeju Doma bodo točili 
samo brezalkoholne pijače. Sd. 

Na sestanku šolske skupnosti 
so razpravljali o številnih prob
lemih, k i j ih srečujejo pri vsak
danjem delu, posebno pozornost 
pa so posvetili vprašanju o jav
nem ocenjevaniu, k i si vedno 
bolj utira pot v nase šole. Na
čelno se z javnim ocenjevanjem 
strinjajo dijaki in profesorski 
zber, utrditi pa bi bilo treba 
zlasti pr i mlajših dijakih le k r i 
tično presojanj© znanja- P r i 
javnem ocenjevanju namreč 
ne gre za to, da bi zmanjšali 
zahteive, k i jim nalaga šolsko 
delo, ampak gro za krit ično so. 
delovanje dijakov samih,, k i se 
morajo sami naučiti tudi pre
soj evanja in vrednotenja last
nega dela. Hkrati je javno oce
njevanje koristno tudi zato, ker 
dijaki lažje spoznajo osnovne 
predavateljeve zahteve. Seveda 
mara biti r>rl javnem ocenje
vanju vsem jasno, da končne 
ocene niso le matematični re
zultati, a m pa'*, da je treba 
upoštevati pri tem še vrsto dru
gih stvari, k i vplivajo na oce
njevanje. Vemdar javno ocenje
vanje na šoli ne bo nekaj b i 
stveno novega, ker so se že do 
sedaj nekateri predavatelji pos
luževali metode, ki je bila blizu 
takemu ocenjevanju. 

Ob zadnjem fportnem dnevu 
so dijaki obiskali v Velikem 
Podlogu rojstno hišo Milke Ke -
ainove, narodnega heroja, k i je 
padda v Savinjski dolini in je 
bile borka Pohorskega bataljo
na. Njena mati je dijakom pri
povedovala o življenju svoje 
hčerke, k i je z mnogimi drug.-
ml dala življenje l a boljšo bo
dočnost mladih ljudi. Materine 
besede, v katerih je še po to
l ik ih letih bilo obilo bridkosti 
ln žalosti, a tudi ponosa, so 
prav gotovo našle odmev v 
vseh, k i so jo videli in poslu
šali. 

Športni dan to Izkoristili tudi 
taborniki, da so si ogledali bi</.-
njo okolico. Prehodili so zadnji 
del hribovja na desnem bregu 
Save, k i prihaja prav pri Krh
kem v ravnino. Pot, k i je bila 
dolga okoli 19 icm, jih je vodila 

skozi mnoge gorske vasice od 
Blance do Krškega. 

Dan pred orsznlkom repub* 
like so jmell dijaki po razredliiH 
proslave, ki 50 Jtfb pripravili 
cami. Ob izbranem sporedu, 
kjer so sodelovali skoraj vsi d i . 
jaki, so sptroščeno in neprisilje
no obudili spomin na pomemb
ne zgodovinske dni, k i so naš« 
mu nairodu prinesli nacionalno 
in socialno svobodo ter pripra
vi l i rojstvo naši republiki. 

VESELE IN OKROGLE 
PESEM BREZ NASLOVA 

Oblaki so rudeči, 
kaj nek pomenijo, 
da vsi ti mladi fantje 
na vojsko pojdejo. 

(Pesem je narodna in nima 
nobene zveze z novim zako
nom o univerzi.) 

STUDENTSKI ZAKON 
Študentka: Zda) vem, da me 

nisi poročil iz ljubezni, am
pak zato, ker imam lepo sta
novanje! 

Student: Ni res, draga, po
ročil sem te zato, ker sam ni
sem imel stanovanja. 

MOČNA VOLJA 
»Na mene pijača zadnji čas 

tako deluje, da ne morem niti 
študirati, če pijem. Zato sem 
se moral odreči...*' 

»Pijači... ?« 
»Ne, študiju!« 

* 
Neka mati vstopi s svojo le-> 

po hčerko v doktorjevo spre-
jemnico. 

Doktor (živahno): »Slecite 
se, prosim, gospodična!« 

Mati (nekoliko v zadregi): 
»Oprostite, doktor, toda bolna 
sem jaz.« 

Doktor (zopet mimo): »Po
kažite jezik, prosim...« 

MAŠČEVANJE 
Profesor: Zakaj ne odgovo

rite <na vprašanje, ki sem ga 
vam zastavil? 

Student: Držim se pregovo* 
ra, da pametnejši popušča... 

»Igrajva s e . . . « jI Je rekel. (Pred leti. 
Hiši so pravi l i Kinderheim). Ležala sta na 
pesku sredi dvorišča umazane, visoke hiše. 
Junijsko nebo je bilo čisto, skoraj brez 
oblačka, umito od nalivov prejšnjega dne. 
Ropot vojaških avtomobilov se je komajda 
slišal. K o je še ta prenehal, je bilo slišati 
samo leno udarjanje sekir iz gozda, k i je 
ležal nekje za cesto. Zdaj pa zdaj so se p r i 
družile še 'druge sekire, potem so spet 
utihnile i n zopet se je slišalo enolično se
kanje ene same. 

Sonce se je dotaknilo strehe hiše. Vide la 
ata še, kako se je poigralo s pajkom in 
njegovo mrežo, k i jo je razpletel na posu
šenih travah, k i so rinile iz peska. 

»Če bi b i l pajek, bi si naredil lestev,* 
j i je rekel in se obrni l k njej. 

»Do sonca?-« je vpraša la in se zasmejala. 
»Do sonca,* je rekel tiho, strastno. 
»Pa misliš, da je to mogoče?« se je za

smejala. 
»Ne vem,« je rekel in sklonil glavo. 

»Toda jaz bi jo naredil. Delal bi jo dolgo, 
dolgo. . . In ko bi b i l že star in truden in bi 
že prišel do sonca, bi hotel še enkrat ži
veti. . . da bi ga prinesel sem. . . 

»Beži no, beži,« se je zopet zasmejala. 
»No, potem vendar ne bi bilo vojne,« je 

prepr ičevalno rekel. 
Pogledala sta na streho. Bleščeča ku

pola, k i je postajala vse manjša in manjša, 
j ima je jemala v id . Mežikala sta. Pozabila 
sta na druge otroke, k i so se igrali s starim 
vozičkom. Tekali so okoli njega, ga porivali 
in se obešali nanj. Včasih je kolo presun
lj ivo zacvililo, to pa j ih je še bolj spod
budilo. Ležala st,a na pesku sredi tega 
hrupa in pozabila na hišico z vrtom, ki sta 
jo napravila iz peska. Hr ib za hišo je pred
stavljal velik brezličen kamen, k i ga je 
komajda pr ival i l na sredino dvorišča. Po
zabila sta celo na to, da bosta kmalu mo
rala v hišo, kjer j ih bodo zopet kl ical i , 
preštevali in j im dajali vročo, vedno isto, 
po mi lu in nepresušenih čevljih zaudarja-
jočo Juho. Prijetno j ima je bilo, ko sta 

j ^ M r ^ J * nekaj, k i bi utegnilo biti rešitev 
& i n iz modrih, zamazanih oblekic. 

P e t e r B r o š c a k : 

Lestev do sonca 
Sonce se je Že skrilo za streho. Ostala je 
samo še žareča streha in tudi ta je vse 
bolj bledela. 

»Ni ga več . . .* j e rekel z glasom otroka, 
k i mu vzamejo njagovo najl jubšo igračo. 

»Kako ti je ime?« ga je vprašala . 
»Tomo.« 
»Samo Tomo? Saj moraš imeti še eno 

i m e . . . « 
»Nimam ga. N a poti sem, sem ga izgu

bil,« jo je zavrnil . »To se pravi, ne spom
nim se ga.« 

»Jaz sem Darja,« je rekla. »Mislila sem, 
da imaš dve imeni. Vedno sem hotela 
poznati nekoga, k i bi imel dve imeni.« 

»Ti ga nimaš?« jo je vprašal in s po
smehom dodal: »Si ga tudi izgubila?« 
Potem se nista več pogovarjala o tem. 
Pogled se j ima je ustavil na škornjih, k i 
so se v lekl i po pesku. Njihov korak igra 
prestreljeno nogo: 

»Cap-caap-cap-caaap-cap-caaaap . . .« 
»Imaš kaj kruha?« je nenadoma vpra

šala Darja in stegnila roko. Segel je v žep. 
»Brskal je. Najprej je privlekel vrvico, 

potem kos razcefranega časopisa, ki ga je 
našel na preprogi pred kuhinjo. »Imel .sem 
košček. . .« je mrmral in obrnil še drugi 
žep. Zaponke in žeblji so padli na pesek. 
»A, vedel sem, da ga imam,« je radostno 
vzkl ikn i l in j i pokazal košček kruha, skrb
no zavitega v robec. Pri jela ga je in se 
tudi ona nasmehnila, že ga je vsega hotela 
potlačiti v usta. Odmaknila je roko. *Ga 
bova skupaj pojedla? Saj nisem tako lač
na. . .« 

Obrni l se je proč. 
»Ne, kar pojej ra, saj ga zvečer zopet 

dob im. . . « Slišal je, kako so njeni zobki 

(ODLOMEK IZ NOVELE) 

zagrizli v kruh. To hlastanje ga je spomi
njalo na paradižnik, na udarce, zaprt avto
mobil in . . . Takrat, ko je bi l še zunaj. K o 
se je k la t i l po mestu, zbiral izstreljene na
boje za puško in delal iz njih piščali. Pa 
radižnike je prodajala debela ženska z 
rdečo ruto. Dvakrat je šel mimo. Najprej 
zato, ker je b i l lačen. Potem ga je ujezil 
njen siti, zadovoljni obraz. Skočil je in 
zgrabil največjega. Ženska je bi la presene
čena. Potem je zakričala, on pa je tekel, 
teke l . . . Mimo stojnic s krompirjem in 
rožami, mimo paznika v temnozelpni oono-
šeni uniformi. Roke so se stegovale za njim. 
Padel je. Paradižnik je še vedno držal v 
rokah. Ženska t rdečo ruto in samozado
voljnim obrazom ga je suvala z nogo. 
Ugrizni l je v paradižnik. Pomečkan in 
rdeč. Sok mu je kot kr i l i l med prsti. 
Sesal ga je in sesal, hotel ga je vsega po
tlačiti v usta. Ženska ga je brcala, paznik 
je kričal, vsi so kričali , on pa je ležal in 
goltal paradižnik, velik rdeč paradižnik. 

Pogoltnil je sline. 
»Sem g re . . . « je zašepetala Darja in ga 

sunila s komolcem. Obrni l se je in pogle
dal. Skornji so stali že tik pred ii j im. 
Sprva se je ustrašil . Nagonsko se je imak-
nil in hotel vstati. 

