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

Skrb za Ij udi 
i e v soaaltzmu 
naf važne ša str ur 

Državljani in državljanke Jugoslavije, 

petnajsto novo leto proslavljamo v svobodni Jugoslaviji, 
ki so jo ustvarjalni napori resnično združenih narodov 
naše socialistične skupnosti zdaj popolnoma preobrazili. 

Kratko je to razdobje v zgodovini neke dežele, ven
dar je redkokateri narod prehodil tako težavno pot kot 
je pot, ki so jo prehodili naši narodi v tem razdobju. 
Res ponosni smo lahko na uspehe, ki smo jih do zdaj 
dosegli vzlic ogromnim težavam, na katere smo naleteli 
na tej poti. 

V novo leto 1960 stopajo narodi naše dežele z ogrom
nimi izkušnjami, pridobljenimi na vseh področjih naše 
družbene in gospodarske dejavnosti. Z izredno dobrimi 

rezultati zapuščamo leto 1959, v katerem so bili s pol
nim uspehom kronani napori in ustvarjalno delo naših 
delavcev v industriji in kmetijstvu. Ne želim utrujati 
poslušalcev s tem, kaj vse smo dosegli lani, ker je to že 
bolj ali manj znano, vendar želim naglasiti, da so nam 
dosežene izkušnje in lanskoletni rezultati lahko naj
boljši dokaz in zagotovilo, da smo na pravi poti in da 
bomo nadaljevali to pot ter prihodnje leto dosegli še 
večje uspehe in s tem omogočili hitrejši dvig življenj
skega standarda naših delavcev in naših državljanov 
nasploh. 

V procesu družbene in gospodarske aktivnosti so 
bile lani nekatere napake in pomanjkljivosti, ki jih 
moramo prihodnje leto dosledno odpravljati, da bi 
lahko še hitreje napredovali v celotnem razvoju našega 
družbenega življenja. Zlasti je treba skrbeti za ljudi, 
za človeka, tega pa še zmeraj ni v dovoljni meri pri 
delu nižjih organov v različnih odborih in komunah. Ne 
gre toliko za materialne težave, marveč v glavnem za 
nerazumevanje in brezbrižnost do ljudi. Skrb za ljudi 
pa je v socializmu najvažnejša stvar. 

Pred našimi delovnimi kolektivi so prihodnje leto 
izredno važne naloge: da še bolj izpopolnijo sistem 
upravljanja, da izpopolnijo sistem nagrajevanja in da 
dvignejo produktivnost dela, od česar morajo imeti 
korist v prvi vrsti proizvajalci sami. Glede tega smo žc 
dosegli izredno lepe rezultate v številnih podjetjih, ven
dar mora to zajeti vsa podjetja in vse kolektive. Razum
ljivo pa je, da se morajo kolektivi ob pomoči sindikatov 
skrbno pripraviti na praktično uvajanje novega sistema 
nagrajevanja in pri tem upoštevati tudi izkušnje kolek
tivov tistih podjetij, ki so v kratkem času dosegli dobre 
rezultate. 

Isto velja tudi za kmetijstvo. Lani smo v kmetijstvu 
dosegli Izredne uspehe, vendar moramo leta 1960 napra
viti še odločnejše korake v kmetijski proizvodnji in s 
tem dokazati polno vrednost ukrepov, ki smo se Jih 
lotili. Razume se, da zahtevata visoka industrijska pro
izvodnja in še posebno dober kmetijski pridelek impe
rativno odstranjevanj« ozkih grl v transportu in vskla-
dlščenju proizvodov in pridelkov. Temu problemu 
morajo pristojni voditelji prihodnje leto posvetiti naj
večjo pozornost. 

Leta 1960 bomo Investirali v naše gospodarstvo 
doslej največ sredstev. Stremimo za tem da bi jih čim
bolj gospodarsko uporabili v namene, ki so jim name
njena! Vsako razsipanje aH širjenje investicij izven 
plana nam lahko povzroči le nove težave in lahko nega
tivno vpliva na življenjsko raven delavcev In naših 
državljanov nasploh. 

Glede mednarodnega položaja menim, da lahko z 
več optimizma gledamo v prihodnost In se mirno posve
timo delu za izgradnjo naše socialistične dežele. Boj 
aa mir, ki so ga bojevali in ga šc zmeraj bojujejo v 
•vetu. Je začel kazati uspehe. To nas še boli hrabri, da 
skupaj z vsemi miroljubnimi deželami nadaljujemo boj 
za dosego načel, ki lahko zagotovijo mir In miroljubno 
sodelovanje med narodi. 

Državljanom in državljank.im Jugoslavije, vsem 
delavcem v naših mestih in vaseh, naši mladini in naj
mlajši generaciji-pionlrjem ter pripadnikom Jugoslovan 
ske ljudske armade in varnostne službe najprisrčnejc 
Čestitam k novemu letu 1960. 

J 
V R E M E 

ZA CAS OD 7. JANUARJA 
DO 17. JANUARJA 196«: 
Zopet bo nastopilo n o tal

no vreme s pogostimi adavl-
n*m| In ne glede na krutkotraj-
00 ohladitve v splošnem ie milo 
•verne. Dr. V. M . 

Pozdrav mladini 
Iz Pulja pozdravljajo mladi

no, ki Je gradila avto cesto, 'TI 
vse domnte. kakor tudi vaško 
mladino, dolenjski lantje — 
vojaki: Franc Zagore, Franc 
VodenU-ar, Rudolf Žagar, Alojs 
l.evstek <n Anton Rozman. 

19. DECEMBRA 1959: ENAJSTA SKUPNA SEJA OBEH ZBOROV OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBOJA NOVO MESTO 

Krepitev komune 
in vzgoja kadrov 

S širjenjem in utrjevanjem komunalnega sistema je vloga občine čedalje pomembnejša in večja — Le z 
kadrovsko politiko, z racionalizacijo dela in s primerno tehnično opremo bomo usposobili državno upro 

izpolnjevanje vedno obsežnejših nalog 

dobro 
upravo za 

Odborniki obeh zborov so na 
seji, katere dnevni red je bi l 
zelo obširen (9 točk), rešili vrsto 
zadev in vprašanj. Razprava je 
bila ves čas seje zelo živahna. 
Najpomembnejše je bilo spre
jetje odloka o novi organizaciji 
organov državne uprave, o novi 
sistematizaciji delovnih mest ter 
predlog bodočega sestava in or
ganizacije svetov pri OLO. Zato 
poročamo tukaj le o tej točki 
dnevnega reda. 

Seje so se udeležili tudi pred
stavniki študentov štipendiran-
cev, k i že nekaj časa obiskujejo 
seje OLO, da se tako seznanijo 
s problematiko dela, ki ga bodo 
po končanem študiju opravljali. 

Občina se kot osnovna celica 
družbe v gospodarskem razvoju 
vse bolj uveljavlja in prevzema 
vse večje odgovornosti. V orga
nih državne uprave primanjkuje 
kvalificiranih strokovnih ka
drov, k i so za njeno pravilno 
poslovanje potrebni. Uslužbenci 
so z delom preobremenjeni, teh
nična oprema je slaba, o racio
nalizaciji dela pa smo premalo 
razmišljali. i Zaradi navedenih 
razlogov decentralizacija v dr
žavni upravi ne poteka tako 
kot bi morala. Občine so še pre
več navezane na OLO, k i še 
vedno opravlja številne njihove 
dolžnosti. Enake slabosti je opa
ziti pri delu svetov. Njihovo de
lo je preveč razdrobljeno, or
gani državne uprave pa Jim ne 

morejo nuditi dovolj pomoči. 
Državna uprava je bila organi
zirana doslej preveč resorno. 
Zvezni in republiški organi so 
že lani s predpisi predvideli 
reorganizacijo^ njenih služb, 
okrajna komisija za organizacijo 
in napredek poslovanja zato po 
predloženem elaboratu predlaga 
novo sistematizacijo delovnih 
mest, združitev nekaterih dose
danjih resorjev in 2manjšanje 
števila svetov Pri OLO od 16 na 
12. OLO mora opustiti vse na
loge občin, k i jih je doslej 
opravljal, in j ih prenesti nanje. 
Dvig storilnosti in kakovost ka
drov bodo okraj in o^iine dose
gli le z načrtnim štipendiranjem 
mladih ljudi, tako da bodo do
sedanjim uslužbencem pomagali 
pri strokovni izobrazbi, ter z 
novo tehnično opremo in racio
nalizacijo dela. To bomo lahko 
uresničili j e v daljše m. razdobju, 
zato pa moramo pričeti z izpol
njevanjem teh nalog :takoj. To 
so osnovne misli iz poročila 
okrajne komisije za organiza
cijo in napredek poslovanja, k i 
ga je prebrrVa p:&pr»d?ednica 
OLO inž. V i l m a P iSov ič . 

Odborniki so ugotovili, da 
pred reorganizacijami vedno tr
dimo, da se bo število uslužben
cev zmanjšalo, praksa pa doka
zuje nasprotno. Z razvojem go
spodarskih in negospodarskih 
dejavnosti zahteva družba od 
organov državne uprave čedalje 
bolj kvalitetno in zapleteno 

delo. Državljani se vse bolj za
vedajo svojih pravic in j ih uve
ljavljajo. Razvoj komunalnega 
sistema terja vedno več usluž
bencev. V upravo dobivamo 
premalo kvalificiranih kadrov, 
ker grejo ti raje v gospodarstvo, 
ki jm bolje plačuje. Posamezni
ki v državni upravi se celo boje 
visokokvalificiranih kadrov, češ 
da j ih bodo ti izpodrinili. Da bi 
te napake odpravili, moramo 
stalež uslužbencev v državni 
upravi in v gospodarstvu počasi 
izenačiti, strah pred visokokva
lificiranim! kaNdri pa zatreti in 
sistematično štipendirati mlads 
ljudi. Sele nato bomo lahko mi
slili na racionalizacijo dela, ob
čine pa bodo lahko prevzele od 
okraja tiste dolžnosti, k i bi jih 
že morale opravljati same. Od
borniki se morajo zanimati za 
kadrovsko politiko v občinah in 
za odnos občinskih organov do 
mladih strokovnjakov, ki priha
jajo iz šol. Pogosto smo pri oce
njevanju teh ljudi preveč dlako
cepski in prestrogi. 

PLANIRANJE IN SLABOSTI 
KADROVSKE POLITIKE 

V Zavodu za plan je po novi 
sistematizaciji predvidenih več 
uslužbencev. To je edini tovrst
ni zavod v okraju. V razvitejših 
področjih se pri načrtovanju po
služujejo pomoči raznih znanst
venih zavodov in inštitutov, pri 
nas nosi vse breme planiranja 

Nova organizacija 
državne uprave 

Z odlokom o organizaciji 
upravnih organov, sistematizacij^ 
delovnih mest in organizaciji 
svetov v OLO so odpravljena 
številna tajništva OLO Novo 
mesto, ki &o zdaj združena v 
šest oddelkov. Bralce seznanja
mo z nazivi novih oddelkov in 
jim hkrati sporočamo imena 
njihovih načelnikov: 

Za tajnika OLO Novo mesto 
je imenovan dosedanji tajnik 
Zvonko Pere. 

Za načelnike šestih novih od
delkov Pa so imenovani: 

z« načelnika oddelka za no
tranje zadeve Bori« Cižmek, 

za vršiica dolžnosti načelnika 
oddelka za občo upravo Zvonko 
Pere, 

za načelnika oddelka za go
spodarstvo Ivo Noviak, 

za načelnika oddelka za finan
ce Štefan Senlcar, 

za vršilca dolžnosti načelnika 
oddelka z a družbene službe 
Stane Muzlovlč, 

za načelnika oddelka za na
rodno obrambo Stane Mualovič, s 

Razen šestih oddelkov pri 
Okrajnem ljudskem odboru je 
po novi organizaciji upravnih 

Člani novega 
izdajateljskega sveta 

Dolenjskega listu 
Predsedstvo Okrajnega odbo

ra Socialistične zveze v Novem 
mestu je pred kratkim imeno
valo nov izdajateljski svet Do
lenjskega lista, katerega člani 
io; ing. Jože Legan, prof. Ema 
M I H C I , Franc Pirkovlč, Silvo 
Požar, Ing. Davorin Gros, Mar
jan S tajner (iz tovarne celuloze 
n papirja Videm - Krško), Mar
tin 2ugelJ, SergeJ Thorievski, 
prof. Tone Trdan in glavni 
urednik Dolenjskega lista Tone 
Gosnlk, ki je član svet a po 
svojem položaju kot direktor l i 
sta. Na prvi seji novoimenova-
nega sveta je bi] 23. dec. 1939 gg 
predsednika izdajateljskega sve
ta Izvoljen Martin Zugelj, pod
predsednik Okrajnega odbora 
SZDL Novo mesto. 

urganov "v okviru okraja še ne
kaj zavodov, ena direkcija in 
ostale uprave, ki j ih naštevamo 
in navajamo tudi imena njiho
vih načelnikov, direktorjev, ozi
roma šefov. 

Vršilec dolžnosti direktorja 
Zavoda za prosvetno pedagoško 
allužbo je Lojze Kastelic, d i 
rektor zavoda za planiranje je 
Marko Ivanetič, direktor Zavo
da za statistiko Ivan Brumat, 
direktor direkcije z a ceste Plus 
Žužek, šef Katastrskega urada 

Novo mesto Andrej Grča bo 
vsklajal in vodil delo vseh osta. 
lih katastrskih uradov v okraju. 
Okrajni javni pravobranilec je 
Jože Prijatelj, predsednik sena
ta in sodnik za prekrške Stane 
Hribar in vršilec dolžnosti šefa 
posredovalnice za delo Jože Pla
več. 

Vsem tovarišem, ki jim je 
družba zaupa] a odgovorne nalo
ge, čestitamo k imenovanju in 
j im želimo mnogo uspehov pri 
deluj 

OD 18. D E C E M B R A 1959 DO 5. J A N U A R J A 1960: 

962 novih naročnikov 
Od 25. decembra 1959 do torka dopoldne se je na 

glasilo Okrajnega odbora S Z D L novomeškega okraja 
noročilo novih 299 naročnikov. Najlepše uspehe v zad
njih 10 dneh so dosegli pismonoše v Pišecah, Sromljah, 
Artičah. Globokem, v Jesenicah na Dol., na Bučki, 
v Boštanju in Sevnici, na Raki , Zdolah in v V idmu-
Krškem. Močno zaostaja zbiranje novih naročnikov v 
občini Senovo, v Leskovcu in na Zdolah, prav tako 
pa tudi v okolici Dobove. Bizeljskega, Cerkelj, Kapel 
in Zabukovja. 