»Zakaj pa se bojiš, a?« ga je vprašal 
mož v škornjih in se sklonil k njima. 

»Saj se ne boj im. . zakaj bi se bal?« 
mu je odgovoril Tomo in ga pogledal v 
obraz. Čutil je njegovo sapo, ki je zaudar-
jala po pivu in slabih cigaretah. Njegov 

l u k n U t 1 č rn imi br-
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čicami in podbradkom se je sklonil še niže. 
»Seveda, česa pa bi se b a l . . . Saj smo 

vendar prijatelji, a l i ne?« Malce je poča
kal. »Da, prijatelji ,« je nadaljeval. »Veš, 
drugi so smrkavc i . . . « Tomo mu ni p r ik i 
mal. Čakal je. Čakal. Vesel je bil, ko je 
videl, da se je Darja izmuznila k otrokom, 
ki so se igrali z vozičkom. Vedel je, da ga 
bo spraševal o onih treh, ki so pred dnevi 
ušli iz doma. Pripravljen je b i l na vpraša
nja. V njem se je vzbudil gnus do tega 
človeka v škornjih, ni mogel gledati tistih 
prozornih, zelenkastih oči, ki so bolščale 
vanj, 

»fto, povej mi , kako so oni prišli ven.. .* 
ga je vprašal . Tomo tako nenadnega vpra
šanja ni pričakoval. Torej ve, da sem onim 
pomagal, je pomislil . Ozr l se je po otrocih, 
ki so pravkar prevrnili voziček in glasno 
kričali. Tudi mož v škornjih se je ozrl, nato 
pa hitro povzel: 

»Torej ne veš?« 
»Vem.« 
»Povej, lepo povej...« je zgrabil. 
Tudi on je bil presenečen. On, upravnik 

zavetišča, major Muhler, bivši Malner in 
človek brez večje vloge, sedaj invalid s 
prestreljeno nogo in povrhu tega še degra
diran za dobo dveh let, se je zdrznil . 

»Tista vrata tam peljejo na hodnik,« je 
malomarno rekel Tomo. 

»No, in potem?« Glas mu je podrhteval. 
»V kuhinjo, kjer je Solata.« 
»A, Solata,« se je prisiljeno zasmejal in 

oodbradek se mu je stresel. 
»Misliš kuharico, ne?« 
»Da.. .* 
To ga je zopet začudilo. Da bi j im ona, 

kuharica al i Solata, kot ji ta smrkavec. . . 

»No, in potem?« 
»Tam visi ključ.* 
»Kakšen ključ?* 
»Od njenega stanovanja.« 
»A, tako. . .* 
»Odpreš stanovanje z ve l ik im ključem. • 

je nadaljeval Tomo. »Tam je predsoba. Ne 
greš naprej, ampak na levo. Paziš, da sc 
Solata ne zbudi in narahlo odpreš vrata . . .« 

»Kakšna vrata? K a m peljejo?« 
»V s t r a n i š č e . , . tam boš t i prišel ven,« 

mu je vrgel Tomo. »Ker si p o d g a n a . . . « 
Vstal je in hotel zbežali, toda roka ga 

je že zgrabila in potisnila k tlom. V i d e l je 
njegov sajasti, zabuhli obraz in sline, k i so 
se mu nabrale v kotičkih ustnic. V e l i k i 
svetli škornji so se mu bližali. Ze j i h je 
videl čisto pred seboj. St isni l se je in škor
nji so spremenili cilj in zadeli kamen, k i 
ga je imel za hrib za hišo, poteptali so vrt. 
(Drevesa je zaznamoval s suhimi listi , k i 
j ih je veter prinesel Čez streho. Tomo ni 
dobro vedel a l i naj bodo ti l isti jablane 
al i hruške, ker pa je Darja rekla, da « 0 
spominja, da so pri njih imel i jablane, se 
je odločil zanje.) Potem je škorenj udaril 
v hišo, da je v loku odletela in se razsula 
v droben pesek in kamenje. Nato je priletel 
vanj. Udar i l ga je v nogo. Nato nenadoma 
v prsa in glavo. Tega ni pr ičakoval . Nato 
še in še. Začutil je, kako mu polzi k r i po 
čelu v oči in usta. P l jun i l je. Z v i l se je v 
klopčič. Toda škorenj je znova napadal v 
glavo. Nato zopet v golenice. Ko t da bi ve
del, kje najbolj boli, je pomisli l . N i zaslutil 
človeka za temi škornji . Okol i vratu je 
začutil mrzle prste, k i so s t i ska l i . . . stiskali. 
Kmalu se mu je zazdelo, da pada, pada. . . 
da pada na vrt pred hišo, kjer sedijo pod 
jablanami otroci, drugi pa skačejo po kva
dratih, k i so j ih zarezali v travo. 

Pa so le jablane, ga je spreletelo... pa 
so le jablane.. . 

Najto ni mogel več misli t i . Roke okoli 
vratu so popustile. Otroci s prevrnjenim 
vozičkom so strmeli v moža v škornjih. 

»Marš,« je zakričal . 
»Maaaarš,« je donelo med zidovi. 
»Marš,« je ponovil in si prižgal cigareto. 
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S fiatom po brežiškem 
koncu 

Kmeti jska zadruga Donova 
se jezd na celotno trgovsko 
mrežo zaradii vezane trgovine 
— otrobe dobi namreč samo t i 
sti, k i kupi tudi moko' Razprav 
o taki vezani trgovini je biLo 
sicer že precej, a kaže, da nđso 
dosti pomagale. Zaradi take 

Tri iz senovške občine 
Kamnolom »Dolomit« Bresta

nica je plan 25 milijonov d i 
narjev bruto proizvoda dosegel 
že v oktobru. Predvidevajo, da 
ga bodo do konca leta presegli 
za 30 ođst. Plan so presegli to
l iko pred rokom zato, ker se je 
nepr ičakovano povečalo število 
naročji. 

Rudnik Senovo ima letni 
plan 1 miiHijardo 387 milijonov 
brutoprodukta. Do konca sep
tembra so dosegli 76,65 odst. 
letnega plana in računajo, da 
ga bodo do konca leta za nekaj 
odstotkov presegli. 

V Senovem je v soboto 5. de
cembra gostoval celjski zabav
ni ansambel Dobri znanci. Se-
novčane Je prijetno zabaval 
humorist Matevž, pela sta pa 
Marjan Roblek in Branko Do
brave. 

trgo>vine zadruge tud; težko iz
polnjujejo plan pitanja telet, 
ker pravijo kmetje zadrugi: 
»Saj bomo pitali, zahtevamo pa 
otrobe in močna k r m i l a « 

Kmetijska zadruga Cerklje 
sklepa pogodbe za spomlad. 
Zanimanje kmetov za koopera
cijo je še enkrat večje kot lani, 
a ima zadruga zato tudi precej 
višji Plan in sicer: koruze 
50 ha, krompirja 13 ha, travni-
š tva 150 ha. Dosegli so do zdaij 
prj travniištvu 50 odst., krom
pirju 40, odst., s koruzo in ži
vino pa gre slabše 

Kmetijska zadruga Jesenice 
je dosegla do 31. oktobra 51 
mi l i jonov dinarjev brutopro-
mela od planiranih letnih 65 
milijonov, kar pomeni, da bodo 
plan do?egln. Zadruga je letos 
kupUa motorno kosilnico, škro
pilnico, trosilec gnoja in ne
katere druge stroje. Plan spo

mladanskih kooperacij so do
segla že 40 odstotno. 

Obrtno kovinarsko podjetje 
Dobova je bilo ustanovljeno 1. 
novembra letos z namenom, da 
bi dobili domači delavci kovi
narske stroke zaposlitev doma 
'in da se j im ne bi bilo treba 
voziti v druge kraje na dalo. 
Naročila dobivajo od »Indusia« 
Ljubljana in Kovinarske za
druge Videm-Krško. Za zače
tek je dobilo podjetje 2.5 m i l i 
jona dinarjev posojila, za kar 
so kupili dve stružnici , varilni 
agregat, varilni acetiilenski raz
vijalec, vrtalni sit roj, brusilne 
stroje in orodje za deset ljudi. 
Danes dela tu že 9 delavcev, 
pred enim mesecem pa so jih 
imeli 5 Pred dnevi so odpo
slali svoj prvi izdelek — 1.300 
kilogramov težki izmenjevalec 
toplote, ki so ga izdelali po 
naročilu Kovinarske zadruge 
iz Vidtma-Kršlkega. 

V Beli cerkvi so razvili 
mladinski prapor 

Pred- dnevom republike je 
mladinski aktiv v Beli cerkvi 
pri Novem mestu razvil mla
dinski prapor. Pred razvitjem 
je govoril predsednik aktiva 
L M S Bela Cerkev, ki je opisal 
zgodovinski pomen praznika 
republike — 29. november 

Ob tej priložnosti so sprejeli 
v mladinske vrste 20 novih 
članov L M S jn s tem precej 
dvignili število svojih aktivnih 
članov. 

Mladinski prapor je razvi l 
član O K L M S Novo mesto. Po 
končani slovesnosti je mladin-
siki aktiv v svoji dvorani prire
di l dramsko predstavo za vse 
udeležence proslaive. 

Proslava in prireditev ie v 
celoti dobro uspela; pohvalimo 
lahko vodstvo aktiva L M S v 
Beli Cerkvi , k i j e dobro orga
niziral mladinsko manifesta
cijo, k i j i m bo daOfl še več 
vneme pri njihovem nadalj
njem delu. 

Sevnica pred volitvami 
Predvolilni sestanki so i z 

ključeni. Vs i vaški odbori 
SZDL so imeli v novembru 
predvolilne sestanke. Voli t/e 
bodo skupno za vse krajevni 
odbore v nedeljo. 13. decembra. 
Predvolilni sestanki so nakaza1* 
vrsto problemov in oredlogov. 

na mnogih pa so člani razpra/• 
ljali tudi o predlogu 10-letnega 
perspektivnoga razvoja pasa. 
mesnin področij in panog. 

* 
N a akademiji v počastitev 

dneva republike v Sevnici je 
o pomenu 'ega dneva govori 

Po trebanjski občini 
Kmetijska zadruga Sentlov-

renc je uredila prostore za 
mlekarski obrat Novomeška 
Mlekarna, ki bo imela tu svoj 
obrat, je začela montirati stro
je. Računajo, da bodo začeli s 
proizvodnjo okoli 15. januarja. 

Kmetijska zadruga Velika 
Loka namerava kupiti še en 
traktor in nato začeti z grad
njo strojne lopa. Ljudje so se v 
začetku strojem posmehoval i , 
zdaj pa vedno bolj spoznavajo, 
da so stroji njihovi prijatelji. 

V občini Trebnje sp imeli do 
preteiklega tedna občna zbora 
osnovnih organizacij S Z D L v 
Vel ikem Gabru in v Ve l ik i Lo
k i . N a obeh so razpravljali v 
glavnem o kmetijstvu in soci
alnem zavarovanju kmečkega 
prebivalstva. Na teh zborih so 
izvol i l i tudli nove odbore. — 
Tudi mladina se je letos zelo 
razgibala. Ak t iv i so sklicevali 
sestanke kar samoiniciativno. 
Izvoli l i so tudii nova vodstva 
osnovnih organizacij ln dele
gate za občinsko mladinsko 
konferenco, k i bo predvidoma 
13. decembra. Najboljša mla
dinska aktiva v občini sta Ve
liki Gaber in Velika Loka, pa 
tudi mokronoški in novo usta
novljeni aktiv na Trebelnem 
dobro delata. 

Gradbeno podjetje »Remont* 
Mirna je majhno in nima no
bene mehanizacije. Največ gra
dijo za privatnike. Kl jub temu, 
da nimajo večjih naročil, bodo 
letni plan 10 mi l i jonov dinar
jev bruto proizvoda dosegli, 
saj so ga do konca tretjega 
tromesečja realizirali že s 7,B 
milijonov dinarjev. 

Kmetijska zadruga Mirna je 
do konca septembra dosegla 
75 odst. f inančnega plana. Do 
konca leta ga bodo izpolnili 
kljub občutno slabšemu pri
delku krompirja ln sadja, zato 
pa so prodali več reprodukcij
skega materiala, odkupi l v<*č 

lesa pa tudi strojne usluge so 
se občutno povečale. 

Kmetijska zadruga Velike 
Kapele je sklenila za 4 ha ko-
operacijskih pogodb za krom
pir (plan ima 7), 6 ha za koruzo snubitev«. 

Predavanje ie organizirala bre
žiška Delavska univerza. 

Prosvetno društvo Pišece ne 
spi. V nedeljo 6. decembra je 
igralo doma igro »Zamotana 

(plan 39) in 12 ha za travnike 
(plan 50). — Prejšnji teden so 
imeli tudi napovedano kmetij
sko predavanje Predavatelj 
sicer ni prišel, predvajali RO 
pa kljub temu kmetijski fi lm, 
ki si ea je ogledalo 50 do 60 
ljudi. Kmetje se zanimajo za 
predavanja s filmom bolj kot 
za predavanja brez filmov. 

Večerna Ekonomska srednja 
šola Brežice bo začela danes s 
poukom. Za šolo se je prijavilo 
69. odraslih. Organizira jo De
lavska univerza. Sestav prijav-
Ijenccv je precej mešan, saj se 
je priglasilo piribližno enako 
števio delavcev, uslužbencev 
in pripadnikov J A . 

J. P. 

L i t e r a r n i d a n v B o l . T o p l i c a h 
V četrtek 26. novembra 

priredili književniki France 
Bevk, Tone Pavček in Severin 
Sali v Dolenjskih Toplicah l i 
terarni dan. Učenci topliške, 
soteske in poljanske šole so z 
zanimanjem poslušali literate, 
ki so brali svoja dela Mladini 
so najbolj ugajale pesmi Toneta 
Pavčka. Pred prireditvijo so po
klonil i otroci literatoan šopke 
cvetlic, oni pa so j im na koncu 
obljubili, da j ih bodo še obi
skali. 

* 
Na zadnji seji je topllško tu

ristično društvo sprejelo več 
važnih sklepov za še boljšo tu
ristično ureditev njihovega kra
ja. Predvsem bo treba čimpreje 
reSitl vprašanje električnega 
toka, ki je prešibek — zaradi 

toka pa tudi vodovod ne dela 
tako, kot bi moral. Zgraditi bo 
treba čimprej nov transforma
tor. Tudi bencinska črpalka je 
Toplicam že zelo potrebna, s-aj 
se tu ustavlja vedno več avto
mobilov. Urbanistična komisija 
bo pregledala in odobrila razne 
gradnje, ki so za razvoj turiz
ma nujne. Ugotovili so tudi, da 
nekateri privatni oddajalcj sob 
ne odvajajo redno pobrane tu
ristične takse. Zaradi vedno 
večjega tujskega prometa je 
nujno še, da dobi turistično dru
štvo primerno sobo, kjer bi 
imelo pisarno, kjer b| prodajali 
tudi razne razglednice Dolenj
skih Toplic. Odbor društva je 
predlagaj dva) člana za podeli
tev turističnih znakov, sprejel 
pa je še nekatere druge sklepe 

F r a n c i o š e v n i 
V torek je bil v Ljubljani 

pokopan Frane Hočevar, upo
kojeni učitelj, star skoraj 71 
let in oče petih partizanov, 
izmed katerih so trije prvo
borci, njegov sin dr. France 
Hočevar pa je naš veleposla
nik na Poljskem. Pokojnik je 

Kovomeska ironika 
g »Otroci in kino« bi bila 

zelo hvaležna tema za preda
vanje novomeškim staršem, ki 
puščajo otroke (malčke iz vrtca, 
učence osemletke) ^ vsem k i -
nopredstavam, čeprav j im šola 
to prepoveduje. Se bolj korist
ne pa so filmske predstave na 
primer z BB v naslovni vlogi 
Za dojenčke do treh ]et, ki jih 
matere prineso v kino in jih si
lijo spat, otroci pa glasno iz
ražajo svoje navdušenje nad 
filmom. 

H 72 družin v blatu. Kje? V 
blokih na ZnanČevih njivah 
stanuje 72 družin z nad 
100 otroci. Pot od blokov v me
so pa je tak 0 blatna, da J e 

kmalu ne bo moč več uporab
ljati ne za avtomobilski promet 
ne za pešce. Skrajni čas je že. 
da po dveh letih to cesto en
krat dokončno urede, sicer bodo 
te družine res obtičale v blatu. 

B Tudi prostovoljno gasilsko 
društvo v Novem mestu je lepo 
počastilo dan republike. Na ve
čer pred praznikom so prire
di l i proslavo, n a kateri je go
voril o pomenu praznika pred
sednik društva Bernard. Ob tej 
priložnosti so dolgoletnim čla
nom podelili značke. 

H Na živilskem trgu, v po
nedeljek, 7. decembra nI bilo 
kaj prida dobiti. Prodajali so 
eolaJto v glavicah po 30 din, 
motovileč — merica 25 din, ra
dič merica 25 din, jajca Po 27 
dinarjev, špinačo — meric a 25 

din, ter čebulo in česen v 
vencih. Precej stojnic p a je 
b i l 0 zasedenih z volneno robo, 
domačim platnom in raznimi 
kipci. 

gg V soboto, 12. decembra, 
bod 0 upokojenci v Domu L P 
priredili zabavni večer. Na 
sporedu b 0 spevoigra »Prodana 
nevesta«, razne pevske in druge 
zabavne točke. Kot vidimo, so 
upokojenci še zelo živahni ln 
ne dvomimo, da bo njihov ve
čer lepo uspel. 

g Gibanje prebival^va; Ro
dile so: Stanka Stalcar iz Kolo
dvorske 10 — dečka, Agata K r L 
žanle iz Glavnega trga 4 — 
dečka, Marinka Smalc i z Glav
nega trga 27 — dečka in Ivan
ka H o r v a t iz Kettejevega dre_ 
voreda 46 — deklico. 

rorogili s 0 s e . M ; i a n Gut-
man, uslužbenec lz Cvelbarje-
ve 8, in Marija Veselic, delav
ka iz Marindola. Anton Punger-
čar, delavec iz Slakove 1, in 
Marija Hočevar, kuharica iz 
Celja, Franc Stine, šofer Nad 
mlini 7, in Antoni j a Gr i l , de
lavka iz Regerče vasi. Fran
čišek Bartol, delavec, i n Kr i s t i 
na Peterle, gospodinja, ob a iz 
Kurirske poti 8. 

Umri je Frančišek Napast — 
pater Clprijan i 2 Novega mesta, 
star 76 let. — Neareče: Zvo
nimira Lukiča, sina godbenika 
lz Ljubljanske ceste 1, je po
drl motorist in mu poškodoval 
glavo. 

bil rojen na Potoku pri Mu
ljavi. Njegova stara mati je 
bila sestra pisatelja Josipa 
Jurčiča. Stivrši so bili revni 
kajžarji, zato je moral ie kot 
otrok krepko prijeti za delo. 
Končal je učiteljišče v Ljub
ljani, služboval pa je največ 
na Dolenjskem, v Smihelu pri 
Novem mestu, Birčnl vasi in 
trgovski nadaljevalni ter obrt
ni nadaljevalni šoli v Novem 
mestu. 

On in njegovi otroci so bili 
večkrat zaprti zaradi sodelova
nja z NOB. Iz zaporov so se 
vračali, spet delali, nakar so 
jih ponovno zapirali. Zaradi 
svoje napredne dejavnosti je 
bil v začetku leta 1942 odpu
ščen iz službe brez odpravnine 
in pokojnine. Od leta 1943 
dalje je živel na osvobojenem 
ozemlju. 

Po vojni se je nastanil spet 
v Novem mestu, odkoder se je 
preseUl šele nekaj mesecev 
pred smrtjo v Ljubljano. Na 
pokojnika bomo ohranili lep 
spomin, užaloščenim sorodni-
nlkom pa izrekamo naše iskre
no sožalje. 

predsednik ObLO Karel Ko • 
man. Nastopili so še združen, 
godbeniki jn pevci, člani dram. 
ske skupine sevniške Svobod 
so pa prikazali uspelo enod:?-
janko s PJrtiizansko tematiko 

Na dan republike so člani 
Avtojmoto diruštva v Sevnici 
odprli svoj dom. Ta stoji za 
Kopitarno in so v njem l*pi 
ta. zračni prostori. Imajo ve.'.-
ko garažo in popravljalnk-o, 
malo garažo, učilnico, pisarne 
in sanitarne prostore. Prvo 
otvoritvijo so člani A M D .>.. 
vedli uspelo parado z vozili 
po otvoritvi so se pa pogovo
ril i o nadaljnjih načrtih ob tn 
kuski. Ob tej priložnosti j« 
prejel delovno odlikovanje tu
di aktivni funkcionar društva 
Jožko Drenek ~ medaljo de!a 
K lepemu Dri&nanju mu tudi 
javno čestitamol 

Prebivalci naselja za Kopi. 
tarno bodo končno le dobi i 
pitno vodo. N a sestanku skup
nosti stanovalcev so sklenil., 
da bodo vsa zemeljska dela 
opravili sami, izkopati morajo 
600 metrov kanala za glavni 
vod od Šmarja do naselja 
Dela so že v polnem teku, ra
čunajo pa, da. bo voda prite
kla še pred novim letom. 