Odkar smo 16. decembra 1959 začeli z akcijo, se je 
na naš tednik na novo naročilo 962 naročnikov: 
Občina BREŽICE 
Občina SEVNICA 
Občina SENOVO 
Občina VIDEM-KRŠKO . . 
Stari del novomeškega okraja 
Razne pošte v I.RS In FLRJ . 
Inozemstvo 

322 novih naročnikov 
270 novih naročnikov 

39 novih naročnikov 
14? novih naročnikov 
118 novih naročnikov 
58 novih naročnikov 

8 novih naročnikov 

Občinske odbore S Z D L in vodstva osnovnih orga
nizacij Socialistične zveze,v spodnjeposavskih občinah 
prosimo, da nadaljujejo z začetim delom do konca 
januarja. Prav tako se obračamo na uprave vseh pošt, 
da poberejo naroči lnice za Dolenlski Ust pri vseh dru
žinah, gospodinjstvih In posameznikih, kjer so pismo
noše pred novim letom razdelili pisma našega ured
ništva in uprave Vsem novim naročnikom, ki si bodo 
naročili naš list v tem in prihodniem tednu, bomo 
poslali tudi stenski novoletni koledar 

V vsako hišo Spodnjega Posavja. Dolenjske in 
Bele krajine: DOLENJSKI LIST! 

le okrajni zavod za plan. Na
črtovanje v občinah je še ne
razvito. Drugod imajo občine 
že Izdelane perspektivne plane 
razvoja in urbanistične načrte. 
Pr i nas tega še ni, zato sredstva 
za urejanje mest in naselij več
krat uporabljamo nenačrtno in 
negospodarsko, kar se nam bo 
maščevalo v prihodnosti, ko bo
mo matF-Hi marsikaj, kar Brno s 
trudom d\gradili, rušiti, poprav
ljati ali opuščati. Okrajni zavod 
za plan bo v bodoče pomagal 
občinam pri širšem načrtovanju. 
Družbene plane za Lete 1960 pa 
bodo morale občine izdelati v 
celoti same, ne glede na more
bitne posledice. 

Ko že govorimo o potrebi 
vzgoje novih kadrov in štipendi

ranja, moramo poudariti, da te
ga področja tudi doslej nismo 
zanemarjali. Letos je v novome
škem okraju na raznih šolah 
stipendiranih kar 500 mladih 
ljudi. Res pa je, da je velik del 
štipendirancev ostajal v službi 
pri nas le za pogodbeno dobo, 
nato pa odšel na razvitejša 
področja. Vzroke za to smo že 
našteli, eden izmed njih pa je 
tudi socialno štipendiranje, ki 
ga moramo opustiti. V bodoče 
moramo štipendirati ljudi, ki 
imajo voljo ostati pri nas. Saj 
imamo tudi nekaj kvalificiranih 
in sposobnih ljudi, ki so zaradi 
zavesti in privrženosti našemu 
področju ostali pri nas, čeprav 
so jim drugod ponujali ugodnej
še pogoje za delo. 

Ob prehodu v 
drugo desetletje 

Z današnjo številko Dolenj
skega lista začenja izhajati 
enajsti letnik glasila Sociali
stične zveze delovnega ljud
stva za okraj Novo mesto. 17. 
febr. bo poteklo 10 koledarskih 
let, kar so takratni okrajni od
bori OF Črnomelj, Novo mesto 
in Trebnje začeli izdajati svoj 
časnik, naš sedanji tednik. Iz 
skromnih razmer, obdanih sa
mo s težavami, se je pokra
jinski politični list našega 
okraja iz leta v leto prebijal, 
rastel in se širil, si pridobival 
vedno širši krog bralcev in na
ročnikov, sodelavcev in prija
teljev. Po trdem desetletnem 
delu stopa v enajsto leto poln 
novih načrtov in trdne volje. 
Vse kaže, da je bilo pri vsem 
njegovem snovanju in prizade
vanju, da bi bil kar le mogo
če dober informator, kroničar 
naše socialistične stvarnosti 
in vzgojitelj našega delovnega 
človeka, prav zadnje, deseto 
leto, najuspešnejše. 2e prej 
visoko število naročnikov se 
je do konca minulega leta 
povzpelo na 14.400 in vse ka
že, da bo naklada 15.000 izvo
dov na teden dosežena še ta 
mesec, še pred skromnim ko
ledarskim jubilejem tednika. 
Okrepljena materialna podla
ga časnika, večja pomoč OLO 
in Okrajnega odbora SZDL 
uredništvu in upravi, načrti 
novega izdajateljskega sveta 
za trdno sodelovanje in pod
piranje redakcije pri njenem 
odgovornem delu in usmerja
nju lista, novi, prepotrebni 
prostori in drugi izboljšani 
delovni pogoji — vse to so 
ugodni in razveseljivi obeti ?a 
nadaljnjo rast domačega po
krajinskega tednika. Omenja
mo jih zato, ker pomenijo res
nično prelomnico z dosedanjo 
prakso. 

Razpravljati o tisku kot 
enem najmočnejših orožij je 
danes odvečno delo. Razvese
ljivi podatki nam prepričljivo 
govore, kako izredno velik je 
pomen tiska, radia, televizije 
in knjige v naši socialistični 
družbi. Danes izhaja v Jugo
slaviji 745 listov s skupno na
klado 509 milijonov in 324.000 
izvodov. V zadnjih 3 letih se 
je število radijskih sprejemni
kov povečalo že na 1,300.000 
in še se bo vsako leto pri bi. 
za 200 do 250 tisoč. Sodobna 
sredstva za informiranje in 
vzgajanje državljanov postaja
jo vsakodnevna potreba kot 
sta zrak in Icruh. Vloga lokal
nega, ali bolje pokrajinskega 
tiska, glasil Socialistične zve
ze delovnega ljudstva, je bila 
velika te tako) po osvoboditvi, 
pomen tega tiska pa je v po
gojih razoredenega sistema 
družbenega samoupravljanja 

In čedalje večjih nalog v tiv- " 
ljenju komun postal v zad
njem desetletju še prav po
sebno velik. Prav s tem 
v zvezi je bilo na nedavnem 
desetem plenumu Zveznega 
odbora Socialistične zveze de
lovnega ljudstva Jugoslavije 
ugotovljeno, da nudi krepitev 
In razvijanje organov družbe
nega samoupravljanja široke 
možnosti za še bolj uspešno 
delovanje Socialistične zveze 
in drugih družbenih organiza
cij zato, ker je ta samouprav
ni mehanizem zrastel iz socia
lističnih družbenih odnosov, 
iz potrebe njihovega razvoja, 
ker se razvija v stalnem boju 
z idejnimi ostanki preteklosti, 
konservativizma, malomeščan-
stva itd. in ker bo socialistič
na družba s povečanjem ma
terialne moči in standarda da
jala čedalje več gmotnih sred
stev za svoje kulturno življe
nje. 

Ogromno število delovnih 
ljudi, tako nadalje ugotavlja 
zadnji plenum Zveznega od
bora SZDL, spreminja v naši 
državi v zvezi z naglim razvo
jem in spreminjanjem družbe-
no-gospodarske sestave prebi
valstva tudi način proizvod
nje in način življenja, okolico 
in navade in se srečuje I če
dalje bolj zapletenimi posli in 
nalogami svoje komune. Prak
sa kaže, da so se hkrati s sil
nim splošnim razvojem v dr
žavi razvile tudi metode in 
obseg dela Socialistične zveze. 
Premalo načrtno in dostikrat 
le površinsko pojasnjevanje 
zakonov in raznih ukrepov or
ganov ljudske oblasti nam 
lahko povzroči resno škodo in 
občutno zavira nadaljnjo rast 
celotnega družbenega samo
upravljanja. Zato so na zvez
nem plenumu v poročilih in 
razpravi podčrtali tudi pomen 
zboljšave kakovosti in večje 
informatlvnosti krajevnega — 
(pokrajinskega) tiska. 

Življenje samo narekuje tu
di domačemu tedniku vedno 
nove naloge. Kako i'h je ures
ničeval dtelej, o tem bo pove
dala .kaj več slavnostna števil
ka Dolenjskega lista sredi 
prihodnjega meseca. Kot gla
silo okrajnega odbora Socia
listične zveze pa je kolektiv 
uredništva sklenil pred V. 
kongresom SZDL Jugoslavije 
s svojimi sodelarci zastaviti 
vse sile, da bo enajsti letnik 
našega pokrajinskega tednika 
s svojo vsebino pomemben 
prispevek, spodbuda in se
stavni del nalo<), ki jih za so
cialistični razvoj nrcve dežele 
uresničvjt'jo vsi delovni ljudje 
Dolenjske, Bele krajine in 
Spodnjega Posavja. 

TONE GOSN1K 



S SEJE UPRAVNEGA ODBORA OKRAJNE OBRTNE ZBORNICE V NOVEM MESTU 

Neizkoriščene rezerve 
v domači obrti 

Ne zanemarjati razvoj obrti, od katere je v največji 
meri .odvisen dvig življenjskega standarda naših delovnih 
ljudi. — Občinski pododbori, ki sedaj samo životarijo ali 
pa postajajo tribuna zaostale miselnosti, se morajo vklju
čiti v napore vseh družbenih činiteljev za razvoj sodobne 
obrti. — v Novem mestu je potreben obrtni servis, samo 
treba mu je priskrbeti primerne prostore. Ena najlepših 
možnosti je že na vidiku, toda treba jo je izkoristiti, ker 
bomo sicer čakali na obrtni servis še leta in leta. — Do
mača obrt je skorajda povsem zamrla. Zunaj naših meja 
pa je čedalje več povpraševanja po okrasnih lončenih 
izdelkih, kakor jih izdelujejo lončarji v Spodnjem Posavju, 
mičnih vezaninah, kakor nastajajo izpod pridnih belo
kranjskih rok, itd. — O teh in podobnih vprašanjih so raz
pravljali na nedeljskem plenumu Okrajne obrtne zbornice 
v sejni sobi Okrajnega zavoda za socialno zavarovanje. 
Sejo je vodil predsednik Okrajne zbornice Branko Ahčin, 
v razpravi pa so sodelovali tudi Marko Ivanetič, Karel 
Sterban, Hvale, Petan, Savrič in drugi. 

Uslužnostna obrt na prvem 
mestu 

Plenum je podčrtal, da je 
treba posvetiti večjo skrb 
uslužnostni obrti, kj jo sedaj 
marsikje zanemarjajo. Ponekod 
postavljajo v ospredje predvsem 
proizvodno obrt i«i še to » tež
njo, da hi postopoma prerasla v 
industrijo. Izgovarjajo se, češ 
da uslužnostna obrt ni donosna, 
ne poglobijo pa se v vzroke in 
tudi ne potrudijo, da bi jih od
stranili. Okrajna obrtna zborni
ca »i bo tudi v prihodnje kakor 
doslej prizadevala prepričati od
govorne činitelje v občinah, da 
j i treba napet: vse sil© za raz
voj uslužnostn© obrti, od ka
tere Je v največjd meri odvisen 
dvig življenjskega standarda na
ših delovnih ljudi. 

Na sej: upravnega odbora so 
govorili tudi o šušmarstvu, Id 
»e je ponekod zelo razbohotilo-
Ker oblastni organi ne store 
učinkovitih ukrepov, novi obrt
niki vedno pogostoje odjavijajo 
obrt, delajo Pa seveda še na
prej. To na razvoj obrti zelo sla
bo vpliva, zato bo treba storiti 
vse, da se šušmarstvo čimprej 
zajezi in končno tudi odpravi. 
Predvsem pa je potrebno, da 
občine, pa tudi nekatere gospo
darske organizacije in ustanove 
prenehajo podpirati šušmarje, 
kajti še zmerom jim zaupajo iz
vajanje raznih del, namesto da 
bi se z naročili obračale na za
konite obrtnike oziroma sociali
stične obrtne gospodarske orga
nizacije, v tem smislu je uprav
ni odbor naslovil priporočilo 
vsem občinskim odborom in si 
obeta od njdh učinkovitih ukre
pov proti šaismarjenju v obrti. 

Pododbori so družbeni 
organi, ne advokatske 

pisarne 
Poročilo na seji upravnega 

odbora Je razkrilo nedejavnost 
nekaterih občinskih pododborov, 
v razpravi na plenumu pa se j« 
rahlo pokazalo nepravilno razu
mevanje vloge obrti v današ
njem čaau. Posamezniki so nam
reč poudarjali (ali samo priki
mavali), de bi pododbori lahko 
zaživeli le, če bi imeli pristoj
nosti, kakor s0 jih imele nek
danje obrtne rborndct. Pri tem 
so imeli v mislih pobiranje čla
narine, dajanje raznih ugodnosti 
obrtnikom (najbrž v obliki pri
poročil za znižanje davkov) itd. 
Nadaljnja razprava o tem pa je 
pokazala, da večina pravilno 
razume vlogo pododborov v da
našnjem času. Veljave in ugle
da si pododbori ne bodo prido
bili ne s pobiranjem članarine 
ne z izdajanjem priporočil za 
znižanje davka, temveč z resni
mi napori, v sodelovanju z vse
mi družbenimi organi komunal
ne skupnosti z a hitrejši razvoj 
obrti, kakor jo potrebuje da

našnji in se bolj jutrišnji čas. 
Zarad; tega je potrebno, da bo
do občinski pododbori nosilci 
naprednih teženj v obrti, ne pa 
tribuna zaostale miselnosti, ki 
je danes največja ovira na poti 
socialistične izgradnje. Pred
stavniki socialističnih obrtnih 
obratov morajo pokazati več za
nimanja za probleme, s kateri
mi se vsak dan srečujejo pod
odbori. Treba se je boriti proti 
miselnosti( češ da so pododbori 
le zagovorniki koristi privatnih 
obrtnikov. 

Obrtni servis 
v Novem mestu 

Upravni odbor Okrajne obrt
ne zbornice Je podprl težnjo po 
ustanovitvi obrtnega servisa v 
Novem mestu. Le-ta bi vklju
čeval vse dejavnosti, ki jih sdaj 
n: ali pa So premalo re-vite. 
Zaposloval bi 192 delavcev, nji
hov letni bruto produkt Pa bi 
znašal 188 miJfionov din. 