Sevniska Kopitarna s polno 
paro dokončuje zidarska de l i 
v drugem delu zgradbe Auto. 
moto društva, kjer bodo pričeli 
proizvajati kovinsko galanterijo 
za svoje potrebe in kasneje 
tudi za čevljarsko industrijo 

Konfekcija »Lisca« Sevnica 
je dosegla ittnl plan 132 mi l i 
jonov dinarjev bruto proizvodi 
ž« do 29. novembra. Računajo, 
da bodo do konca leta presegli 
Dlan za 15 odstotkov. V pod. 
jetju manjka vodilnega in ko
mercialnega kadra, k i bi imel 
nekaj let prakse. Ta kader bi 
sicer dobili pa nimajo zanj sta
novanj. Prihodnje leto namera
va »Lisca« nadzidati za eno 
nadstropja delavnico, p r i z i d k i 
garažo ter menzo in po mož
nosti nekaj stanovanj. 

Kmeti jski zadruga Sevnica 
je imela pretekli ix t ck tej o 
zadružnega sveta, na kateri sn 
razpravljali o realizaciji olana 
pogodbene proizvodnje, o rea
lizaciji blagovnega prometa t l i 
finančnem jezultatu pa tudi o 
sprejemanju zemlje v zakup. 
Zadiruga namerava šestim hekt
arom hmelja priključiti še šV-
r i , da bo tako sušilnica, k i jo 
bodo zgradili, polno izkoriišče. 
na. Posadili bodo 2 ha črnegu 
rlbezlja. Zgradili bodo še stroj
ne lope in fkladišče za kmet'j-
ske pridelka. 

V TEM TEDNU VAS ZANIMA 

Cetiit-K JU aeuemtna — smiljan 
Petek. 11 decembra — Danijel 
Sobota. 12 decembra — Aljoša 
Nedelja, 13. decembra — Lucl.la 
Ponedeljek 14 decembra — Du-

San 
Torek. 15. decembra — Kristina 
Sreda, 16. decembra — Albin \ 

Č E S T I T K A 
Dragi mami MARIJI KORELC lz 

Dolenje vasi B pri Čatežu želita 
za njeno praznovanje obilo sreče 
hkrati pa se jI zahvaljujeta za vso 
skrb Polde In Ružica iz Beograda 

:. i.' i . . M ( (•. iu do 12. dec ameri
ški barvni film »Komur zvonijo 
zvonovi«. 13. in 14. dec. nemški 
barvni film »Rosemarle«. 15. in 
1B dec. francoski film »Nepriča
kovana ljubezen*. 

ČRNOMELJ: H, in 13. dec ame
riški barvni film »Preko mnogih 
rek«. 

KOSTANJEVICA; 13. dec. ameri
ški film »Tarzan v puščavi«. 
METLIKA: 12. in 13. dec. angleSki 
barvni film »Rihard III« 

MOKRONOG: 12 in 13. dec ame
riški barvni film »Nežm akoi'di«. 

NOVO MESTO »Krka«; 11 dO 14 
dec. Italijanski barvni film »Jez 
na Pacifiku«. 

SEVNICA; 12. ln 13. dec Jugo
slovanski film »H-8«. 

SEMlCt 13. dec. francoski film 
•Oče, mamica, služkinja m jaz«. 

TREBNJE« 12 m 13. dec. ameri
ški barvni film »Kvartoplrec z 
Misissipija«. 

S i v * 
PRODAM HI SO z nekaj vrta v 

bližini Novega mesta. Naslov v 
upravi lista (1194-59). 

TOMOS-GALEB, nov, 2500 km, pro
dam najboljšemu ponudniku 
Naslov v upravi Usta (1195-59). 

PRODAM NOVO POSLOPJE in 5 ha 
zemlje na lepem kraju, 5 minut 
od železniške postaje in tovarne 
Hiša ustreza tudi za lokal, par
cele pa za gradnjo hiš. Od No
vega mesta oddaljeno 3 km. Ta
koj vseljivo. Naslov v upravi li
sta (1196-59). 

PRODAMO 420 kg TEŽKEGA pri
znanega bika plemenjaka Na
slov v upravi lista (1197-59). 

PRODAMO MALO RABLJENO 
»avtogeno« — varilno. Naslov v 
upravi lista (1200-59). 

PRODAM IN DOSTAVIM prvo-
I vrstni konjski gnoj. More, Pre

šernov trg, Novo mesto. 
! PRODAM 2 ha ZEMLJE blizu 

Otočca. Parcele prodam tudi po
samezno. Polzve se v Harmji 
vasi 6. 

PRODAM FIAT-800. Novo mesto. 
Šolska 6. 

PLASC IZ MOHAIRJA prodam. 
Ogled v dopoldanskih urah. Ce
na 22.000 din. Novo mesto. Can
karjeva 17. 

PRODAM RAZTEGLJIVO MIZO 
in šest stolov. Naslov v upravi 
lista (1199-59). 

PRODAM STRESNE L A T E . Ku
pim pečico »gašperček«. Naslov 
u upravi lista (1198-59). 

PLESKARSKEGA IN SOBOSLI-
KARSKEGA vajenca sprejmem 
takol v uk. Hrana ln stanovanje 
v hiši. ostalo po dogovoru. Po
nudbe pošljite Filipu Cehovlnu, 
pleskarju Kranj — Cesta Staneta 
Žagarja 43. 

MIZARSKA DELAVNICA TREB
NJE sprejme več mizarskih kva
lificiranih ln polkvalificlranlh 
pomočnikov. Plača po tarifnem 
pravilniku. Nastop službe takoj 

OSEBA. KI JE IZGUBILA 3 VIH 
1953 denarnico ln nekaj denarja, 
naj se zglasi v vložišču Občin
skega ljudskega odbora Novo 
mesto. 

KUPIM NAVADEN VOZ nosilnost) 
21. Drab Jože. Pristava 10 p. 
Stopiče. 

•»cva v /ailiuZnem sektoi.iu Nastop 
službe takoj ali po dogovoru. Pla
ča po tarifnem pravilniku. Pisme
ne ponudbe pošljite najpozneje 
do 20. decembra na upravni od
bor Kmetiiske zadrug*- Dubova 

RAZPIS DRAŽBE 
Občinski ljudski odbor Metlika 

bo prodal na javni dražbi 26. de
cembra 1359 ob 10 url dopoldne 
mlin v Gradacu. Dražba bo na lieu 
mesta 

GRADAC 
Novembra so se poročili; Jože 

Kambič Iz Gradnika in Antonija 
Starašlnič iz Krasinca Milan Ma-
lešič, uslužbenec iz Domžal, ln 
Marija Gregorič, uslužbenka lz 
Ljubljane Albin Stlpanič. kmet. 
m Anica Sober delavka oba iz 
Kloštra. 

Umrli sta: Marija Skradskl go
spodinja iz Zemlja, stara 56 let, 
in Ana Stefantč užitkarlca >z 
Podzemlja, stara 82 let. 

SEVNICA 
Novembra bila rojena ena 

deklica. 
Poročili so se; Franc Vovk, de

lavec lz 2igarskega vrha. in Anto
nija Mikollč .delavka lz Kočice pri 
Ptuju Leopold Teraž zidar lz 
Sevnice, m Terezija Skoda, šivilja 
iz Zaloke. Janez Seničar, delavec. 
In Terezija Možic, delavka, oba 
lz Ledine. Jože Kranjc. delavec Iz 
Podgorlce. in Terezija Pire. delav
ka z Vrha Franc Potočan. rudar 
iz Hrastnika, in Alojzija Kranjc, 
gospodinjska pomočnica lz Podgo
rlce Viktor Košar strojni klju
čavničar iz Šmarja, ln Frančiška 
Slemenšek, gospodinjska pomočni
ca Iz Sp. Brezovega. 

Umrla sta: Jože Jazbec, kmet lz 
Zurkov dola. star 67 let, in Mari
ja Zibert, 'gospodinja iz Šmarja, 
stara 84 let 

BREZICE 
Novembra so se poročili; Iljaž 

Franc, osebni upokojenec, ln Ana 
Wolf. upokojenka, oba lz Sentle-
narta. Ilija Vlaisavljevič, oficir 
JLA lz Brežic, In Nada Kobal. štu
dentka lz Vel. Malene. Stanislav 
Kocjan, mesar z Malega vrha, ln 
Vera Bertole. uslužbenka iz 81-
lovca. Mirko Maučlč, pek ln Mi
lena Slivnik, pekovska pomočnica, 
oba lz Brežic. Krešimir Tomln. 
oficir JLA ln Albina Zabkar, go
spodinja, oba . iz Brežic. Anton 
Berkovič, zidarski pomočnik lz 
Crnca, in Marija Skof, delavka lz 
Brežic. Jože Mlakar, strojnik z 
Brežic, in Marija ZskSek. kmeto-
valka lz Stolovnlka. 

Umrl Je Voljčanšek Anton, po
ljedelec lz Sllnovca, star 15 let. 

NOVO MESTO 
V času od 23 novembra do 7. de

cembra Je bilo rqjemh 31 dečkov 
in 29 deklic. 

Poročili so se: Jože Gabrlč, mi
zar z Rake, ln Terezija Dovč, uči
teljica lz Utika. Ivan Bakše, me
sar iz Šentjerneja, ln Ana Baje, 
šivilja iz Dobfavice. Alojz Zupan
čič avtoklepar, in Magdalena 
Boh. tkalka, oba lz RegerČe vasi. 
Franc Može, delavec lz Stoplč, ln 
Mihaela Skrajner, uslužbenka lz 
Boričevega. 

Umrli so: Anton Skedelj, dela
vec z Vršnih sel. star 58 let Ivan 
Pretnar, dijak lz Dolge vasi. star 
18 let. Martin Colanč .delavec lz 
Slinovca, star 23 let. Franc Bevc, 
kmet s Hudega, star 65 let. Janez 
Plaveč, čevljar lz Vel. Bučne vasi. 
star 80 let. 

n č iz Metlike - deklico, Magda 
Nose iz Rumanje vasi — dečka, 
Ana Boltes iz Gaberja — dečka, 
Marija Gopnjavec tz Dol Ponikve 
— dečka Karolina Mrvlč iz Gor. 
Straže - deklico Barica Zagore 
lz Ljubljane — dečka. 