Največji problem, ki ga bo 
treba še rešiti, so prostori. 
Najlepša možnost se bo ponu
dila s preselitvijo lesne galan
terije v Stražo, ker bo tovarna 
na Ragovski cesti ostala prazna, 
Je Pa kot nalašč za obrtni ser
vis. Obstaja Pa Se drugi pred
log, Po katerem naj bi omenje
ne prostore dobiia »Industrija 
perila« in »TCr&jastvo«. Strinja

mo se, da obe podjetji potrebu
jeta nove prostore, toda vpra
šanje je, če bo njuna preselitev 
v sedanje prostore »Novolesa« 
na Ragovski cesti najboljša re
šitev. Tega poslopja namreč ne 
bo mog če razširiti ali nadzidati, 
podjetji pa se bosta skoraj go
tovo še dalje razvijali in bosta 
tudi v novih prostorih kmalu 
utesnjeni. Zaradi tega je bolje, 
da s e odločita za novo lokacijo, 
prostore »Novolesa« Pa prepu
stita obrtnemu servisu, ki bo le 
pod tem pogojem zagledal »luč 
sveta«, drugače pa bodo Novo-
meščani čakali nanj še leta in 
leta. . 

Agencija za usluge obrtnim 
obratom oz. obrtnikom 

Plenum se je odločil za usta
novitev agencije, katere naloga 
bo iskati trg za izdelke obrtni
kov in jim pomagati pri nabavi 
reprodukcijskega materiala, ra
zen tega pa bo opravljala se
veda še razne druge agencijske 
posle. Od vsega se mi zdi naj
važnejše to, da bomo spet lahk0 

poživili domačo obrt in s tem 
povečali narodni dohodek. V 
svetu so namreč velike možno
sti za prodajo izdelkov doma
če obrti, kot na primer okras
nih vezenin iz Bele krajine, 
lončarskih izdelkov iz Spodnje
ga Posavja itd. Vseh teh mož
nosti doslej nismo mogli izkori
stiti, ker je bila domača obrt 
preveč razbita, nepovezana ali 
p a je celo zamrla. Agencija bo 
skušala to popraviti s tem, da 
bo ljudi spodbujala k poživitvi 
domače obrti in da bo iskala trg 
za njene izdelke. 

Na plenumu so razen tega 
sprejeli predlog, o katerem bo 
razpravljal še občni zbor, o uki
nitvi izpostav v Vidmu-Krškem 
in Črnomlju. Prihranjena sred
stva bodo porabili z© utrditev 
pododborov. Nadalje se je ple
num odločil z gradnjo zbornič
nega upravnega poslopja (sku
paj s trgovinsko in gostinsko 
zbornico), ker sedanji prostori 
nikakor ne ustrezajo. fr. 

Pred nekaj dnevi se je na zidovih 
židovske sinagoge v Kolnu pojavil napis 
»Ven, 2idje!« in da ne bi bilo nobenega 
dvoma, kdo je to napisal, je bil zraven 
naslikan kljukasti krti. To je bil začetek. 

V uredništva časopisov so začela na
glo prihajati poročila o nacističnih sra
motilnih napisih in naslikanih kljukastih 
križih: v Braunšchweigu na spomeniku, 
padlim v vojni; v Scheinfeldu pri Niirn-
bergu na sodišču; v Allersbergu na neki 
cerkvi, tovarni, ki je last Zida, na občini 
in drugih poslopjih; v Burgdorfu pri 
Hannovru enajst kljukastih križev na 
ograjah, drevju, električnih drogovih in 
veznih vratih; v Nienburgu pri Hannovru 
na siđu židovskega pokopališča; nekje so 
staremu Zidu zagrozili, da ga bodo pri
bili na križ; v zahodnem delu Berlina so 
neznane osebe napisale na prostoru za 
javne lepake »Ven z Židi!« in seveda na
pis opremile s kljukastim križem; v Ber
linu je policija aretirala kakih deset čla
nov lige nacionalnih študentov, ki so 
korakali po cesti s baklami, noseč grb s 
kljukastim križem . . . 

Poročila še prihajajo is vseh krajev 
Zvezne republike Nemčije. Ponekod so 
napisi naeeOkani, drugod pa strmijo v 
ljudi vzorno Izdelani, kot da bi jih bil 
naslikal kak črkoslikar. Kaže, da je stvar 
nalezljiva, zakaj podobni napisi in klju
kasti križi so se pojavili med drugim tudi 
na Dunaju In v Celovca v Avstriji, celo 
na Nizozemskem, Švedskem in Italiji, v 
Parmi, Londonu v Veliki Britaniji In New 
Torku, ZDA. 

Povod za Izbruh antisemitske »epide
mije« je nejt̂ sen, vzroki zanjo pa ie pre
več jasni: nacistična miselnost nikakor 

se ni zatrta. Britanski list . »Rcvnolds 
News« je zapisal: »Čimbolj se oborožena 
moč Zahodne Nemčije povečuje, tem slab
il elementi se vračajo na svoje pozicije 
sile. Z njimi se vračajo antisemitizem, 
reakcija hi Ivenketanje s sabljo.« Časo
pis išče odgovor med visokimi zahodno-
nemškimi funkcionarji. »Posebej bi bilo 
treba vprašati (za vzrok) dr. Schroderja. 
Kot zahodnonemški minister za notranje 
zadeve, je človek na vrhu in dolžan, da 
bi se boril proti nacizmu. Bivši član 

nosti In Urjenju nacističnih Idej, da se 
med nemško mladino brez ovire širi lite
ratura, ki poveličuje nemško rasno go
spostvo ln rasno mržnjo, da se mladinci 
pod skrbnim vodstvom »starih in izkuše
nih voi.lit. ljev« zbirajo po parkih In go
zdovih in uprizarjajo prave pravcate boj
ne vaje, da korakajo po ulicah z naci
stičnimi emblemi in pojejo nacistične 
pesmi, da v državnem aparatu in Javnem 
življenju na visokih mestih mrgoli 
nekdanjih vidnih nacistov, d a . . . 

Napisi sramote 
S A . . . verjetno pozna duha novih naci
stov. Zmerom si lahko poliče svet pri 
svojem ministrskem kolegu Oberlanderju, 
ki je igral pomembno vlogo pri nacistič
nem izkorličanju Poljske in Ukrajine.« 

Se ostrejfil je britanski tednik »Sunday 
Express«, ki med drugim piše: »Ne gre 
za nov pojav. Ljudje, ki so odgovorni za 
zločine proti Zidom, niso bili nikoli po
zabljeni. To so Isti ljudje, ki ie zmerom 
ne kažejo nobenega kesanja za vojno ln 
bedo, ki so jo povzročili v svetu. TI 
ljudje so nemški narod.« 

Kaj je res? Res je, da govori bonnska 
vlada o ostrih ukrepih proti storilcem 
omenjenih dejanj, res je, da govori 
kancler Adenauer o gnusu, ki ga čuti 
vsak dostojen Nemec do skrunitve sina
goge v Kolnu, res je, da skuša zahodno-
nemika vlada prepričati svet o svoji do
bri volji, res pa je tudi to, da doslej ni 
vlada nič ukrenila proti nacistični dejav-

Nacizem se je po prvi svetovni vojni 
baje pojavil v Nemčiji zato, ker je vladal 
v njej gospodarski kaos, ker so bili ljudje 
lačni ln brezposelni in ker je bil Hitler 
tisti, »ki je to brezposelnost odpravil« (kot 
je pokazala anketa med nemško šolske 
mladino). Zdaj Zahodna Nemčija ni lačna, 
v njej skoraj ni brezposelnosti, njeni 
državljani uživajo visoko življenjsko ra
ven. Kakšen vzrok si bodo zdaj izmislili 
za ta ponovni izbruh nacistične misel
nosti? 

Eno je gotovo: narodi, ki so Izkusili 
nacizem in faiizem, ne morejo mirno 
trpeti takSnih pojavov, in odmev po svetn 
na nedavne dogodke v Nemčiji to tudi 
dokazuje. Zagotovilom bonnske vlade ne 
morejo zaupati vse dotlej, dokler ta ne 
bo res ostro nastopila proti naeistom. 
Grob Anne Frank še ni pozabljen ln 
Dachau še zmerom opozarja na največji 
zločin v zgodovini človeštva. 

Traktor - dober pomočnik 
V nedeljo, 13. decembra, sem 

bil pri kmetovalcih-kooperan-
tih v Podlipi. Pogovorili smo 
se, kdaj, s čim ln kako dogno-
jevati visokorodne sorte pše
nice, o gnojenju z umetnimi 
gnojili na splošno in se spora

zumeli, da se bo gnojenje tra-
višč in deteljišč v kooperaciji 
takoj pričelo. Pogovarjali smo 
se tudi o oranju in obdelavi 
zemlje nasploh. Prijetno me je 
presenetUo spoznanje kmeto
valcev, da se lahko traktor u-

1.200 kg na moža 
0 uspehih in načrtih kanižarskih rudarjev 

veljavi tudi pri njih. Povedali 
so mi, da so se prepričali, da 
bo treba globlje zaorati. Dobr-
niškl traktor je leto« zarezal 
prve brazde v Podlipi In naen
krat je bilo toliko interesen
tov zanj, da traktorist ni mogel 
vsem ustreči. Globlje oranje, 
opravljeno s traktorjem, je ro

dilo sad v obilnejšem pridcl 
ku ajde, pozna se pa tr l i na 
posevku pšenice. 

»In če bi naša dvorska za
druga imela traktor, bi lahko 
pravočasno in laže opravili se
tev, pa tudi jesensko oranje bi 
lahko opravili, da bi bila zem
lja za pomladno setev bolje 
pripravljena,« so mi dejali ko
operanti v Podlipi. — Čeprav 
sem koračil slabo pot od Pod-
lipe do Srednjega Lipovca v 
dežju, sem bil zadovoljen. Spo
znanje kmetovalcev v Podlipi 
me je tembolj razveselilo, ker 
sem se spomnil ene izmed sej 
sveta za kmetijstvo ln gozdar
stvo na občini v Žužemberku. 
Bilo je šele pred letom dni. Ta
krat nisem mogel člane sveta 
prepričati, da je treba vsaj pri 
eni zadrugi nabaviti traktor s 
nekaj priključki. Danes kmetje 
že sami pravijo, da je traktor 
njihov pomočnik na poti h 
boljši obdelavi zemlje ln k do
segi večjih pridelkov. 

Milan Senica 

to 

Kanižarskl rudarji so plan proizvodnje za leto 1959 Izpolnili 
96-odstotno. Plan nI bil dosežen, kot vidimo, toda 96*/i izpolnjena 
naloga Je vseeno lep uspeh kolektiva, saj so lani nakopali ca 29*/* 
več premoga kot leta 1958, z enako rudniško opremo. Rekord svoje 
vrste predstavlja decembrska proizvodnja, ko so kanižarskl rudarji 
nakopali v enem mesecu več kot 5000 ton premoga, prvič odkar rud
nik obstoji. Ta mesec je povprečna proizvodnja bila okoli 200 ton pre
moga na dan. 

Po planu za letošnje leto bodo 
morali nakopati 70.090 ton, kar je 
za 40"'» več kot lani. Lanski plan 
Je bil za 28",i višji od onega leta 
1958, pa ga niso v celoti Izpolnil!. 
Gotovo se bomo vpra9all, kako le 
bodo zmogli letos za 40» < višji plan 
od lanskega. Odgovor je kaj pre
prost. V rudniku Kanlžarlca že 
dve leti poteka Investicijska iz
gradnja, ki bo letos zaključena. 
Samo še strojna oprema manjka. 
Ker so prejšnji dve leti gradili 
nov vpadnlk ln prostor za novo 
strojnico, tega brez strojne opre
me niso mogli uporabljati. Za 28% 
višja proizvodnja lani je torej bila 
le posledica pridnosti rudarjev ln 
naporov vsega kolektiva za povi
šanje storilnosti dela. Ker bo nova 
strojna oprema v letu 1B60 2e mon
tirana in tudi v uporabi, bodo ru
darji naloge, ki jih nalaga plan. 
gotovo zmogli. 

Delavski svet je 2e decembra 
1959 potrdil delovni program za le
tošnje leto. Plan proizvodnje nala
ga kolektivu določene naloge, ki 
zajemajo proizvodnjo in investici
je. Oboje Je tesno povezano. In
vesticijska Izgradnja Je v delov
nem programu razčlenjena na da
tumsko določene roke, ko morajo 
posamezni objekti biti dograjeni in 
opremljeni, skratka sposobni za 

RAZGLAS LASTNIKOM PSOV 
Lastniki psov iz vasi: Prečna, 

Kal, Suhor, Cešča vas, Cegelnlca, 
Groblje, Bršljln, Muhaber. Potoč
na vas, Velika in Mala Bučna vas, 
Gornje ln Dolenje Kamence, Hu-
do, Doljni vrh, Ločna. Smlhel, 
Skrjanče, Borlčevo, Veliki ln Mali 
Podljuben, Petane, Gornje Mraše-
vo. Vrh pri Ljubnu, Srebrnlče, 
Brod, Irca vas, Regerča vas, Blr-
čna vas, Stranska vas, Jama, Go
renje ln Dolenje Lakence, Gotna 
vas, Rakovnik, Rajnušče, 2abja 
vas, Ragovo, Veliki in Mali Blat
nik, Velika ln Mala Cikava. Smo-

lenja vas, Krka, Potov vrh, Sela 
pri Ratežu ln področje mesta No
vo mesto morajo svoje nad 3 me
sece stare pse prijaviti v času od 
1. do 15. januarja 19*0 pri Občin
skem veterinarskem Inšpektorju v 
prostorih ObLO Novo mesto, Glav
ni trg (rotovž) soba št. 4, pritličje 
desno Prijave bodo sprejemali 
vsak četrtek ln petek od 7.30 do 10. 
ure. Prijaviti je treba tudi tiste 
pse, ki so bili že prijavljeni. 

Občinski ljudski odboi 
Novo mesto 

Razpis delovnih mest 
Komisija za uslužbenske zadeve 

pri Okrajnem zavodu za socialno 
zavarovanje v Novm mestu razpi
suje naslednja delovna mesta: 
L Tri delovna mesta za uslužben

ce I. vrste - pravna fakulteta, 
t. dve delovni mesti za uslužbence 

II. vrste, 
S. tii delovna mesta za uslužbence 

III. vrste, 
A. dve delovni ir.esti za uslužben

ce z nepopolno srednjo šolo — 
administrativna šola. 

Pogodi: zaželena je riekajletna 

praksa v upravni službi za usluž
bence pod l., 2. in 3. Za uslužben
ce pod 4. pa vsaj dvoletna pisarni
ška praksa. 