Vavtar iz Šmarja prt Sevnici — 
deklico. Manja Batlnlč iz Črnom
lja — deklico Jožefa Marinč e 
Fare - dečka. Kristina FerkolJ iz 
Podtabora — deklico. Angela 
Drobnič lz Zadolja — deklico, 
Cvetka Martmšek lz Kanižance — 
deklico. Milka Klemenčič iz Trs-
belnega — deklico, Rozallja Ko>-
vačič iz Prečne — deklico. Julka 
Rom iz Bistrice pri '"rnomlju — 
dečka Emilila Smrke lz Gor. Glo-
bodola - deklico. Terezija Spelko 
z Jame — deklico. Jožefa Šuštar z 
Grmade — dečka, Milka Božič z 
Črnomlja — dečka, Marija Kobe iz 
Dolža - dečka, Marija Kafrle iz 
Prečne — deklico, Martina Kuk-
man iz Ručetne vasi — deklico, 
Ana Matekel iz Skrjanč — dekli
co. Antonija Skrbeč iz Gor. Suha-
dola — deklico. 

Rozallja Kranjc z Brode — deč
ka Slavka Može s Plemberka — 
dečka. Marija Bajuk s Krašnjega 
vrha — dečka. Amalija Nečemer 
iz Kalce Nakla — dečka, Fran
čiška Kovačič lz Gor. vrhpolja — 
dečka, Ana jakše z Vršnih sel — 
dečka. Terezija Nemanič iz Gor. 
Lokvice — dečka, Marica Fifolt is 
Soteske — deklico. 

Iz brežiške porodnišnice 
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile: Dragica Kralj 11 
Redak .ena —deklico. Cirila Leva-
čič iz Leskovca — deklico, Ane 
Klnk iz Brestanice — deklico, He
lena Kovačič iz Stolovnlka — de
klico. Marija KuneJ lz Velikega 
Kamna — deklico. Zofija Mlakar 
s Sel — deklico, Marta Jane z No
ve gore — dečka, Fanl Marolt iS 
Boštanja — dečka. Amalija Jan-
kovič iz Anž — deklico. Anica Bi
bič iz Zg Sušice — dečka, Katica 
Hrbut iz Letovčana — dečka, Jo
sipa Ciglar iz Rozge — dečka, 
Majda Skušek iz Bregov - dekli
co, Rozahja Zupančič s Starega 
grada — dečka, Tinca Skrbeč is 
Dečnth Sel — dečka, Pavla Can-
žar s Sel —dečka, Ivana Slapšak 
iz Potovca — deklico, Marija Ko-
močar lz Skoplc — dečka. Mlrlea 
Valenčak lz Bele Gorice — dečka, 
Nežika Kostanjšek iz Dednje vasi 
— dečka, Anica Vlahovič iz Lepo-
glavca — dečka. Albina Andrcjaš 
lz Vel Malene — deklico, Anica 
Romih lz Bistrice ob Sotll — dekli
co, Olga Horžen iz Boršta — de
klico, Ana Pangerštč iz Mesteca 
— deklico. 

V preteklih Štirinajstih dnevih 
80 v novomeški porodnišnici ro
dile: 

Fanl Vidmar iz Travnega dola — 
dečka. Anica Likevič iz Goleka — 
deklico. Neža Gorenc lz Hudega 
Brezja — deklico, Jožica Rakar iz 
Brestanice — deklico. Marija Pri
možič z Otoka — dečka, Štefka 
Jug lz Mačkovca — dečka, Draga 
Badovinaciz Sikov — deklico, 
Ana Skute« c Lopate — dečka, 
Frančiška Klrn lz Pangerčgrma — 
dečka, Milka Breznikar iz Dol. 
Medvedjega sela — deklico. Ma
rija Zeleznik iz Vel. Brusnic — 

preteklih Štirinajstih dneh so 
se ponesrečili ln iskali pomočd v 
novomeški bolnišnici; Alojza, VI-
ranta, kovača iz Pljavlc. je udaril 
konj v levo koleno. Dominik 
Avguštin, delavec lz Podhoste, je 
na cesti padel ln se udaril v levo 
koleno Jožeta Trainteta, sina ce
starja lz Ruhne v., je podrl avto. 
Jože Jarc, sin kov. iz Podhoste. je 
padel z vozička in si poškodoval 
glavo. Marija Pajk, posestniee z 
Blata je padla z voza ln si po
škodovala glavo. Janez MurgelJ, 
upokojenec lz Gor. Kamene, Je 
padel na progi in udaril z glavo 
ob tračnico, Ivan Remškar, sin 
delavca iz Dolge vasi. Je doma 
pred hišo padel in si poškodoval 
desno koleno. Andreja Pekarja, 
rudarja iz Rudnika Je rudarski 
voziček stisnil ln mu poškodoval 
desno roko. 

Brežiška kronika nesreč 
Pretekli teden so se ponesrečili 

dečka. Jožefa Nemanič lz Metlike tn Iskali pomoči v brežiški bol-

RAZPIS 
Upravni odbor KMETIJSKE ZA

DRUGE DOBOVA razpisuje delov, 
no mesto 

RAČUNOVODJE 
Pogoli za sprejem so: dovršena 

srednješolska izobrazba z najmanj 
petletno prakso v knjigovodstvu. 
Zaželeno ie obvladanje knjlgovod-

— dečka. Angela Balkovec iz Pre-
loke — dečka. Amalija Travnik iz 
Žužemberka — dečka, Ana Slmon-
čift iz OreSja — dečka, Jožefa Je
glič iz Orešja — dečka, Marija 
Malešič lz Rosalnic — dedka, Jo
žefa Avguštlnčič iz Pekla — dečka. 

Stanislava Longar z Brega — de
klico, Rozi Zupančič lz Ločne — 
deklico. Zdenka Stimec lz Kočev
ja — dečka, Nada Laharnar iz Ro
din — dečka. Hedvika Skulj tz 

niSnlcI; Alojz Lekše, sin delavca 
iz Kalce-Nakla. Je pri padcu do
bil notranje poškodbe. Jožefa 
Mak. delavka tz Senovega, si Je 
zlomila levo nogo. Martin Ivanj-
ftek, delavec iz Čateža, je padel z 
voza in dobil težje poškodbe. Ma
rija OrdeSič, gospodinja iz Dola, 
si je pri padcu poškodovala levo 
nogo. Franc SpUek, dimnikarski 
vajenec Iz Brežic, si je pri padcu 
poškodoval levo nogo. Martin 

Trnovca — dečka. Otlllja PovSe lz Knez. kmetovalec lz Pavlove vasi, 
Dobindola — deklico, Pavla Medle si ie pri delu v vinogradu poSko-
Iz GaberJa — de6ka. Marija Peča- doval desno roko, 

Iz Suhe krajine pišejo I R l I S T I V 

LETNI P L \ N SO P R E S E G M 
Pr i Splošnem mizarstvu Dvoi 

so ie konec novembra preseki 
predvideni letni plan za 23 
odstotkov. Velik uspeh «• ta 
kolektiv dosegel tudi v pove
čanju delovne storilnosti. Upra
va podjetja ne skrbi le za do
bro organizacijo dela in za kar 
najbolj hitro poslovanje, za » • 
dne dobave materiala, temveč 
misli tudi na bodoče delo 

GLAVNI ODBOR ZVEZE BORCEV NOV 
SLOVENIJE 

r a z p i s u j e 
za svoje člane vpis v višje razrede dopisne splošnoizobra-
ževalne šole — osemletke oziroma bivše nižje gimnazije 

po programu za odrasle. 
Sola bo organizirana v dveh stopnjah. 

V p r v o — nižjo stopnjo (snov 5. in 8. razreda osem
letke) se lahko vpiše vsak, ne glede na dosedanjo šolsko 

Izobrazbo. 
V d r u g o — višjo stopnjo (snov 7. ln 8. razreda osem
letke) se lahko vpiše, kdor je končal 6 razredov osemletke 

"ali tej ustrezne šole. 
V p i s traja do 31. decembra 1959. Pričetek šole bo v 

mesecu januarju 1960. 
Prijave in podrobna navodila za vpis dobite na okrajnih, 
občinskih, krajevnih in terenskih odborih ZB ali na 
DOPISNI SOLI, Ljubljana, Likozarjeva 3 (telefon 30-043). 

Podjetje 'ina že naročila od
roma sklenjene pogodbe za de
lo v letu 1980. V perspektivnem 
načrtu je, da bo to podjetje Iz
delovalo tudi čolničke za tek
stilne stroje. Za tovrstno pro
izvodnjo bodo morali urediti 
prostore Izven sedanje delav. 
niče. 

Tudi Kmetijska zadruga H i -
nje je Že presegla letni pla.i 
n« le v orometu, temveč tudi 
v preseženem dohodku, ki bo 
vplival na močan porast skla
dov. Medtem ko je bila v prejš
njih letih hinjska zadruga v 
doseganju prometa na tretjem 
mestu, se ie letos povzpela aa 
prvo mesto. 

PROMET Z ŽIVINO 
> V novembru je Kmetijska 

zadruga 2užemberk dosegla v 
odkupu liflrln« 14 milijonov 
prometa. Samo v enem dnevu 
je odkupila r<5 prašičev. Prom**t 
t živino <;e 1e v žužemberškl 
zadrugi novečal, v dvorski za. 
drugi pa »manjšal. Novembra 
je bilo pri razmeroma dobrem 
odkupu živine doseženo okoli 
4 milijone premeta. Dvorski za
družniki nrodajalo živino tudi 
v Žužemberku, kjer Je odkuo-
no mesto bolje organiziran'« 
Zaradi zmanjšanega prometa t 
živino dvorska zadruga ne bo 
dosegla letnega plana. 

D E K L E T A SO OD9LA NA 
PRAKTIČNO D E L O 

Po dol ga.n pričakovanju bo 
končno tudi Žužemberk dobil 

industrijski obrat. Ko je obči
na lani s pomočjo okraja zače
la preurejati zadružni dom, # 0 
predvidevali v njem obrat ple-
tiljstva. %n pred zaključkom 
dela pa so nastopile težave .a-
radi velikih investicij, potreb
nih za opremo, in prostori s J 
ostali prazni. Sedaj so se do
govorili, da bo v Zadružnem 
domu obrat Industrije za elck-
trozveze. Pred nekaj dnevi je 
10 deklet odšlo v LJubljano, du 
se priuče delu. 
ČLANSTVO SZDL N A DVORU 

RASTE 
V osnovno organizacijo S Z D L 

ie bilo na Dvoru v zadnjem ča
su sprejemih preko 70 novih 
članov. Največ je vključenla 
volivcev z Jame, slede prebi
valci Dvora, Sadinje vasi, Lašč, 
Podgozda in Kota. Najmanj 
članov SZDL je vključenih, z 
Vinkov dola ln Stavce vasi t 

M . S 

V soboto je umrl Gustav 
Murn, star 87 4«it, popularen 
Novomeščan. Rojen je bil v 
Trebči vasi pri Žužemberku, v 
Novo mesto pa se je preselil 
okoli leta 1900. V začetku Je 
opravljal medičarsko obrt, po
zneje se je pa posvetil gostin
stvu. B i l je dobričina, ljudem 
je zaupal, saj je vsakemu, k i je 
prišel k njemu, rad podpisal 
menico, čeprav je dobil denar 
redkokdaj vrnjen. B i l je tudi 
krepkega zdravja, saj je še pred 
nekaj leti vozil kolo. 