Za delovna mesta uslužbencev 
I. vrste so samska stanovanja pri
skrbljena, družinsko stanovanja 
pa bodo vseljlva septembra ludO. 

Pravilno kolkovane ponudbe z 
opisom strokovne prakse ln življe
njepisom pošljite na Okrajni za
vod za socialno zavarovanje Novo 
mesto najpozneje do 23. Januarja 
1960. 

Razpis štipendij 0ZSZ 
Komisiju za uslužbenske zadeve 

pri Okrajnem zavodu za socialno 
zavarovanje v Novem mestu raz
pisuje naslednja Stipendije: 
1. stin štipendije za pravno fakul

teto, 
a S M štipendije za -«• t«» za sesjp 

alne delavre, 
S. t r i stipendije za ekonomsko 

srednjo šolo. 

4. dve Štipendiji sa administrativ
no šolo. 

Pogoji: pri Izbiri štipendistov 
Imajo prednost slušatelji višjih 
letnikov u2lroma dijaki vlsjlh raz
redov. 

Prošnje za dodelitev stipendije 
naslovite na Okrajni zavod za so
cialno zavarovanje v Novem mestu 
najpozneje do 25. Januarja 1940. 

proizvodnjo. Enako je v delovnem 
programu razčlenjena proizvodnja 
v povezavi z Investicijsko Izgrad
njo. Plan Je razdeljen na plane po 
mesecih. Delovni program torej 
vsklaja proizvodne ln Investicijske 
naloge. Delavski svet ln upravni 
odbor bosta zato lahko izpolnjeva
nje stalno spremljala ln v primeru 
kakršnih koli težav tudi sproti 
ukrepala. 

Vsak kanižarskl rudar je 1. 1958 
nakopal na dan povprečno 710 kg 
premoga, leta 1959 Je ta količina 
narasla na povprečno 770 kg. Ok
tobra lani Je dosegla 870 kg na 
dan. Letos bo moral vsak kanižar
skl rudar nakopati 1000 kg premo
ga na dan, da bodo do konca leta 
nakopali 70.000 ton ln dosegli letni 
plan. Kot smo že povedali, je letos 
planirana proizvodnja za 40V* višja 
od lanske. Povišanje gre v pre
cejšnji meri na račun večje sto
rilnosti dela, saj bo v rudniku de* 
laio letos le UV, več rudarjev kot 
lani. Z dvigom storilnosti pa je 
tesno povezano stanovanjsko vpra
šanje. 18-stanovanjskl blok, ki so 
ga pričeli graditi lani, bo letos av
gusta vseljlv. Rudnik Je doslej na
redil na tem področju že precej. 
ŽIV, rudarjev stanuje v samskih 
blokih, 10V« Jih stanuje v rudni
ških stanovanjih. - V neposredni 
bližini rudnika stanuje v zasebnih 
stanovanjih 5«/» rudarjev, preostali 
pa se na delo vozijo ali hodijo peš. 
Od teh rudarjev Je 31*» oddaljenih 
od rudnika do 4 km, vsi ostali ps 
nad 4 km. Oddaljenost od delov
nega mesta občutno vpliva na de
lavčevo storilnost. Zato se bo de
lavski svet in ves kolektiv gotovo 
odločil ln že letos pričel graditi 
nov IB-stanovanjskl blok, o kate
rem so že razpravljali. V letu 1981 
bo dnevni učinek vsakega rudarja 
1200 kp. premoga na dan. Takrat 
bodo obratovali Že vsi Investicijski 
objekti ker bo Investicijska lz-
gradnin letos zakllučena. Premo« 
Iz rudnika Kanlžarlca pa bo leta 
1961 imel eno nalnlžlih proizvodnih 
lastnih cen premoga pri nas. 

Ne bo odveč, če dodamo Se tole: 
vsako leto ob polletlu ugotavlja
mo, da v prvih Šestih mesecih le
ta prol7vortn!h plar>ov ne Izpolnju
jemo dlmanlčno. Ce bi kolektivi 
delali vse leto z enako hitrostjo 

kot v zadnjem četrtletju, ko se 
šele razvije prava bitka za plan, 
bi naredili mnogo več kot jim pla
ni nalagajo. Rudarji iz Kanlžarlce 
so svoj letošnji plan že lani raz
delili na naloge po mesecih. Pri 
tem so upoštevali vse, kar lahko 
vpliva na proizvodnjo. Cez vse le
to bodo dohitevali predvideno di
namiko in letni plan za leto 1960 
uresničili. Prav bi bilo, da bi temu 
zgledu sledili vsi kolektivi. Le ta
ko se bomo Izognili brezglavi nag
lici in prenapenjanju proizvodnje 
v zadnjem četrtletju, ko se obi
čajno pojavi tudi pomanjkanje 
električne energije. Manj skrbi bo
mo imeli vsi in v dobro družbe 
bo, če bomo na to mislili Ze zdaj. 
v začetku leta. Miloš Jakopec 

Združitev opekam je ekonomsko utemeljena 
Na eni zadnjih sej občin

skega odbora v Novem mestu so 
odborniki poslušali poročilo po
sebne komisije zbora proizvajal
cev, ki Je pregledala poslovanje 
opekarn v Zalogu in Prečni ter 
predlagala ukrepe za njuno izbolj
šanje. Po tem predlogu je nujno 
potrebno, da se obe opekarni 
združita ali vsaj tesno sodeluj eta. 
Komisija Je to utemeljila z dej
stvom, da osnovna sredstva ln 
kadri v eni sami opekarni ne mo
rejo biti polno Izkoriščeni, med
tem ko bi tesno sodelovanje ali 
združitev lahko omogočila neslu-
ten napredek. Tovariš Dolenc, ki 

Je sodeloval v razpravi, Je celo 
menil, da bi kooperacija med obe
ma opekarnama ali njuna združi
tev lahko omogočila, da bi per
spektivni načrt izpolnili v Štirih 
namesto v petih letih. 

V razpravi na seji ljudskega od
bora Je bila nadalje Izražena mi
sel, da bi v perspektivi moralo pri
ti do združitve n« samo obeh ope
karn temveč tudi »Kremena«, rn 
sicer v skupno podjetje. k| bi 
Imelo veliko večje možnosti razvo
ja ln bi tčasoma lahko preraslo 
v eno najpomembnejših Industrij
skih podjetij v okraju. fr. 

Razlito oko - počena lokanja 

PRAŠIČJEREJCII 
Svinjsko kožo :••.<> i I . K S I . 
vam pa denar, ki ga bo
ste p.-ejeli za skrbno odr
tega prašiča! 

2. januarja ob 20. url so prišli 
v gostilno Gorenc v Velikih Brus
nicah lantje Anton Pavlic, Stane 
Srebnjak ln Franc Ban. Tu sta že 
sedela Janez Brulc ln Stanko Mi-
halić. Komaj došli Pavlic ju Je 
začel izzivati. Brulca je udaril celo 
po roki, v kateri jc držal kozarec. 
Onadva se z izzivalci nista hotela 
prepirati, zato so odšli. 

Ob 23. uri sta odšla proti domu 
tudi Brulc ln Mihalič. Izzivalci, ki 
so ju videli prihajati, so odlomili 
vsak po en kol ln ju pri gasilskem 
domu dohiteli. Pavlic Je stopil 
pred Mlhahča in ga vprašal, zakaj 
ga vedno zafrkava. Hkrati ga je, 
ne da bi počakal odgovor, udaril 
s polenom po glavi. Mihalič se je 
hudo poškodovan (pretres možga
nov, izllto oko in verjetno počena 
lobanja) zgrudil, nakar Je »juna
ški- napadalec Pavlic zbežal. Pav
ličevo Junaštvo Je nadaljeval Ban, 
ki je tepel MlhaliCa toliko časa, 
da Je padel v nezavest. Srebnjak 
med tem dejanjem tudi nI stal 
križem rok. Trdnost svoje palice 
Je preizkušal na Brulcu dotlej, da 
se je še ta zgrudil. 

Oba fanta so našli ljudje, ki so 
slišali nekakšno čudno pokanje ln 
šli gledat, kaj Je. -Junaški« napa
dalci so Jo med tem že pobrisali. 
S tovornjakom, ki je bil slučajno 
pri roki, so ljudj zapeljali Miha
lič« v novomeAko bolnišnico. Kljub 
hitremu zdravniškemu posegu mu 
očesa niso mogli rešiti. Vse Miha-
llčeve poškodbe še niso znane, ker 
je bil prepeljan v ljubljansko bol
nišnico. 

Kuj zaslužijo ti pretepači? Naj
učinkovitejša kazen bi bila zob za 
zob, oko za oko, zraven pa bi mo
rale biti prištete še obresti In pre
cejšnja odškodnina oškodovancu. 
Na ta način bi se število nepo
trebnih pretepov občutno znižalo, 
če ne bi povsem izumrli. Kdor mi
sli, da se mu godi krivica, da mu 
kdo škoduje, naj al poišče pravico 
pri sodišču, sam pa si Je naj ne 
kroji. Sodišče naj pretepače ka
znuje tako, da Jih bo za vedno mi
nilo veselje do tepežev! 

MRLIČ NA AVTOMOBILSKI 
CiSTI 

17. decembra ob 20.30 uri Je 
osebni avto povozil na avtomobil
ski cesti pri Karteljevem Cirila 
Kolenca, starega 18 let. Kolenca s« 
našli mrtvega pod avtomobilom. 
Kako se Je nesreča zgodila, Se nI 
ugotovljeno. Posebna komisija In 
primer še raziskuje. 

NEPOBOLJŠLJIVA TATOVA 
12. dcembra se Je A. P. Iz Nove

ga mettta potepal po Trebnjem ln 
v Soli okradel učno osebje. Tatu 

so kmalu prijeli. A. P. je bil zaradi 
tatvin že včkrat kaznovan in Je 
nepoboljšljiv delomrznež. 

I. K. Je pri IMV že večkrat zma-
knil električni material. Komaj Je 
bil po končanih poizvedbah zaradi 
teh tatvin izpuščen, že Je ponov
no zašel na slaba pota. 15. decem
bra Je z V. G. popival. Ko sta šla 
po mestu, je V. G. vinjen obležal 

na cesti, I. K. pa mu Je spretno 
Izmaknil 12.000 din. Sedaj se bo 
moral ponovno zagovarjati pred 
sodiščem. 

Kakor Je videti, naši ljudje Se 
vedno preradi puščajo svojo last
nino na raznih krajih, kjer pride
jo tatovi zlahka do nje, pa tudi 
sumljivim prijateljem še preveč 
zaupajo! 

IZ RAZNIH STRANI 

B Posebni odposlanec pred
sednika Tita In Jugoslovanske 
vlade Sergej Kraigher je spo
ročil predsedniku neodvisne 
afriške države Liberije Tub-
manu pozdrave predsednika 
Tita in izrazil željo jugoslo
vanske vlade da bi se čimbolj 
okrepilo sodelovanje med Li 
berijo in Jugoslavijo. 

SI Predsednik britanske vlade 
Rarold Macmlllan je odpotoval 
na enomesečno turnejo po afri
ki Obiskal bo neodvisni državi 
Gano in Nigerijo, Srednjeafri-
ško federacijo in Južnoafriško 
Unijo. Politično najbolj deli-
katen bo njegov obisk v Sred
nji Afriki in Južnoafriški Uni
ji. 

Si Predsednik ministrskega 
sveta ZSSR Nikita Hruščev bo 
februarja obiskal Indijo ln In
donezijo. Temu obisku pripi
suje svetovna Javnost izreden 
pomen, saj je znano, da tre
nutno odnosi med Indijo ln 
Indonezijo z ene strani in LR 
Kitajsko z druge strani niso 
dobri. 

as osem mesecev trajajoči 
spor med delodajalci v ameri
ški industriji Jekla ter ameri
škimi Jeklarskimi delavci Je 
bil končan s sporazumom, ki 
so ga zastopniki Industrijcev 
ln sindikata dosegli po dvain
dvajsetih urah nepretrganih 
pogajanj. Ameriški Jeklarji so 
stavkali lani jeseni 118 dni, kar 
je veljalo ameriško gospodar
stvo pet milijard dolarjev. 

H Mednarodni Rdeči križ je 
objavil sporočilo o taboriščih 
v Alžiriji. V nJem izraža obža
lovanje nad stanjem v teh ta
boriščih ln govori o »»napakah 
In zloraba«, ki se Se dogajajo 
v taboriščih in zaporih, vendar 
pnrntkov zboljšal. 
poudarja, da se Je položaj za-

BS V Kairu so ob koncu ob
javili kratko uradno sporočilo, 
ki pravi, da Jc predsednik Na-
ser sprejel odstop SUrlh sir
skih ministrov v osrednji vladi 
Združene arabske republike m 
Izvršnem svetu sirske oblasti. 

B Konec februarja bo pred
sednik ZDA Elsenhower obi
skal Brazilijo, Argentino, CHe 
ln Urugvaj. Ne izključujejo 
možnosti, dn bi med svojo 12-
dnevno turnejo obiskal tudi 
druge države Latinske ameri-
ke. Namen njegovega obiska 
bi bil utrditi politični vpliv 
ZDA na tem področju, vpliv, 
ki Je v zadnjih mesecih osla
bel zaradi odnosov med ZDA 
z en»* strani ter Kubo, Pana
mo, Venezuelo ln Brazilijo z 
druge strani. 

Razstreljivo je nevarno! 
Tajništvo za notranje zadeve 

Novo mesto je v lanskem leru 
zabeležilo vec primerov nepravil
nega ravnanja t razstrelivom, 
kar Je povzročilo hujše pa tudi 
smrtne nezgode. 

4. decembra dopoldne je Savo 
Avsec ribarski tehnik pri ribo
gojnici Prečna, na podlagi dovo
ljenja TNZ nabavil 20 kg razstre
liva kamniktit. 120 viigalnlh ka
pic ln TO m vžlgalne vrvice, ksr 
Je potreboval za miniranje kame
nja v prltočnem kanalu ribogoj
nice. V proSn.1l za nabavo razstre
liva Je navedel, da bo razstrelivo 
vskladlšcil v skladišču kamnolo
ma Prečna-Luknja In da bo mi
nerska dela opravil Boris Nlkollč, 
ki Je poklicni miner tega kamno
loma. Avsec, ki glede vskladlšce-
nja razstreliva pri kamnolomu nI 
ničesar uredil. Je odnesel razstre
livo v stanovanje rlbogojca Jožeta 
Rlflta. ktfr so Ra •v>J<lari tčilt. v 
spalnici RifelJ. k| ne pozna pred
pisov In ni strokovnjak za raz-
streljevanje, Je tako lahko prišel 
do razstreliva Približno ob 14. 
uri Je v vinjenem stanju s kam-
nlktltoro napolnil 10 vrtin ter Jih 
opremil z vžigalntmt kapicami in 
vrvicam!. Ker temu delu ni bil 
vešč, se Je prehitro približal ne
eksplodiranemu naboju. RVsplodl-
ralo Je ravno takrat, ko Je hotel 
Rifelj pregledati vžlgalno vrvico. 
Eksplozij« je bil« tako močna, da 
je vrglo ttlflie najmanj 4 m vi
soko ln 8 m daleč Zaradi hulšlh 
ooSkodb so *a odpeljali v bol
nišnico tn kasneje na očesno kli
niko v Ljubljano: 

Zanimivo le tudi to. da Je Savo 
Avsec nekaj dni pred to nezgodo 
orav tako na podlagi lnžnlh podat
kov (Istih kot smo 1!h že navedli) 
nabavil precejsnlo količino raz
streliva Turi! t«krat g« Je odne
sel na •tenovanj« R'flla. kl le 
opravil miniranje 

28. tulila Je na gradbišču svoje 
stanovanjske hiše miniral ln raz-
streVJeval kamenje Anton Drap 

iz pristave pri Novem mestu. Ker 
ni bil strokovnjak za razstrelje-
vanje, se Je pri tem delu smrt
no ponesrečil. 

8. julija je nabavil razstrelivo 
Alojz Femec iz Novega mesta. 
Tudi on Je razstreljeval nn grad
bišču svoje hiše nestrokovno ln a 
tem ogrožal življenje več osebam 
ki so bile v neposredni bližini 
gradbišča. Le zaradi srečnega 
naključja nI prišlo do nesreče. 

Do podobnih nesreč je prišlo v 
Brežicah, Ajdovcu In drugod, to
da vse to ljudi Se ni spametovalo. 
Človek se da raje ubiti, kot da bi 
zaupal razstreljevanje strokov
njaku. 

Ko kupite strelivo, ga po mož
nosti ne prevažajte v lavnlb pro-
metnlh sredstvjh (avtobusih, vla
ku), ker spravljate a tem v ne
varnost ljudi. Ce ste pa že pri
siljeni, da to storite, potem bodite 
pri tem previdni, Pazite, da vam 
ne pade razstrelivo na tla, da krio 

ne položi kaj težkega nanj ln po
dobno. 

Razstrelivo shranjujte le v zato 
primernih skladlS&kh, ne pa doma 
In drugje, kjer pridejo lahko do 
nJega otroci. S takim ravnanjem 
spravljate v nevarnost svojo W 
drugo imovino pa tudi življenja. 

Največ nesreč se zgodi pri mi
niranju, zato naj to delo oprav
ljajo le poklicni minerji. Tak Je 
tudi predpis. Privatniki pa, pred
vsem na podeželju, pri gradnji 
hiš sami minirajo In potem name
sto, da bi stanovali v hiši. »sta
nujejo« na pokopališču. 

Ce ste delo (razstreljevanje) 
končali In vam je ostBlo Se nekaj 
razstreliva, gu vrnite tam, kjer 
ste m kupili. V nasprotnem *• 
lahko zgodi, da ga najdejo otroci, 
ki se lahko z nJim ponesrečijo aH 
pa vam spuste hišo v zrak. Do
volj primerov Je. ko Je le majh
na neprevidnost zahtevala velik« 
žrtvo! 

Avtomobilska cesta »Bratstva 
in enotnosti« v letu 1960 

NaSo mladino caka v letu 
1960 velika :n odgovorna nalo
ga. Nadaljeval^ b 0 i izgrad
njo avtomobilske ceste od 
Ljubljane do DJevdJelije. Letos 
Je mladina delala na dveh od
sekih: v Srbiji od N i i a d 0 Pa 
račina ln v Makedoniji od 
Negotina n a V»rdarJu d 0 

mir Kapije. Nova naloga zahte
va Izgradnjo ceste od Malo-
SiSta do Vranja, kur znaša 
98-5 km Ni PJ la 'i'ik*»nc!io od
ločeno, ce so bodu dela nada
ljevala tudi v Makedoniji med 
Titovim Velesorn in Negotinom. 

Odsek Malošiste—Vranje pri
števajo med najtežje naloge, 
ki jih bo mladina Izvedla v **J 
veliki akciji. V tem odseku 
cest© Je zlasti znana Grdell&kB 
klisura, k: pa se vendar ne bo 
m K I I upirciti mlad:m rokam 
ln mehanizaciji. Piiprave » 
akcijo s 0 *e v polnem teku, 
kar jamci, da bo do dolocenef* 
rok« mladina podarila svoji 
dOOMVinl oJŠol! 100 km sivega 
traku. To bo Se bolj strnite 
uspehe, ki Jih Je dose«!^ mla
dina v preteklih letih. 

http://voi.lit.ljev%c2%ab
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V e s e l j e v » M i r n i « 
— Delamo, delamo, so nam 

povedali veselih obrazov v To
varni šivalnih strojev »Mirna«. 
Ko smo povpraševali še na
prej, smo zvedeli za vzroke 
njihovega veselja. 

Sobota, 18. oktobra, je bila 
ta Mirno praznik. Pet 20-ton-
8kih avtomobilov s prikolica
mi, takih na Mirni in pri nas 
še nismo videli, je pripeljalo 
Tovarni šivalnih strojev nad 
70 težko pričakovanih strojev 
za izdelovanje šivalnih strojev, 
pri obratu I, kjer so stroje 
iztovarjali, se je zbralo precej 
Mirenčanov in vsi delavci in 
uslužbenci Tovarne šivalnih 
strojev »Mirna«. O pomemb
nosti tega dogodka so zbranim 
spregovorili predsednik delav
skega sveta tovarne, predsed
nik sindikalne podružnice, za
stopnik Kontinental exporta in 
direktor podjetja Franjo Bule. 
Po štiriletnem prizadevanju, 
razumevanju nekaterih in ne
razumevanju drugih organov 
Je dobila »Mirna«, ki je imela 
do zdaj le nekaj strojev, kom
pletno tovarno »Jax« iz Linza, 
ki je še do pred kratkim obra
tovala. Lastnik tovarne je ne-
dolgo tega umrl, dediči pa so 
popoln obrat za izdelovanje š i 
valnih strojev prodali. »Mir
na« je prišla tako pod ugodni
mi, lahko rečemo edinstvenimi 

pogoji do strojev, orodja, me
rilnih naprav in tehnične do
kumentacije. 

Tovarna ima prostore za 
stroje že pripravljene, posto-
noma pa jih bo še dopolnjeva
la. Stroje bo začela vključe
vati v proizvodnjo. — Seveda 
bodo ti porabili tudi več elek
trične energije, zato je tovar
na že začela graditi lastno 
transformatorsko postajo. Lah
ko računamo, da ni več tako 
daleč čas, ko bomo začeli do
bivati iz Mirne šivalne stroje, 
izdelane popolnoma doma. 

Novi stroji bodo zahtevali 
tudi več delovne sile. Sicer' je 
res, da bo lahko delal en de
lavec z več stroji hkrati, a bo 
treba kljub temu precej novih 
delovnih moči. Mladi kader, 
ki je že v podjetju, se stalno 
uči in vadi, ker ima voljo do 
dela, ker stremi za napredkom 
in za tem, da bi se podjetje 
pravilno razvijalo. Starejši, 
kvalificirani, bodo priučili ali 
izučili mlajše ljudi iz Mirne 
in okolice, ker bo le tako ostal 
kader doma. Za Mirensko do
lino, ki je precej pasivna in 
ima precej delovne sile, ki bo 
lahko dobila tu zaposlitev, po
meni tovarna in novi stroji 
kruh. Za potrebe kadra, pred
vsem strokovnega, pa bodo za
čeli skupno z občino Trebnje 
graditi dva stanovanjska bloka 
s po šest stanovanji. 

Mirenska Tovarna šivalnih 
strojev bo bila konkurenčni 
boj, kar bo koristno za potroš
nika, ki bo lahko tako kupil 
poceni in kvalitetne stroje. M i -
renski šivalni stroji bodo imeli 
po 1480 do 5200 vbodov v mi
nuti. 

Servisno službo za svoje iz
delke že imajo, a še ni najbo
lje urejena, kot ni nobena v 
državi. Sedaj imajo svoje ser
visne delavnice v Ljubljani, 
Mariboru. Kopru. Novem Sa

du in Zagrebu. Postopoma jih 
bodp uredili še v glavnih me
stih republik in v naših več 
jih mestih. »Mirna« pozdrav
lja uredbo, ki govori o tem, da 
morajo imeti vsi stroji, name
njeni gospodinjstvu, tudi ser
visne delavnice. 

S polnim razumevanjem 
okrajnih in republiških orga
nov je »Mirna« le dobila stro
je. To pa pomeni za »Mirno« 
in vse Mirenčane velik' korak' 
naprej. P. 

OBVESTILO 
ŽIVINOREJCEM OBČINE 

NOVO MESTO 
Od 1. Januarja 1960 da

lje znaša pavšalna skočni-
na za umetno osemenje
vanje krav in telic 1500 
din. Pavšalno skočnino je 
treba plačati vnaprej in to 
do 31. januarja pri dose
danjih pobiralcih pavšal
ne skočnine, ki bodo v 
januarju popisovali ple-
menice in hkrati pobirali 
pavšalno skočnino. 

Po 1. februarju 1960 
osemenjevalci ne bodo 
osemenili nobene pleme-
nice vec, ce se lastnik 
plemenice ne bo izkazal 
s potrdilom, da je pav
šalno skočnino plačal. 

OBČINSKI LJUDSKI 
ODBOR NOVO MESTO 

Odlikovani rezervni oficirji 
V torek, 5. Januarja, je bila 

v Novem mestu manjša sveča
nost. Odlikovanih je bilo deset 
rezervnih oficirjev, ki So naj-
vestneje izvrševali naloge. Z 
medaljo za vojne zasluge so bili 
odlikovani rezervni oficirji: po
ročnik Edvard Molk, kapetan I. 
kl. Lojze Rihter, kapetan Jože 
Jeričič, podporočnik Rajko Li-
vio, poročnik Mihael Deržič, ka
petan I. kl. Viktor Primožič, ka
petan 1. kl. Dark0 Prijatelj, 
kapetan I. kl. Dominik Bogataj 
:<n poročnik Karel Lupšina; z 
redom za vojne zasluge III-

sto'pnje; poročnik Franc Pauze«, 
Odlikovanja je razdelil in če 
stital odlikovan cem predsednik 
Okr. odbora ZROP Vinko Vit-
kovlč, slovesnosti pa so priso
stvovali še sekretar Okr. komi
teja ZK Franc Pirkovie, pod-
presednk OLO Viktor Zupan
čič, komandant novomeške gar-
nizije podpolkovnik Vid Jerič, 
načelnik vojnega odseka pod
polkovnik Gazibara in ostali. 
V imenu nagrajencev se je za
hvalil za priznanje Alojz R:hter 
in obljubil, da bodo še naprej 
vlagali vse sile za obrambo do
movine. 

Kaj je bilo novega 
na okrajni seji 

Stroj mora teči mehko in uglajeno, zato ga 
sestavo še in še preizkušajo 

pred dokončno 

Nove trgovine 
v Vidmu-Krškem 

Se pred novim letom so v 
novem- trgovskem bloku na 
Vidmu odprli prodajalno teks
tilnega blaga, malo pred tem pa 
že trgovino za kolonialno blago 
ln druga živila. Začela je delati 
tudi nova mesnica in je zdaj po
strežba taka, kot so jo gospodi
nje že dolgo želele. Začele so se 
tudi priprave za preureditev 
nekdanje Skerbčeve trgovine v 
novo trgovino z zelenjavo, tako 
da bo tudj levi breg mesta v 
bodoče preskrbljen s sočivjem i n 

sadjem. M. 

Uspešno delo SZDL v Črnomlju 
Minuli mesec so bili v črno

maljski občini občni zbori orga-
rrzacij SZDL. P 0 podatkih lahk0 

ugotovimo, da zbori že dolgo 
niso bili tako obiskani, kot to
krat. Uspehe je treba pripisati 
občinskemu političnemu aktivu 
in vsem vodstvom 23 osnovnih 
organizacij SZDL črnomaljske 
občine, ki s 0 se temeljito pri
pravili na zbore in že vnaprej 
pri ljudeh vzbudili zanimanje za 
širše razprave. Za letošnje cbčn e 

zbore organizacij v tej občini je 
značilno to, da je bilo v ospred
ju obravnav kmetijsko vpraša
nje e posebnim poudarkom na 

NOTRANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Decembra 
odbora Boris 

1949 sta takratni predsednik Gospodarskega 
Kidrič in predsednik Centralnega odbora ZSJ 

Djuro Salaj podpisala pomemben zgodovinski akt. Največjim in 
najboljšim kolektivom so bila razposlana navodila o volitvah 
delavskih svetov. Ta dokument pomeni uresničevanje, ln to 
dosledno uresničevanje velike misli Marxa: tovarne delavcem! 
To Je bil začetek poti, ki nas vodi v neposredno socialistično 
demokracijo, kjer lahko vsak državljan sam soodloča o gospo
darjenju z ustvarjenim dohodkom. Sedmega januarja 1950 je bil 
na osnovi tega dokumenta izvoljen prvi delavski svet na Slo
venskem. V tovarni »Sava« v Kranju so delavci prevzeli tovarno 
v svoje roke. Njim je sledilo le 35 drugih večjih kolektivov in 
vsi skopaj so že v nekaj mesecih delovanja zbrali toliko izku
šenj in opozorili na prednosti takega neposrednega sodelovanja 
proizvajalcev v proizvodnji in razdelitvi dohodka, da je bil 
lahko 22. junija 1950 sprejet zakon o delavskem samoupravlja-

Deset let 
delavskih 
svetov 

postali odločujoč 
in na vseh 

nju v gospodarskih organizacijah. Pred tem so Imeli delavski 
sveti le posvetovalne pravice, sedaj pa 
faktor v gospodarjenju, usmerjanju proizvodnje 
drugih področjih družbene dejavnosti. 