V stari Jugoslaviji je bil tudi 
občinski odbornik. V obrtnem 
društvu Je stal vedno Q a stra
ni naprednih Članov. Zaradi 
naprednega mišljenja so 8 a Ita
lijani med zadnjo vojno tuJl 
zprli. Znan je bil še po t e * k 
da je med vojno pomagal pre
ganjanim naprednim ljudem 
tako, da jim je nudil brezplač
no hrano in stanovanje. Pokoj
niku bomo ohranili lep spomin. 

Z A H V A L A 
Ob bridki izgubi dragega očeta, moža in starega očeta 

A N T O N A L 0 P A R C A 
S T A N C E GORE 

se najlepše zahvaljujemo vsem, k i so ga spremili na 
njegovi zadnji poti, zlasti pa črnomaljski godbi. 

Žalujoči: žena, hčerke, sinovi, snahe, vnuki ln 
ostalo sorodstvo. J 



LJUDSK 
Polhe oderejo na meh, jih 

•lečejo. Debelih ne derejo, ker 
je škod a mastne kožice, pač pa 
jih poparijo z vrel 0 vod0 in 
ošopajo. Ko s 0 polhi odrti, na
taknejo kožice na deščice, kjer 
se posuše. Potem pride na vrst0 

strojenje. Iz polšjih kožic dela
jo polhovke. Kučma polhovka je 
bil a nekdaj značilno kranjsko 
pokrivalo. Kožice so vrgle pol
harjem lepe denarje. Svojo ro
bo so razstavili v Ljubljani na 
Pavlovem kožuh;trikem sejmu 
(25. januar). 

Polhe love s pastmi Po dre
vesih in na tleh pri jamah -
polšnjah, kamor se spravljajo 
polhi v pozni jeseni. Gre za 
skupino aktivnih pasti (škatle, 
samojstre — samostrel), ki jih 
polharji pričvrščajo po bukvah, 
in pa z a pasivne pasti, ki se 
uporabljajo za lov v polšnah 
(razni tulci). Pasti za polšji lov 
8e pojavljajo v tolikih varian
tah s tako bogato terminologijo, 
d a je polšji i 0v pri nas najbolj 
razgibana oblika ljudskega lova 

ln tako za etnografa najbolj 
vabljiva. 

Polšji lov je najbolj ugoden 
v oblačnih nočeh in za dežjem. 
V dežju se polhi tišče v dupiih 
in polšnah, potem pa toliko bolj 
živahno iščejo žir in drugo hra
no. Ce oglaša sova, je lov 
slab — pred to roparico živalce 
beže. 

Najpreprostejši lov na drevju 
Je lov v duplu. Polhar pokadi v 
žlambor, živalce beže in lovec 
jih prestreže v rokav a i i v no
gavico. Polhe pobirajo iz dupla 
tudi s kavi jem iz žice. 

Edinstvena je past »duplo«, 
ki jo uporabljajo na Brezovi 
rebri. Na drevo pritrdijo poseb
no škatlo, ki naj nadomesti res. 
nično votlino v drevesu. Polhi 
t« naselijo v njej in tu gnezdi
jo, zahajajo v duplo preko vse

ga leta. Tako jeseni, ko so polhi 
lepo rejeni, zajame polhar vso 
družino. 

Pasti z a lov na drevju so le
sene Škatle z močnim peresom. 
Imajo razne oblike ln imena: 
škatla, lovica, skrlnca, kragu-
lovka, samojstra, toplarca, ajn. 
fogarca itd. 

Pri polšnah nastavljajo tuce 
(tulec), lonce, samopadke, žič-
nate raušelce. Lov pri polšnah 
je opisal Valvasor takole; » . . . 
Napravijo veliko skrinjo in v 
sredi odprtino. Vanjo vtaknejo 
pesto starega kolesa. V cev na-
bijejo veliko ostrih žebljev, ta
ko da mole konice ven. Polh 
gre lahko noter, nazaj pa ne 
more, ker rnu žeblji nastavljajo 
osti. Skrinje zakopljejo nad pol
šjo luknjo, tako da gleda 'e cev 
na dan vse naokrog pa zadela
jo. Polhi Se gneio v skrinjo, do
kler ni nabito polna . . . 

Za razstavo smo oskrbeli šte
vilne pasti z a polšji lov na dre
vesu, več primerkov tulcev, 
raušelc, polšjo kožico n a suše
nju ln fotokopiji dveh Valva
sorjevih upodobitev polšjega lo
va. Prv a podoba predstavlja, 
kako hudič polhe pase, druga 
pa' nočni lov na drevesu. Pol
harji z baklami pohajajo po 
gozdu ln pregledujejo pasti, če 
s e je že kaj ujelo. Na prvem 
drevesu vidimo ujetega polha v 
samojstri. 

RIBJI IN RAČJI LOV 
Dolenjske vode, zlasti Krka, 

so bile v preteklosti bogate rib 
in rakov. Rake je v Krki, Mirni 
in Temenici povsem uničila 
račja kuga v letih 1882—1885. 
Tudi v drugih potokih so v 
tistem času poginili najboljši 
raki — žlahtniki, obdržali so 
se le slabše vrste raki — ko-
ščiaki, ki za lov ne pridejo kdo 
ve kaj v poštev. Ribje boga-

Ponos Sovjetske zveze Je veliki atomski ledolomllec »L™ln>. 
ki se pravkar pripravlja na svojo prvo pot na PodroC* večnega 
ledu. kje r bo skrbel za zvezo In pot do sovjetskih raziskovalcev, 
pa tudi ribičev ln kltolovcev, ki delajo okoli Severnega tečaja. 

Helikopter - bolnišnica. Tako 
bi lahko rekli angleškemu 
modelu tega vozila na gornji 
sliki. V stanju Je prenesti ra
zen številnih nosil z bolniki 
in ranjenci tudi kompletno 
poljsko bolnišnico z lastno 
električno centralo ln termič
no centralo za razvod tople 
vode za ogrevanje in drugo 
porabo (na spodnnji sliki). Po
sebno porabna bo ta napra
va pri morebitnih elemen
tarnih nesrečah — poplavah, 
potresih in drugih prirodnih 

katastrofah. 

Ko so v Hollywoodu te dni 
•nemali dokumentarni film o 
avstralski favni v študiju 
Warner Brothers, se Je neke
mu kenguruju zdelo vse sku
paj že preneumno in je v 
svojem besu napadel snemal
nega tehnika ln ga tako zml-
kaetil, da so ga morali pre
peljati v bolnišnico, kjer se 
zdai zdravi. Na sliki; napa
dalni kenguru obdeluje ubo

gega tehnika. 

Te dni Je odplitla »na delo« v Antarktiko Iz Odese v Črnem 
morju sovjetska kttolovdka skupina »Sovjetska Ukrajina«. Tako 
•e Imenuje tudi poveljniška kitolovka, ki je hkrati cela tovarna 
ta predelavo kitov, spremlja pa Jo 18 hitrih kitolovsklh enot. 

Na sliki: ob odhodu iz odcškega zaliva. 

stvo naših voda pa je okrnila 
zlasti zadnja vojna in čas po 
njej, ko so ribji tatovi neza
slišano uničevali zarod z raz
strelivi. 

Glavne vrste krških rib so 
ščuka, sulc, mrena, klen, pla-
tica. Vse te vrste so lovili v 
glavnem na iste načine, le bo-
denje se je uporabljalo samo 
pri večjih ribah. 

Z ostmi so lovili predvsem 
ponoči v ladjah (večjih čol
nih). Za ta lov so bili potreb
ni trije ali štirje možje: prvi 
je vozil, drugi je svetil, eden 
ali dva pa sta bodla. Svetili so 
s skopo, s trskiami, z različni
mi baklami (iz konopelj, iz 
razcefrane breze) in s karbi-
tovkami. Svetar je moral biti 
izurnjen. Slamo je moral dr
žati narahlo med prsti, sicer 
je bilo veliko dima, pa malo 
svetlobe. Skopnikov so pri tem 
nočnem lovu mnogo porabili. 
Naložili so jih v čoln, kolikor 
so mogli, pnmagnči pa so jih 
nosili ob bregu v smeri lova. 
Ko je skope zmanjkalo, so jo 
šli prosit v vasi, kmetom pa 
so v zameno zanjo dali ribo. 
Od 'svetlobe, ki jo daje škop-
nik ali bakla, je riba omam
ljena in kar miruje. Osti so 
nasajene n»:i močnem dro;<u. 
Ribič, ki bode, mora biti hudo 
spreten. Veliki kršiti sulci teh
tajo do 30 kg. Tak sulec je 
tako močan, da udari z repom 
ob čoln, ko gia ribič vleče iz 

vode, in uide. ribiča pa drog 
lahko močno udari po glavi. 
Mrene so bodli podnevi. Te 
ribe se drže votlin po rečnem 
dnu. V eni taki votlini jih je 
okoli deset. Ribič bode, dokler 
vseh ne odnese. 

Vrše in raušelnj so si po
dobne lovne priprave, ločijo 
se samo po materialu, iz ka
terega so narejene. Vrše so 
spletene lz šibja ali protja, 
raušelni pa so iz vrvi. Deluje-

'jo na enaki osnovi kakor 
skrinjica za pol jS j i lov, ki nam 
jo je opisal Valvasor. 

a Divja mačka na Čatežu 
V zdravilišču Cateške Topli

ce so 14 dni izginjale kokoši 
Vsak dan po dve. Strojnik in 
nek uslužbenec sta opazila več 
jo sivo zver, ki se je zvečer 
smukala okoli kokošnjaka. pre
sodili so, da bo divja mačka. 
Ker so se prav takrat v zdravi
lišču zbrali udeleženci kletar-
skega tečaja, jim je direktor 
potožil svoje težave. Med te
čajniki je bilo nekaj lovcev iz 
bližnje okolice. Odšli to domov 
po puške in nato pričeli s pre
že. Prvo noč ni bilo nič, drugo 
prav tako. Tretji dan preže, v 
četrtek 26. XI. zjutraj pa je za-
grmel strel. Lovci so pobrali 
lep plen, veliko divjo marko, 
ki je na našem področju med 
zvermi že precejšnja redkost. 