Slabosti, ki so bile značilne za prvo obdobje delavskega 
samoupravljanja, smo že davno prelil. Danes nI več razprtij 
okoli tega, kakšne pravice Ima direktor in kskine so dolžnosti 
samoupravnih organov. Izkušnje In praksa ter pomoč političnih 
organizacij so uredile ta problem, kot ie mnoge druge, ki so 
ovirali hitrejši napredek delavskega samoupravljanja. Toda ni 
bilo dovolj, da smo Izvolili delavske svete. To ie ni zagotovilo, 
da se v upravljanje In gospodarjenje ne bi vmešavali tudi 
državni organi. To ie ni omogočilo ukinjanje mezdnih odnosov 
— treba je bilo spremeniti tudi celoten gospodarski sistem in 
odnose med gospodarskimi organizacijami in državnimi organi. 
Zato smo začeli Istočasno s uvajanjem delavskega samouprav
ljanja spreminjati tudi gospodarski mehanizem. To ni bilo niti 
enostavno niti enkratno delo. fie danes ugotavljamo, da ima 
gospodarski mehanizem vrzeli, ki Jih bomo morali odpravljati. 
Nedvomno pa Je, da je delaveo danes ie zainteresiran za to, da 
bi bila produktivnost dela večja, nI mu vseeno, kako Je prodano 
blago, ki ga je Izdelal, skratka, zanima se za poslovanje pod
jetja kot celote in tudi za vse druge odnose v gospodarstvu. 
Delavcem prepuščamo v samostojno upravljanje vse več sred
stev. Medtem ko so leta 1954 razpolagali delavci, oziroma delav
ski sveti le s 36 odstotki družbenega proizvoda, so razpolagali 
v letu 1958 že s 44 odstotki, to Je s 617 milijardami od 1.405 mili
jard ustvarjenega družbenega proizvoda. V lanskem letu pa se 
Je ta udeležba v ustvarjenem dohodku povečala že več kot nad 
50 odstotkov. Vse dosedanje izkušnje, konkretni sklepi delav
skih svetov, kažejo, da so si delavci to zaupanje zaslužili, saj 
gospodarijo s temi sredstvi skrbno In smotrno. Z delom skrbe 
za razširjeno reprodukcijo, z drugo besedo, za povečanje pro
izvodnih zmogljivosti, ob tem pa ne pozabljajo tudi ne dvig 
življenjske ravni zaposlenih proizvajalcev. Z uvajanjem spod-
hudnejših oblik nagrajevanja, oblik, ki upoštevajo le vloženo 
delo in dosežen sronpndarskl uspeh podjetja, pa smo začeli v 
lanskem letu še hitreje odpravljati tudi zadnje ostanke mezdnih 
odnosov. 

V delavskih svetih dela danes 826.000 delavcev In name
ščencev. Torej se Je vključM v neposredno odločanje o gospo
darjenju z razpoložljivimi sredstvi, v gospodarsko načrtovanje, 
v usmerjanje proizvodnje itd., Itd., vsak sedmi delavec naie 
demo vine, Proizvodni ur.nehi zadnjih let, dejstvo — to lahko 
danes /i* trdimo — da bomo petletni gospodarski načrt Izpolnili 
v štiri:: Letita kaić. kakšne velike prednosti ima tsko nepo
sredno ustvarjalno sodelovanje delavcev pri gospodarjenju. To 
Je pravzaprav odgovor vsem tistim, ki le dvomijo v pravilnost 
naie poti. MI PA DANES, SE BOLJ KOT PRED LETI TRDI
MO: DRUOE POTI NI! -•»• 

nedavno Izišlem zakonu o racio
nalnem izkoriščanju zemljišč. 
Obravnavali so sodelovanje 
kmečkega prebivalstva in druga 
vprašanja, ki zadevajo kme
tijske proizvajalce. Tudi 0 osta
lih vprašanjih, kot so organiza
cijske zadeve SZDL, politika na 
vasi, šolski problemi, so se su
kale obravnave. 

V mnogih krajih so razp:.*»-
Ijali tudi o svojih krajevnih 
vprašanjih. Tako so v Dratga-
tušu govorili o melioracijskih 
delih potoka Turnščice in o 
gradnji šolskega poslopja, v Čr
nomlju o številnih vprašanjih 
kulturnega življenja, 0 preskrbi 
in drugem; v tem kraju je bilo 
v ospredju stanovanjsko vpra
šanje in ukrepi glede stano
vanjske reforme, v Gribljah Sq 
razpravljali o agromelioracijskih 
delih steljnikov in o možnosti 
povečanja kmetijske proizvod
nje. Obširno gradivo, o katerem 
So razpravljali člani SZDL, bo 
občinskemu političnemu aktivu 

Gozdnih 
prekrškov največ 

Sodnik z« prekrške pri ObLO 
Trebnje Ima zabeleženih največ 
gozdnih prekrškov, namreč seka
nje brez sečnega dovoljenja. Kršil
ci se sicer izgovarjajo včasih na 
logarje, da so prestrogi, a so krivi 
sami, ker ne upoštevajo predpisov 
niti logarskih nasvetov. Največ 
primerov je takih, da se Je drevo, 
ki so ga podrli, naslonilo na drugo 
drevo ln je bilo zato treba le tega 
posekati. Takih primerov Je največ 
pri ljudeh, ki delajo z najeto de
lovno sUo. Kazen za te kršilce je 
denarna. Morda bi lahko logarji 
na kakšen način preprečili veliko 
število gozdnih prekrškov. 

Na drugem mestu so prekrški 
predpisov o redu ln varnosti na 
Javnih cestah. Večina kršiteljev Je 
Izven občine, ker trebanjski občani 
še niso tako motorizirani. Precej 
dela pa je bilo, preden so se ljudje 
navadili, da ne smejo hoditi ali se 
voziti a kolesi po avtomobilski 
cesti. 

Tretje mesto zavzemajo kršilci 
ostalih gospodarskih predpisov. 
Sem spada predvsem klanje telet. 
Ljudje so se namreč težko priva
dili na uredbo o prepovedi klanja 
telet. Klali so Jih kar na domovih, 
meso pa prodajali brez pregleda 
veterinarja. Zdaj se Je to te po
leglo. 

Na četrtem mesto so kršilci pred
pisov o voznikih motornih vozil. 
Ljudje dobivajo vedno več motor
nih vozil. Izpitov se nimajo. Mar
sikdo zdrsne kam brez izpita (ter 
spravlja tako v nevarnost svoje in 
druga življenja) ln prekršek Je tu. 

• Proizvodni plan mariborskega 
TAM predvideva, da bodo nasled
nje leto izdelali skupno 3200 vozil. 
Od tega bo 2200 vozil tipa TAM-
«500, 800 vozil -Pionir- in 200 lah
kih kamionov Upa TAM-2000. - o 
proizvodnem planu bodo razprav
ljali Se na zasedanju delavskega 
sveta. 

D Delavski svet podjetja -Crve
na zastava«« iz Kragujevca je spre
jel proizvodni plan za prihodnje 
leto, ki predvideva, naj bi v na-
Blednjem letu proizvajali na me
sec 1100 vozil, medtem ko so jih 
do zdaj nnjveč do 700. Tudi nasled
nje lelo bodo izdelali največ av
tomobilov -Zastava C00-. 

• V Zaječaru pripravljajo grad
njo tovarne mleka v prahu. To
varna bo začela obratovati I. 1961 
ln bo proizvedla na leto okoli 692 
tisoč kilogramov mleka v prahu, 
200.000 kg masla, 130.000 litrov jo
gurta ln precejšnje količine ostalih 
mlečnih izdelkov. Tovarno gradijo 
v okviru programa razvoja mle
karske Industrije v Jugoslaviji s 
pomočjo UNICEF. 

in občinskemu LO Črnomelj do
ber napotek za delo. 

Temeljite priprave in uspešno 
zaključeni občni zbori So pripo
mogli, da so tudi volitve v celo
ti uspele in je bila udeležba pol-
noštevilna. V glavnem so vse 
organizacije zaključile volitve v 
dopoldanskem času, najboljši p a 

so bili na Stražnem vrhu, kjer 
so zaključili volitve že do 8. 
ure zjutraj. 

Volitve so bile potrditev pra
vilnega dela organizacije SZDL 
in hkrati priprava na bližnji V. 
kongres SZDL Jugoslavije, ki bo 
v drugi polovici aprila. Na dan 
volitev in na občnih zborih je 
bilo v organizacije SZDL vklju
čenih večje število novih čla
nov, zlasti mladih ljudi, ki so 
voljni delati na političnem po
dročju v prid splošnega napred
ka ' naše socialistične skupnosti. 

K M E T O M 
V P R E M I S L E K 

Na zadnji seji sveta za kmetijstvo pri ObLO Sevnica je 
bil obelodanjen podatek, da je v sevniški občini razen 137 ha 
italijanskih pšenic, ki so bile posejane v kooperaciji, še okoli 
200 ha isrtih vrst, •Andar posejanih brez sodelovanja s posa
meznimi kmetijskimi zadregama. 

Kaj je tu narobe? Pšenica, ki je z vrsto poizkusov prilago
jena za tak rekorden pridelek, zahteva točno odrejene tehnične 
ukrepe. Posebno važna je priprava zemlje, pa tudi poznejša 
nega posevka. Vse to je seveda treba opraviti ob točno dolo
čenem času in v skladu s trenutnimi vremenskimi in drugimi 
pogoji. Površen pregled teh 200 ha pšeničnih polj pa kaže na 
vrsto pomanjkljivosti. Vzniklost semena je znatno slabša, enako 
gostota zaraste, brez dvoma pa, trdijo strokovnjaki, nobena 
od teh njiv ni pripravljena tako, kot je letošnja jesen zahte
vala. Zato cenijo te pridelke le na slabo tretjino od normalnih, 
za te vrste. 

Kdo bo poleti 1960 kriv za jezo in slabe pridelke? Res, vse 
je še v teku, nič se še ne ve. Toda če bo toča, bo tudi ta našla 
na poljih redko in slabo klasje. Ali bo spet zadruga kriva za 
slab uspeh? Bo poležano polje zaradi redkosti posevka kmetu 
v korist? 

Strokovnjaki pravijo tudi, da bi naknadno dognojevanje ne 
rodilo ustreznih uspehov. Rast se je slabo pričela ln bo slabo 
tudi končala. Ali ima torej tak odpor do proizvodnje v sodelo
vanju kakšen smisel, če pa bo škoda na koncu koncev le 
kmetova? -ok. 

• Odlok o začasnem finansira-
nju proračunskih potreb v prvem 
tromesečju leta 1960. ki je bil spre
jet na zadnji seji, določa, da se do 
sprejetja okrajnega proračuna zt 
tekoče leto finansirajo Izdatki 
okrajnih organov v enaki višini 
kot so bili odobreni v proračunu 
za leto 1959. Za okrajne organe in 
proračunske zavode, ki so bili 
ustanovljeni ali reorganizirani v 
letu 1959, pa se Izdatki zagotovijo 
v višini mesečnega povprečka, do
seženega v preteklem letu. Dohod
ki in izdatki vseh okrajnih orga
nov v tem obdobju so sestavni del 
okrajnega proračuna v letu 1960. 
Ta odlok velja tudi za začasno fi-
nanslranje okrajnih finančnih za
vodov in okrajnih proračunskih 
skladov v prvpm četrtletju leta 
1960. 

• 120 LITROV VINA NA DRU
ŽINSKEGA ČLANA, starega nad 
15 let, sme vsak vinogradnik po
rabiti v družini, ne da bi plačal za 
to količino prometni davek. Tako 
je rečeno v odloku o določitvi ko
ličin vina, ki ga smejo uporabiti 
proizvajalci v proizvodnem letu 
1959-60 brez plačila prometnega 
davka. Odlok prične veljati 8 dni 
po objavi v Uradnem vestniku 
OLO. 

B Odločba o posebnem dodatku 
za učitelje. Učitelji podeželskih Sol 
na Dolenjskem bodo dobili pose
ben mesečni dodatek od loon do 
5.000 dinarjev. Vse šole v okraju 
so po točkovalnem sistemu razde
ljene v več okolišev. Učitelji bodo 
skladno z okolišem prejemali me
sečni dodatek k plači v mejah od 
1000 do 5000 din. Odločba 1e bila 
sprejeta, da bi tako zadržali na 
naših šolah učitelje, ki zaradi tež
kih delovnih pogojev ln življenj
skih razmer uhajajo v razvitejša 
področja. 

B ODLOK O IZPREMEMBI STA
TUTA okraja Novo mesto je bil 
sprejet, ker je bilo treba stari sta
tut vskladlti z novo organlzariic 
organov državne uprave in spre
membami v sestavu svetov OLO. 

B Novi poslovnik OLO, novi po
slovnik okrajnega zbora OLO in 
novi poslovnik okrajnega zbora 
proizvajalcev so odborniki potrdi
li na seji. Tudi novi poslovniki so 
bili sprejeti zaradi nove organiza
cije državne uprave. 

B SKLEP O USTANOVITVI PO
KLICNEGA GASILSKEGA VODA 
v Novem mestu, ki je v okraju 

.kot prva. tovrstna poklicna enota 
potreben, so sprejeli odborniki na 

Živahnost v Adlešičih 
»Zimsko spanje« prav gotovo 

ne velja za Adlešiče ln okoliške 
vasi. V zimskem času nastane v 
teh vaseh prava živahnost; žen
ske hodijo na »prejo« in se tak0 

od več hiš se« tane j o in razen 
svojega dela razpravljajo tudi o 
vlogi in delu žena. Tudi množic, 
ne organizacije in prosvetn; de
lavci uspešno delajo. Ljudem so 
pripravili več predavanj o kme_ 
tijstvu ln poljudnih znanostih. 
Novo leto so pričakali s števil
nimi prireditvami, katerih so 
se udeležili predvsem starejši. 
Najmlajše pa je obiskal Dedek 
Mraz in jih lepo obdaril. L D. 

seji. Zadnja štiri leta nI bilo ni
kdar manj kot 100 požarov na is
to. Dejanske škode je bUo v štirih 
leiih prek« E34 milijonov, če bi pa 
upoštevali se razne posledice, bi 
bil znesek znatno večji. Sklep Je 
torej utemeljen. 

Nekaj zanimivosti 
iz državne uprave 

0 Referenti ln strojepiske: 
po svetovnem povprečku pride 
v urejeni upravni enoti na 10 
referentov 1 strojepiska, pri nas 
Pa je do zdaj na okraju prišla 
1 strojepiska na 7,4 referenta, 
na občinah Pa na M referenta. 
Zahteva Po racionalizaciji dele 
je torej u/temeljenal 

£ Potrdila, potrdila • • Ugo
tovljeno J e , da so občine v no
vomeškem okraju izstavile lani 
tisoče potrdil raznim prosilcem. 
Ugotovljeno Pa je tudi, d a je 
bilo 65«/» ustavljenih potrdil 
takšnih, ki občine zanje niso 
pristojne. Ne tožimo torej za
man, da smo z delom preobre
menjeni . . . 

0 Vodilnj uslužbenci v orga
nih državne uprave se pogost© 
menjujejo. Vsak novi »Šef« uve. 
de v oddelku seveda tudi nov 
.način dela. Skoro nobeden pa 
ne premisli prej, ali je njegov 
način dela pravlen in dovolj 
učinkovit. 

1 Tehnični pripomočki , v so
dobni adm nistraciji opravljajo 
že marsikatero »birokratsko« 
delo stroji. En sodoben stroj za 
računanje in knjiženje bi lahko 
na naših upravah z a dohodke 
nadomestil 7 do H uslužbencev 
in bi se izplačal prej ko v dveh 
letih. In kaj potem? boste 
morda vprašali- Potem, po dveh 
letih pa bi nam delal zastonj 1 

Gornje zanimivosti, pravza
prav ugotovitve, pa Veljajo tudi 
za naše gospodarske organi
zacije. 

Bralce Dolenjskega lista 
najprlsrčneje pozdravljajo, ka
kor tudi sorodnike ln prijate
lje, fantje, ki služijo vojaški 
rok v Varaždinu: Julij Vidmar, 
Milan Sinko, Leopold Vodušek, 
Franc Gorenc, Anton Zavodnik, 
Janez Zabukovec, Janez Bečaj, 
Franc Suhorepec, Alojz Buta
la, Janez Babnik, Anton Umek, 
Drago Goričan, Jože Može in 

Ivan Hrovat. 

IZ DELA ORGANIZACIJ SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVU 

Dober letni obračun 
Prerez skozi delo osnovnih organizacij Socialistične zveze občine Sevnica 

V mesecu novembru so po vsej sev
niški občini potekali predvolilni sestan
ki vaških in drugih terenskih organi
zacij SZDL. Kot zaključek predvolilne 
kampanje so bile 13. decembra v vsej 
občini volitve, ki se jih je udeležilo 91 
odstotkov volivcev - članov SZDL. Ob 
tem naj povemo še to, da so v merilu 
občine na dan volitev vpisali na novo 
825 članov v organizacije SZDL. Pri 

tako obširne dejavnosti resnično prešib- Na 15 sestankih so člani razpravljali 
ka. Na nekaterih* sestankih pa so prisot- in potrdili predloge za 10-letni perspek-
hi tudi ugotovili, da pravzaprav sami tivni plan razvoja posameznih področij, 
zavirajo boljše poslovanje uprave Predlogi iz teh zapisnikov so tako široki 
ObLO, ker ne odvajajo redno dajatev in vsestranski, da bo zanje resnično po

trebno 10-letno krepko delo. Kot rdeča 
nit se skozi vse predloge vleče problem 

kot davčni zavezanci. 
Tudi nadaljnji dve točki — razprava 

o šolski reformi in volitev novih šol
skih odborov ter izvolitev Članov porav-

. nalnih svetov — sta potekali na vseh &PSSfc?*2& f S r * " £ Stankih v redu. LjuSTe «o * ranima-radi preselitve, smrti in tudi popolne 
abstinence črtali 556 članov iz evidence. 
2al nI ugotovljeno, koliko članov je od
padlo zaradi tega, ker so izrazili željo, 
da ne bodo več člani. Na vsak način je 
taka izjava vse prej kot razumljiva. V 
občini je sedaj vključenih v organiza
ciji SZDL skupno 6.460 članov, kar 
predstavlja v odnosu na volivce kar 
lep odstotek in sicer okroglo 53 odstot
kov. Razumljivo, da je tako stanje še 
vse prej kot vredno pohvale, je pa šte
vilo nad 800 Članov, kolikor je bilo vpi
sanih na sam dan volitev, lep dokaz, 
da se ob pravilnem delu vaških organi
zacij da z lahkoto pridobiti nove člane. 

Občinski odbor SZDL že razpolaga 
s podatki o poteku vseh 33 predvolil
nih sestankov, kolikor jih je bilo v no
vembru. Večina teh je bila izredno do
bro obiskana. Da bi z delom organiza
cije seznanili tudi nečlane, so bili pred
volilni sestanki tik za zbori volivcev, 
kar je tudi pripomoglo k plodnosti raz
prav na teh sestankih. 

Na vseh zborih volivcev in predvo
lilnih sestankih so državljani najprej 
poslušali poročila odbornikov ObLO, ki 
so zajemala vse važne dogodke iz dela 
ObLO v letošnjem letu. Na ta poročila 
ni bilo nekih bistvenih pripomb, razen 
morda teh, da so sredstva občine za 

njem spremljali razpravo o novostih v 
naših šolah in se tudi dokaj resno lotili 
težavnih nalog v šolskih odborih. Na to 
kažejo predvsem premišljeni predlogi 
za nove člane šolskih odborov. O vlogi 
poravnalnih svetov so državljanom po
vedali osnovne misli odborniki ter Je 
po koncu novembra v občini Sevnica 
izvoljenih skupno 9 poravnalnih svetov 
(za vsak K U po eden). Po instrukcijah, 
ki jih bo tem ljudskim sodnim organom 
dalo okrajno sodišče, bodo lahko z 
uspehom posegli v poravnave manjših 
sporov in nesporazumov med držav
ljani. 

Posebno točko dnevnega reda sta 
Imela samo sestanka v Sevnici in Šmar
ju, kjer so se volivci seznanili še z no
vostmi na področju stanovanjskih pred
pisov ter izvolili skupno 20 članov v 
svet stanovanjske skupnosti. 

Na večini drugega dela teh skupnih 
sestankov so dosedanji predsedniki kra
jevnih organizacij podali Izčrpna poro
čila o delu. Skoraj iz vseh poročil Je 
razvidno, da so odborniki ugotovili, da 
še zdaleč niso Izkoristili vseh možnosti 
udejstvovanja članov SZDL na vaseh. 
Vrsta pobud in dobrih predlogov je 
ostalo le na papirju, seveda mnogokrat 
tudi zaradi male ali nikake pomoči viš
jih organov SZDL kot tudi občine. 

poti, kolovozov in cest. To samo po sebi 
niti ne bi obrnilo pozornosti nase, če se 
ne bi za tem resnično skrivale večje 
težave. Posamezni zaselki in kraji ob 
slabem vremenu res zgubijo stike z zu
nanjim svetom. To. čemur ponekod pra
vijo pot, je podobno le še strugi hudo
urnikov. Takoj na drugem mestu je 
preskrba s pitno in požarno vodo, sle
dijo pa razne ustanove, servisi, stano
vanja itd. 

Pod točko -razno- so volivci obravna
vali najrazličnejše gospodarske in dru
ge probleme. Tako beremo v zapisniku 
iz Boštanja, da je zdravstvena preven
tiva prešibka, na Vitovcu ljudje kriti
zirajo poslovanje sevniške KZ, v Budni 
vasi bi mladina rada staro nemško ba
rako za svoje potrebe. Take in podobne 
najrazličnejše predloge najdemo prav v 
vseh zapisnikih. Izjema sta morda le 
organizaciji Križ in Šmarna, odkoder še 
sedaj ni zapisnikov. 

Tak je kratek pregled dejavnosti or
ganizacij SZDL za ta dva meseca. Novi 
odbori so tik pred tem, da si iz svojih 
vrst izvolijo predsednika, tajnika, bla
gajnika in druge, po potrebi. Predlogov 
je toliko, da res ne more biti dvoma o 
tem, kaj naj delamo. Prisluhniti ljud
skim željam ln jih poskusiti vskladiti z 
dejanskimi možnostmi, pa bo vse delo 
dobilo pravilen, deloven in koristen pe
čat. Nedvomno bodo naloge, ki so jih 
začrtali predvolilni zbori, najboljše agi-
tacljsko sredstvo za nadaljnjo krepitev 
osnovnih organizacij SZDL 



nepokorjeniBRKoviNeuklonljiva vo 

45. Najbližjega vojičaka je silovito treščil po glavi, drugi 
pa so odskočili. Oficir, ki je stal nekaj korakov vstran, je 
takrat vžgal z brzostrelko. Mohor se je bliskoma okrenil. Toda 
rafal ni veljal nJemu, ampak Janezku, ki je gnal vole z 
dvorišča. Samo zakrilil je z rokami, zavpil in se zgrudil. 
Voli so obstali. 

48. Zdaj je podlež naperil brzostrelko Se v Mohorja. Ta pa 
Je Slep od sovraštva in jeze z vilami naprej planil nadenj. 
Več strelov je počilo, brzostrelka pa se je zataknila. Preden 
je mogel oficir odskočiti, ga je Mohor v silovitem zaleta pre-
bodel z vilami ln ga pribil na tla. »Tu Imaš svinja, za otroka!« 

47. Lahi so kričaje leteli skupaj. Skozi okna hiše je planil 
ogenj. Mohor pa je bil v dveh, treh skokih pri Janezku, ga 
pobral v naročje ln se pognal proti gozdu. Krogle so zažvi
žgale okoli ušes, vendar je srečno dosegel skale. Za trenutek 

at Je oddahnil, nato pa se vlekel skozi najgostejše grmovje 
vse globlje v gozd. 

48. Nekaj časa je Se slišal zasledovalce, ki pa so se kmalu 
• začetku goščave ustavili ln le na slepo streljali po gozdu. 
Mohor se je z mrtvim otrokom v naročju vedno bolj odda
ljeval in utrujen obstal na robu s smrekami poraščene globeli, 
b nje so prihajali pridušeni moški glasovi, pomešani s tihim 
otroškim jokom in ženskim ihtenjem. 

»Na to težko mesto,« je zapisano v dnevniku* »sva 
prišli dve .novopečeni' učni moči. Morava priznati, da šola, 
U nama je bila zaupana, ni bila idealna. Marsikatera pred 
nama je obupala. Brez prakse, toda z voljo sva pričeli z 
delom. Vsak bo nama verjel, da začetek ni bil lahak. Prvič 
v življenju sva se morali spoprijeti s stvarnostjo. Sola 
nama je dala marsikaj, toda teorija je eno, praksa drugo. 
Zaupali nama niso samo otrok in šolske administracije, 
ampak še mnogo več. Glavno je bilo pridobiti ljudi in 
začeti z gradnjo nove šole,..*' 

Milena. »Lani pa se Je začelo. 
Jeseni Je prišla komisija in do
ločila lokacijo. Šolski odbor se 

Avtomobil je zavil čez most 
na K r k i . Blato j e pljusknllo v 
šipo. Šofer Je jezno zaklel. 

Nenadoma nas je zajela meg
la. Kraški svet z obeh strani 
ceste je bil pobeljen s prvim 
snegom. Toda sivkasta koprena 
nam ni pustila občudovanja. Ni 
bilo kaj občudovati. 

Nedaleč od Himj smo zavili 
na levo. Ozka, blatna cesta nas 
je vodila proti Selam. Nekje na 
sredini poti smo se povzpeli na
vkreber. Naenkrat nas je zajelo 
sonce. Ceri in breze, pokrite z 
ivjem, so za blestele, kakor bi 
bili posuti z milijardami dia_ 
mantov. Raztresene skale in 
kamni so se mi zdeli kakor na
grobni spomeniki. Tudi na dnu 

številnih vrtač so se kopali 
sončn} žarki. 

Spet nas je zajela megla. Na 
križišču smo obstali, Milena 
Vrbančič in Ivanka Skufca, mla_ 
d' selski učiteljici, sta nam po
kazali temelje nove šole. Toda 
še prej sta se morali preobuti v 
težke čevlje. Tisti z visokimi 
petami b: ostali v blatu. 

2e od leta 1920 s e Šola stiska 
v temačni kmečki izbi, ki je 
bolj podobna jazbini kot šolske
mu prostoru. Človeka stisne pri 
srcu, ko pomisli, da mora v ta
kem prostoru živeti 70 otrok 
Tudi učiteljici Je težko. 

»Ze 40 let Je stana želja po 
novi šoli, toda doslej s e še ni 
uresničila,« mi je pripovedovala 

Milena ln Ivanka, učiteljici 
v Selah 

Letos: 45 p ontrsk h zadrug! 
Pred nedavnim je bila v 

Novem mestu I. redna seja 
komisije akcije pionirjev in 
mladih zadružnikov, na kateri 
so se pogovarjali o programu 
dela, namenu akcije in dru
gem. 

Namen akcije pionirjev in 
mladih zadružnikov, ki bo tra
jala do 29. novembra, je 
uključiti čim večje število 
pionirjev in mladine v nepo
sredno izpolnjevanje nalog na 
področju kmetijstva in drugih 
gospodarskih nalog, določene
ga kraja. Najosnovnejša na
loga te akcije je vzgoja mla
dine na kmetijskem področju 
— v zadružništvu. Jugoslo
vanska akcija pionirjev je v 
Sloveniji razširjena tudi na 
mlade zadružnike pri kmetij
skih zadrugah, da bi tako po-
šolsko mladino vključili v 
aktive mladih zadružnikov, v 
kmetijske gospodarske šole i n 
i tem v izpolnjevanje gospo
darskih programov kmetijskih 
zadrug in občin. Poleg tega 
pa je namen, da se s to akcijo 
poživi delo AMZ, jih številčno 
ukrepi, delo pionirskih zadrug 
pa utrdi in razširi na vse šole. 

Med drugim so sklenil i 
ustvariti pogoje, da bodo de
lovale šolske pionirske zadru
ge pri vseh osnovnih šolah, 
kjer so za to pogoji, kjer teh 
ni, pa naj bi delovali vsaj 
kmetijski krožki. Pri vseh za
drugah pa bodo delovali AMZ, 
v katerih naj bt aktivno so
delovalo čimveč kmečke mla
dine. Tako bi ob koncu akcije 
delovalo v na šem okraju 45 
pionirskih zadrug in manjše 
število kmetijskih krožkov. 

Dalje bo treba pri vsaki šoli 
.zafltotovitt ureditev šolskega 
vrta. Tu bo treba z občinami 
urediti vprašanje zemljišč 

splošnega ljudskega premože
nja in denarnih sredstev za 
ureditev vrtov. 

Ta mesec bodo organizirali 
tudi seminarje po občinah za 
voditelje pionirskih zadrug in 
kmetijskih krožkov pri šolah. 
Prav tako bodo v januarju 
povsod, kjer že delujejo pio
nirske zadruge, imeli občne 
zbore, v šolah, kjer ti še ne 
delujejo, pa ustanovne občne 
zbore. Teh naj bi se udeležili 
tudi občinski predstavniki za 
šolstvo, predstavniki pionir-
skih organizacij, društev pri
jateljev mladine in zadružnih 
organizacij. Za uspešno izva
janje nalog, ki so jih predvi
deli v programu, bo namreč 
nujna široko osnovana akcija 
vseh družbenih in političnih 
organizacij v občinah, poseb
no pa bo treba povezati delo 

šole z zadrugami in kmetij
skimi strokovnjaki na terenu. 