Spet 5 divjih prašičev! 
28. novembra popoldne se Je 

pred gostilno Osolnik v Novem 
mestu zbralo lepo število čla
nov zelene bratovščine z Go
renjske, iz Posavja. Bele kra
jine in Dolenjske. Avtobus Jih 
jo odpeljal na partizansko Frato. 
Lovska zveza Novo mesto je 
imela tam svečano sejo, kjer so 
razdelil; tudi odlikovanja. Po 
seji je bila spominska svečanost 
ob kresu pri spomenikih v NOV 
padlih lovcev. 

Naslednjega dne, na dan re
publike ob 7. zjutraj, je zado-
nel lovski rog in klical na zbor. 
Pr'čel se je pohod v lovišče 
na Brezovi rebri. Glas roga *e 
je takoj pomešal z laježem 

Sreča je šla 

Poročilo o žrebanju denarns loterije Ljudske 
tehnike dne 4. dec. 1959 v Novem mestu 

Srečke , ki se so zadele Srečke , ki se so zadele 
k o n č u j e j o s š tev . dobitek končuje jo s š tev . dobitek 
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28764 200.000 20459 300.000 
Skupaj je bilo izžrebanih 6.725 dobitkov in 3 premije 

v skupnem znesku 2,550.000 din. V dobitkih z * so vezani 
dobitki že upoštevani. 

izplačevanje dobitkov se prične 5. decembra 1959 in 
traja do 4. februarja 1960. Izplačevanje premij in dobitkov 
do vključno 20.000 dinarjev pri Okrajnem odboru Ljudske 
tehnike v Novem mestu, a ostale dobitke izplačujejo 
okrajni odbori Ljudske tehnike v Sloveniji in trafike v 
okraju Novo mesto. 

OKRAJNI ODBOR 
LJUDSKE TEHNIKE 

NOVO MESTO 

psov in streli, V prvem pogo
nu, ki je trajal le uro ln pol, sta 

padla dva prašiča. Lovci' so 
odšli nato k lepo pripravlje
nem lovskem košu, kjer so se 
okrepčali in spočili. Pogon se je 
nadaljeval popoldne in v dveh 
urah so padli še trije prašiči. 
— Pohvaliti je treba zelo 
vzorno disciplino vseh, ki so v 
pogonu sodelovali. Vzorno bra-
kado Je res brezhibno organizi
rala Lovska zveza Novo mesto. 
Mnogo lovcev je doživelo uži
tek, da je na prašiča streljalo, 
čeprav So bili za nekatere divji 
prašiči prekratki ali predolgi, 
predebeli ali presuhi, previsoki 
aii prenizki. Upajo pa lahko, da 
jim bo sreča prehodnje leto 
bolj mila, še posebno, če bodo 
vzelj s seboj bolj raven 
»pulfer« . . . . 

OKROGLE 
PO VRSTI 

»Naa, zdaj si ti na vrsti, da 
me tožiš, kajti zadnjič sem jaz 
proti tebi vložil tožbo« pravi 
r ečn i tožbar svojemu prav ta
kemu sosedu. 

PRI BRIVCU 
Možak s palico stopi v briv-

nico in zaprosi, če bi ga lah
ko hitro obrili, ker mora na 
vlak. Novopečeni pomočnik se 
je moža hitro lotil, ker pa je 
bil še ves neroden v poslu, 
ga je najprej urezal na eni 
strani, potem še na drugi in 
do konca je bil možak ves po
rezan. Brivec, da bi nekako 
»zaitušal« in se prikupil, pravi, 
»Kajne, nekoč sem vas ie 
bril?« 

»Ne niste. Nogo sem izgubil 
pri avtomobilski nesreči...« 

TAKTIČEN DIREKTOR 
Direktor pokliče v pisarno 

nedavno sprejetega knjigovod
jo pa mu pravi: »Verjemite, 
da res ne vem, kako bo naše 
podjetje moglo uspevati brez 
vas, vendar bomo od pojutriš
njem naprej le poskusili.-« 

— Ce vam pravim, da je nekdo 
telefoniral, naj prinesemo papi-

go-samlco! 

I.N'i 4 I U t i f t 1*1 
HEROJSKO MESTO VARŠAVA 

Ne vem, če je katerokoli mesto v drugi svetovni vojni toliko 
pretrpelo kot ravno Varšava. V času vojne je dalo 800.000 žrtev, 
največ seveda v času velikega upora leta 1944. Porušeno je bilo 
80fl/o mesta. Ze na poti, ko smo dosegli predmestje, smo opazili 
ruševine. Večidel mesta pa je že obnovljen. Cele četrti so ob
novili tako, da so danes natanko take kot pred vojno. V tem 
je tudi vzrok za počasno obnovo, ki je zelo draga in terja mnogo 
samoodpovedovanja. 

Najlepši razgled na Varšavo se nam je nudil s palače kul
ture in znanosti, ki so jo leta 1955 zgradili Rusi in podarili 
Poljski. Palača je visoka 230,68 metra, ima 33 nadstropij, njena 
prostornina pa znaša 815.412 kubikov. Vanjo so vgradili 40 mi
lijonov opeke, gradilo pa jo je 3000 delavcev. V njej so razne 
dvorane, bazen, športna igrišča in drugo. Stavba je zares impo
zantna in gospoduje nad vso Varšavo. Ponori je vsa osvetljena 
in je vidna daleč naokrog. Poljaki pa niso najbolj ponosni nanjo, 
ker pravijo, da so jo Rusi zgradili z njihovim denarjem. Všeč 
jim ni tudi to, da palača Še vedno nosi ime Jožefa Stalina. 

V Varšavi smo obiskali tovarno električnih merilnih naprav 
»Generala Svirčevskega«. Ime nosi po poljskem generalu, ki so 
ga ubili Nemci že na pragu svobode. Tovarna je pred vojno 
izdelovala puške, sedaj pa je preusmerila proizvodnjo v elek
trične merilne aparate. V njej je zaposleno precej mladine. 
Srečanja z njo ne bomo nikoli pozabili. Sprejeli so nas v dvorani 
z orkestrom na odru. Miza je bila bogato obložena z jestvinami 
in pijačo. Izmenjali smo zdravice ln skupaj zapeli naše in njihove 
pesmi. Ločitev je bila težka. Spremljali so nas do tramvaja, pa 
se kar niso mogli ločiti od nas. 

SVETOVNI MLADINSKI FESTIVAL 
V dneh našega bivanja na Poljskem je bil na Dunaju sve

tovni mladinski festival, katerega odmev je bilo čutiti n* 
Poljskem in Češkem. V tem času so se v Varšavi mudile števil
ne mladinske delegacije iz drugih držav. Za vse je bila organi
zirana svečana akademija ali kakor so jo imenovali Poljaki — 
festival v malem. Spored je bil zelo obširen, saj je trajal dve 
uri in pol. Pred pričetkom kulturnega sporeda je spregovoril 
predstavnik poljske mladine, ki je toplo pozdravil vse delega
cije in govoril o pomenu zbliževanja med mladino vsega sveta. 
Na odru se je pojavil tudi sovjetski delegat, ki je pozdravil vse, 
razen Jugoslovanov, ln poveličeval vzhodni blok. Seveda smo 
mu to zamerili. Pozneje je ruski študent skušal popraviti na
pako, s tem da je pozdravil tudi Jugoslovane ln opustil pro
pagando vzhodnega bloka. 

HULIGANSTVO NA POLJSKEM 
O poljskih huliganih je bilo že marsikaj napisanega. Tudi 

mi smo se zanimali zanje. Želeli smo, da Se srečamo z njimi, 
kar nam je tudi uspelo. V Katovicah smo jih srečali v nekem 
nočnem lokalu, kjer so plesali zahodnjaške plese in počenjali 
vse mogoče norosti. Med njimi so bile sumljive ženske, ki so 
se selile od mize do mize. Neki mož se je na vso moč hvalisal, 
da se je boril proti Jugoslovanskim partizanom. Drugi spet je 
razgrajal in metal kozarce skozi okno. Takoj so se pripeljali 
z džipom policaji, ki so poskrbeli za red, pri čemer niso varče
vali z udarci. Lokal se je v trenutku Izpraznil, 

Drugi primer huliganstva smo doživeli v Sopoti, kjer je neki 
fant z obližem na glavi nadlegoval dekleta. Tudi njega so od
peljali na policijo. Oblast je namreč zelo stroga do pojavov 
huliganstva. Obsodbo izrečejo v osmih urah. 

Huliganstvo je socialni problem, dediščina vojne. Korenine 
pa ima tudi v družbenih odnosih Za mladino je namreč zna
čilna politična apatija. Pred seboj nimajo jasne perspektive, 
zato se zatekajo k objestnim razvadam, ki jih le počasi od
pravljajo prek raznih klubov, z zaposlitvijo v mladinski orga
nizaciji, izleti, športom In na druge načine. V Gdansku so 
ustanovili klub, se9toječ se iz samih huliganov, da bi jih tako 
postopoma obrnili h koristnemu izživljanju. 

KMETIJSTVO T** rtmtSKtm 
Za poljsko kmetijstvo je značilna razdrobljenost. Kmetje 

pridelujejo vse, kar potrebujejo. Kmetijsko strojništvo le počasi 
napreduje. Problem so skušali reševati z zadrugami, ki pa 
v večini primerov niso bile rentabilne. Izmed 7000 zadrug, ko
likor jih je obstajalo pred letom 1956, jih je danes ostalo samo 
Še 1000. Sedaj so ubrali drugo pot prek tako imenovanih krožkov, 
nekakih zadružnih organizacij, ki povezujejo privatne kmete 
v skupno obdelavo. 

Kmetje se še vedno niso rešili obvezne oddaje. Država jim 
plača samo polovico oddanih pridelkov, sredstva za drugo po
lovico pa bo odslej dajala v obliki mehanizacije oziroma strojev 
zadružnim organizacijam. Koristili Jih bodo lahko samo tisti 
kmetje, ki so vključeni v zadružno organizacijo. Na ta način 
nameravajo postopoma mehanizirati oziroma modernizirati kme
tijsko proizvodnjo in povečati hektarske prinose. 

Izobraževanju kmečke mladine posvečajo precej pozornosti. 
Razen številnih tečajev obstaja tudi vrsta enoletnih in dvo
letnih kmetijskih šol. Vso skrb posvečajo tudi zbliževanju 
kmečke, delavske in šolske mladine. V ta namen organizirajo 
razna taborjenja, skupne izlete, prireditve in podobno. 

Seznanjanje mladine s poljsko zgodovino je ena izmed naj
važnejših nalog mladinske organizacije. Uvedli so posebne 
značke, ki jih bodo podeljevali mladincem, ki bodo prebrali 
določeno število zgodovinskih, leposlovnih, političnih in drugih 
knjig. V času proslave 1000 let obstoja Poljske, ki bo trajala od 
1959 do 1966 bodo Izvedli veliko akcijo za izgradnjo 1000 šol. 
V ta namen dajejo delavci in kmetje prostovoljne prispevke, ki 
jim jih odtegujejo pri plači in davkih (delavci 0,5 do 1%, kmetje 
pa 5 % od davkov). Nove šole ne bodo služile samo šolskemu 
pouku, temveč tudi kulturnemu in drugemu izživljanju. Vsaka 
šola bo imela večjo kuhinjo, kino, gledališko dvorano, športno 
igrišče ln ne vem kaj vse še. V času počitnic bodo v njih orga
nizirali letovanja za mladino. 
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R o b e r t 

S c h e c k l e v : H U D E S A N J E 
Zbudila se Je z zavestjo, da kriči ln 

vedela je, da traja to gotovo že nekaj 
dolgih sekund. V sobi je bilo mrzlo, ven
dar je bila kljub temu po vsem telesu 
pokrita s potnimi kapljicami. Trkljale so 
se Ji čez obraz, po ramenih ln preko 
oprsja nočne srajce. Hrbet Je imela pre
močen od potu ln rjuha pod njo je bila 
vsa vlažna. 

V hipu je začela drgetati. 
»Je vse v redu s tabo?« Je vprašal 

mož. 
Nekaj trenutkov sploh ni mogla od

govoriti. Ovila je lakti tssno okrog skr
čenih kolen in si prezadevala, da bi ne
hala trepetati. Mož poleg nje je bil kot 
temna gmota, dolg. teman valj na mot
nem bleščanju rjuhe. Ko ga je pogledala, 
Je pričela znova trepetati. 

-Bo kaj pomagalo, če prižgem luč?* 
Je vprašal. 

•»Ne!- Je rekla ostro. -Ne premikaj se 
— prosim!« 

Potem se je slišalo samo enakomerno 
tiktakanje ure, a tudi to je bilo polno 
nekakšne grožnje. 

»Se je spet ponovllo?-
»Da,* le odvrnila. »Popolnoma isto. 

Za božjo voljo, ne dotikaj se me!« Po
maknil se je proti njej. Odražal se je od 
rjuhe teman in usločen in ona je spet 
divje vztrepetala. 

»Sanje,- je previdno pričel, -so bile 
. . .' sem bil iaz . . .?« Rahločutno je umolk
nil ln komaj opazno spremenil lego svo
jega telesa. Pazil je, da je ne bi prestrašil. 

A *e se je spet obvladala. Razklenila 
Je pesti ln pritisnila dlani trdno in plosko 
ob posteljo. 

-Da,- je rekla. -Spet kače. Po vsem 
telesu so se ml plazile. Velike ln majhne 
so bile w* na stotine kač. Soba jih je bila 
vsa polna ln Se zmeraj so prihajale skozi 
vrata, skozi okna. Omara je bila tako na
trpana s kačami, da so pod vratnicaml 
padale na tla. 

»Pomiti se,* Je rekel. -Si prepričana, 
8e sploh hočeš govoriti o tem?* 

NI odgovorila. 
»Bi rada zdaj luč?* Jo Je nežno vpra

šal. 
Oklevala je, potem Je rekla: -Ne še. 

Ne upam si še.« 
»Oh,* Je rekel z glasom popolnega 

razumevanja. »Potemtakem Je bil tudi 
tisti drugi del sanj —« 

»Bil.* 
»Glej, mogoče pa ne bi smela govo

riti o tem.* 
»Le govoriva!* Poskusila se Je nasme

jati, pa je samo zakašljala. -Človek bi 
mislil, da se bom počasi privadila. Koliko 
noči zdaj že traja?« 

Sanje so se zmeraj začele z majhno 
kačo, ki se ji je počasi priplazila po laktu. 
Gledala je vanjo z majhnimi rdečimi očmi. 
Dvignila se Je in zagnala kačo daleč proč 
od sebe. Potem Je po odejah spolzela 
druga, večja, hitrejša kača. Tudi to Je za
lučala stran, med tem pa Je hitro zlezla 
lz postelje ln obstala na podu. A naen
krat Je začutila kačo pod stopalom, takoj 
nato pa Ji je druga, zvita v laseh, že vi
sela čez oči in skozi odprta vrata jih Je 
prihajalo še več. Vrešče Je stegnila roke 
proti možu in se umaknila nazaj v po
steljo. 

A v Fanjah njenega moža ni bilo tam. 
V postelji poleg nje - dolg teman valj 
na motnem lesketu rjuhe - je bila veli
kanska kača. Spoznala pa jo Je šele te
daj, ko so kačo že objele nlene lakti. 

»Prižgi zdaj luč,« Je velela. Mišice so 
se ji skrčile ln stisnile, ko Je luč prepla
vila sobo. Stegna so se ji napela v pri
pravljenosti, da bi se odgnala s postelle, 
č e . . . 

A bil Je njen soprog, vendarle. 
»MoJ bog,« Je dahnila ln se končno 

popolnoma sproščeno pogreznlla nazaj v 
zimnico. 

»Si začudena?* jo je vprašal In se po
strani zarezal. 

»Vedno,* mu Je rekla, »vedno sem 
prepričana, da te ne bo, da bo tu kača.-

Dotaknila se Je njegove roke, kot bi se 
hotela prepričati, ali Je res on ali nI. 

»Vidiš, kako nesmiselno Je vse to,* Je 
dejal mehko in tolažeče. Ce bi le hotela 
pozabiti! Ce bi le Imela malo zaupanja 
vame, pa bi te nočne more prešle.* 

»Vem,« je rekla in pričela vsrkavati 
vas vse podrobnosti sobe. Mala mizica • 
telefonom, nastlana z načečkaniml za
znamki ln sporočili, je bila neskončno po
mirjujoča. Mahagonijeva pisalna miza, 
polna prask ln vdrtln, Je bila star prija
telj, kot sta bila tudi mali radio in časo
pis na podu. In kako domača ln vsak
danja jc bila njena smaragdno zelena ob
leka, ki Jo je snoči brezskrbno vrgla 
preko stola 1 

-Zdravnik ti je povedal isto,« Je rekel. 
-Ko so bile med nama še tiste težkoče. si 
v vsem, kar ti Je Slo narobe, v vsem, kar 
te je bolelo, videla mene. In 9e zmeraj 
tnfl virllš, čeprav so zdaj najine skrbi pri 
kraju.* 

»Ampak ne -zavestno,- Je rekla, -pri
segam ti, da ne hote.« 

»Pa vendar,* Je vztrajal. ->Se spoml-
nlaš. ko sem se hotel ločiti? Ko sem ti 
rekel, da te nisem nikoli ljubil? Se vefi, 
kako si me tedaj sovražila, čeprav mi nisi 
hotela dati svobode?« Premolknil Je, da 
bi zalel sapo. »Sovražila si Heleno In me
ne. Zdaj se ti maSčuje. Pod najino po
ravnavo še vedno tli sovraštvo.* 

-Ne verjamem, da sem te kdaj koli 
sovražila,- Je rekla. -Samo Heleno - , to 
mršavo opico!« 

-Ne smemo govoriti slabo o tistih, ki 
so rešeni vseh nadlog.« je zazmrmral. 

»Da,« je rekla zamišljeno. -Mislim, 
da sem jo jaz prignala do zloma. Ne mo
rem reči, da ml je žal. Misliš, da me hodi 
strašit 7» 

-Ne smeS se mučiti brez vzroka,* le 
rekel. »Helena le bila preobčutljiva, živč
na, umetniška narava pač. Nevrotičen 
tip.* 

»Vse se bo še uredilo, zdaj ko Je ni 
več.* Nasmehnila se Je in gube zaskrb

ljenosti so Izginile z njenega čela. »Cisto 
nora sem nate,* je zamrmrala tn mu 
segla v svetlo rjave lase. »Nikoli ne M 
pustila, da mi odideš. 

»Res bolje, da ne.« Tudi on se JI Je 
nasmehnil. »Saj te sploh ne želim zapu
stiti.« 

»Samo pomagaj ml.* 
»Kolikor bom le mogel.* Sklonil se je 

in Jo rahlo poljubil na lice. »Ampak, lju
bica, če ne boš premagala teh sanjskih 
strahov, kl ti slikajo mene kot glavno 
pošast, bom pač moral stran.« 

»Samo ne red tega,« je šepnila. »Se 
pomisliti ne morem na kaj takega. In 
najtežje je že za nama.« 

Pokimal Je. 
»Vseeno pa Imaš prav,« Je dejala. 

»Mislim, da se bom pogovorila Še a kakš
nim drugim psihiatrom. Teh sanj noč za 
nočjo ne bi več dolgo prenesla.* 

»In stvar postaja zmeraj hulša,« Jo Je 
opozoril z namršenim čelom. -Od začetka 
nI bilo tako pogosto, zdaj pa že vsako 
noč. Ce ne boš kmalu kaj ukrenila, se 
zna zgoditi, da —« 

»Bo že Slo,* je rekla. »Ne govori vee 
o tem!« 

»Moram. Pričenja me skrbeti. Ce bo 
ta fiksna ideja s kačo 8e trpela, me boš 
nekoč ponoči, ko bom s/>al, še z nožem 
zabodla.* 

»Nikoli ne bom storila tega. A ne go
vori več o tem. Zellm, da bi pozabila. 
Mislim, da se ne bo več ponovilo, pa ti?« 

»Upam.* 
Segla 1e z roko čez nJega, ugasnila lufl, 

pa poljubila ln zaprla oči. Po nekaj mi
nutah se Je obrnila, Cez pol ure se Je spet 
obrnila, rekla nekaj brez zveze in obmi-
rovala. V naslednjih dvajsetih minutah 
je Se enkrat trznila z ramo, sicer se pa nI 
več ganila. 

Njen mož je bil v temi, kakor temna 
gmota poleg n]e. 

Ležal 1e oprt na komolec, premišljeval 
Je In posluSal njeno dihanje in tiktakanje 
ure. Potem se je v vsej svoji dolžini Iz
tegnil po postelji. 

Počasi Je razvezal trak svoje pižame 
ln vlekel zanj tako dolgo, da ga Je bilo 
prostega kakih trideset centimetrov. Pe
tem 1e odgrnll odejo. Prisluškujoč njene
mu dihanlu. se Je s trakom v roki čist« 
tiho prevalil proti nji. Položil jI je trak 
na laket. Pričel ji le vleči trak po laktui 
počasi, po več sekund za vsak centtmetefc 

Kmetu je zaječala. (Prevod M. A.) 