Za doseganje bolj&ih uspe
hov so razpisali tudi tekmova
nje med posameznimi občina
m i i n ob koncu izvolili še po
sebni odbor za hitrejše reše
vanje posameznih vprašanj, 
da ne bo treba za vsako ma
lenkost sklicevati celotne ko
misije. R. 8. 

je zagrizel v delo. Tudi midve 
s v a hodili od h i še do hiše i« 
zbiralj prispevke. P r i večini sv a 

uspeli , toda b i l i so tud; posa-
meznki, k i s 0 nama dejali: . M i 
n i l i So časi za prisilno delo . . . ' 
To so taki ljudje, k i j ih je za
ostalost tako zajela, da se ne 
morejo več izkopati iz nje . . .« 

Ljudje so pljunili v roke. 
Treba je bilo ugnati živo skalo, 
skopati jarke Ln položiti teme
lje. Tudi cesto do gradbi-šča jo 
bilo treba zgraditi, da so lahko 
začeli dovažatj gradbeni mate
rial, prebivalci Sel, Vrha, Visej_ 
ca in Lopat so doslej opravili 
nad 3900 prostovoljnih delovnih 
ur. 

Sola bo stala 25 milijonov din, 
toda gradili jo bomo postopoma. 
Treba je pač računati z mož
nostmi. Najprej bomo zgradili 
eno učilnico in eno družinsko 
stanovanje, nato pa še eno učil
nico in eno samsko sobo. Komaj 
že čakamo dneva, ko se bomo 
preselili v nove prostore . . .c 

V razgovoru nas Je zmotil 
mrak. Treba je bilo prižgati pe
trolejko. Kuhinjo, komaj tako 
veliko, da s e Človek lahko obr
ne, je napolnila medlikava svet
loba. 

»Morala bi opraviti strokovni 
izpit,« mi je zaupala Milena, »a 
kako naj se učim pri .brljavki*. 
Čez dan imava tri izmene po
uka, potem je tu še nova šola, 
mladinski sestanki in drugo, 
zvečer pa Se je pri petrolejki 
težko uč i t i . . . « 

»Koliko časa bosta še vztra
jali,« sem vprašal. 

»Se nekaj let,« je brez okle
vanja odgovorila Milena, Ivan
ka pa se je namrdnila: »Preveč 
si obljubila. To bo predolgo . . .« 

fr. 

Pozdrav iz Zadro 
Belokranjski fantje, k i slu* 

žijo vojaški rok v Zadru, prav 
lepo pozdravljajo svoje doma
če, vse semiške fante, posebno 
pa tiste, k i služijo vojake v 
raznih enotah naše airmade. in 
jim želijo srečno in uspehov 
polno leto 1960! Jože Stepan, 
Jože Kofait, Mirko Kamblc. 

Za škocljan in okolico 
»Pozdravite vse bralce Do

lenjskega lista, fante ln dekle
ta iz škocjanske doline, do
mače in vse Dolenjce, k i so 
pri vojakih. Hkrati želim mno
go uspehov vašemu listu v letu 
1960.« Tako nam piše Martin 
Tičar ;-z Foče. 

Novoletne čestitke 
Fantje, ki služijo vojaški rok 

v Nišu, pozdravljajo svojca, 
bralce našega lista in vse de
lovne kolektive ter j im želijo 
v letu 1980 obido sreče. Jože 
Kamin še posebej pozdravlja 
mamo, k i bo obhajala 55-let-
nlco. očeta ter brata vojaka iz 
Bjelovara. 

Jože Slak toplo pozdravlja 
očeta, sestre, brate ln vas 
znance iz domačega kraja ter 
vsem želi, da b i b i l i v prihod
njem letu srečni, zdravi in za
dovoljni! 

Pismo iz Varaždina 
»Dolenjski fantje, k i služimo'' 

vojake v Varaždinu, pozdrav
ljamo bralce našega lista in vse 
množične organizacije na pod
ročju novomeškega okraja ter 
j im želimo srečno novo leto. 
Komaj čakamo, da bomo Že 
kmalu začeli delati v raznih 
organizacijah in podjetjih-Tru
dil i se bomo vložiti vse svoje 
moči za nadaljnjo izgradnjo 
naše socialistične domovlnel 
Pavel Zaje, Franc Rozman, Jo
že Turk, Alojz Kavšček, Frane 
Hočevar, Alojz Smolič, Janez 
Mravinec, Jože Kuhar, Ivan 
Jurajevčlč, Marjan Vidmar. 

Dijaška zadruga na novomeškem učiteljišču 
Pred kratkim je bila na učite

ljišču na pobudo dijaške skup
nosti ustanovljena Dijaška zadru
ga. Kot Je na ustanovnem občnem 
zboru v petek, 13. novembra, po
udarila Tončka Zagore, predsed
nica iniciativnega odbora zadruge 
in sedanja predsednica zadruge, je 
bila ustanovitev nujna predvsem 
zato, ker se povsod na šolah usta-

Z občinske konference LMS 
v Žužemberku 

V nedeljo 20. decembra Je bila 
v Žužemberku občinska konferen
ca LMS, na kateri so delegati pre
gledali delo v preteklem letu, iz
volili nov občinski komite ter »pre
jeli program dela za leto 1960. Med 
drugimi so se konference udeleži
li tudi Franc Setinč. član CK LMS. 
inž. Jože Legan, organizacijski se
kretar OK ZKS Novo mesto, Jože 
Gosenca, predsednik žužemberške 
občine in Stane Gorinšek, sekre
tar občinskega komiteja ZKS. 

Pregledno in "izčrpno poročilo o 
delu mladine le podal predsednik 
občinskega komiteja mladine Slav
ko Kržan. Poročilo Je povedalo, 
da člani mladinske organizacije 
delajo v vseh društvih in da tako 
rekoč ni mladinca, ki ne bi bil 
vključen v kulturnoprosvetnem 
društvu, gasilskem društvu, v 
Ljudski tehniki, strelski družini 
in drugje. Manj razveseljivo pa 
Je dejstvo, da Je le 20% mladine 
žužemberške občine vključenih v 
mladinsko organizacijo. 2e leta 
1957 sta delovala dva aktiva mla
dih zadružnikov, vendar Je njiho

vo delo popolnoma zamrlo. V raz
pravi po poročilu, je bilo ugotov
ljeno, da je mladina sodelovala 
pri gradnji šole na Selih pri Hi-
njah, pri gradnji mladinskega ga
silskega doma na Selih pri Sum* 
berku, pri popravilih poti ln da Je 
dosegla lepe uspehe. Kljub temu 
pa je treba z mladino več delati 
ln ji več nuditi, če Jo hočemo pri
tegniti. 

Franc Šetinc je nakazal lik pra
vega mladinca ter podal nekaj 
smernic za nadaljnje delo mladin
ske, organizacije pri izgradnji naše 
socialistične domovine. 

M. S. 

navijajo pionirske zadruge, ki jim 
pomagajo učitelji. Zato se morajo 
bodoči učitelji seznaniti s proble
matiko takih zadrug. To bomo la
že dosegli v okviru šolske zadruge. 
Namen zadruge je seznanltt učite
lj iščnike z vodstvom zadrug, s so
dobno kmetijsko proizvodnjo, z 
družbenim upravljanjem, z organi
zacijo hranilnic in trgovskih pod
jetij. Zato ima zadruga več odse
kov, izmed katerih že dalj časa 
deluje nabavno-prodajnl odsek, po
sebne komisije pa pripravljajo 
ustanovitev kmetijskega, proizvod
nega in hranilnega odseka. 

Na ustanovnem občnem zboru 
so bila sprejeta pravila ter smer
nice za delo. Kmetijski odsek, ki 
mu Je obljubU vso podporo navzo
či predstavnik OZZ tov. Somrak, 
bo v malem razvijal kmetijsko de
javnost; ukvarjal se bo s preizku
šanjem različnih načinov gnojenja 
in podobnim. Proizvodni odsek bo 
izdeloval učila za šole, vezal knji
ge ln skušal prikazati svojim čla
nom načine industrijske proizvod
nje. Hranilni odsek bo navajal 
člane k varčevanju in Jih seznanil 
z organizacijo hranilnic. Na zboru 
Je bilo naglašeno, da je glavna na-

odprite v ra t a 

0 novoletni jelki na učiteljišču 
Staro leto se poslovi in pride 

novo. Z novim letom obudimo spet 
vse tiste želje, ki so primerne za 
novoletno voščilo: »Srečno ln 
uspešno novo leto, da b i . . .*• Ta
ko in podobno. 

Prihod novega leta počastimo v 
prijetnem, veselem krogu prijate
ljev, znancev ali sorodnikov, pač 
s tistimi, s katriml preživimo naj
več skupnega življenja. 

Prav zato smo na novomeškem 
učiteljišču tudi letos organizirali 
praznovanje novoletne Jelke. Že
leli smo se poveselitl skupno s to
variši profesorji in nekaterimi dru
gimi, s katerimi smo bili med le
tom v tesnejših stikih. Toda pri
prave za praznovanje so bile tež
ke. Nekaj smo prispevali sami, 

razposlali pa smo tudi prošnje na 
razne kraje. Prt zavrnjenih pros
tijih, ki Jih je bilo neprimerno več 
kot ugodno rešenih, smo s skrbjo 
računali, kaj bo. Veseli pa smo 
bili vseh tistih prošenj, ki 60 bile 
ugodno rešene. 

Na tem mestu se zahvaljujemo 
vsem ustanovam ln podjetjem, 
zlasti Okrajnemu ljudskemu od
boru, Mestni hranUnici, Gasilski 
zvezi, Tovarni zdravil, Gosadu, 
železniški postaji ln vsem ostalim, 
ki Jih zaradi omejenega prostora 
ne moremo omeniti in so nam pri
pomogli k prijetnemu praznovanju 
novoletne Jelke. Vsem želimo 
mnogo uspehov v letu 19601 

Mladinci učiteljišča T 
Novem mestu 

I : : : : : : : : 

loga zadruge predvsem vzgoja za 
bodoče zadružne strokovnjake. 

Zadruga Ima že nad 70 članov, 
kar je skoraj tretjina vseh dijakov 
na učiteljišču. Upamo pa, da se 
bodo vključili in postali dobri za
družniki tudi ostali dijaki. C. 

Na svidenje! 
Anton Pavlišič, k i služi vo

jaški rok v Beogradu, se često 
spominja mame, očeta, bratov 
in sester ter j im želi 6rečno 
novo leto in j im kliče na sko
rajšnje svidenje! 

Dolenjci iz Dugega sela 
želijo vsem znancem in prija
teljem, vsem delovnim ljudem 
Dolenjske, zlasti pa svojcem, 
srečno novo leto. Hkrati želijo 
mnogo uspehov in delovnih 
zmag v prihodnjem letu: Jože 
Strajnar, Jože Konda, Vinko 
Žagar. 

Mladinska akademija 
V soboto, 26. decembra, ob 

20. uri je bila v Domu ljudske 
prosvete v Novem mestu sveča
na mladinska akademija. Mladi
na je z njo zaključila bogat spo
red proslav in svečanosti, s ka
terimi se je delovno ljudstvo v 
letu 1959 — jubilejnem letu 
K P J in S K O J oddolžilo opo
minu in slavnim dejanjem ko
munistov in skojevcev. Mladina • 
novomeških Sol je v nekaterih 
točkah otroško doživeto, v ne
katerih pa tudi umetniško obču
teno posredovala gledalcem, k i 
so dvorano napolnili, program 
poln Petja, zbornih recitacij, 
recitacij l n glasbe, ki je živo 
ponazarjal 40 let boja partije. 
V programu je sodeloval tudi 
združeni novomeški orkester. 

• (NAROČAJTE 
• DOLENJSKI LIST! 

I V O P IR K 0 V I C : 

Iz v o j n e g a d n e v n i k a 
Ženskam je ugajalo, da je 

uničena cesta zadržala tanke. 
-Kako dobro Je, da so jo par
tizani poruši l i* so se kimaje 
spogledovale. 

Ob treh popoldne so ceste 
zopet živahne, kakor da bi se 
nič ne zgodilo. Le od časa do 
časa se Se oglasi oddaljeno 
streljanje; Cankarjevi se spo
padajo z umikajočim se so
vražnikom. Z nas pada mučna 
mora. Dobri, stari Pogorelec 
nas s svojimi temnimi, prete
čimi gozdovi varuje, da se so
vražnik ne upa v njegovo pod
nožje. 

Daleč nekje nad Gorjanci 
brne avioni. 

V zraku se tepejo vlažni, 
južni vetrovi z mrzlimi sapa
mi s severa, ki nam že pol me-
<eca vedre hladno, modro ne
bo. Sedaj za trenutek južni 
zmagajo. Nebo se pooblači, 
vsuje se dež, v vrtincih zaple
šejo po dolini goste snežinke. 
Pritisne znova burja in preže
ne južnjaka. Zopet zašije son
ce in oživi cesto, ki se je bila 
pometla. 

Od Poljan se vrača topliška 

kuhinja; nasla bo požgano 
streho. Po cesti korakajo od
delki partizanov. Dva para 
konj vlečeta proti vasi težak 
top. Za njim se pomika voz 
municije. Od Soteske prihaja
jo voz za vozom krompirja, 
namenjenega Se vedno v »Ma
lo Rusijo*. Vračajo se zadnji 
begunci, vaščani in Topličani. 
Z njimi in s partizanskimi od
delki prihajajo novice. 

Iz Vavte vasi Je že zjutraj 
bežala pred sovražnikom uči
teljico VenturhtiJeva. Domo
branci so jo v vinogradih do
hiteli in zaklali. NaSli so jo z 
izgrebenimi očmi. Z možem in 
s svaki je bila pri bežala iz 
Trsta pred okrutnim tujcem, 
da jo Je pokončal — rojak. 

Blizu tam so ranili domo
branci tudi sodnika Tonetu 
Mišica in ga zajetega umorili. 
Se pred kratkim je bil pri 
meni. Majhen in čokat, je ves 
prehlajen in bolan le težko le
zel ob palici. Dobro se ga še 
spominjam iz gimnazije. Vse 
življenje se Je pogumno boril 
I tatici, sleparji, potepuhi in 
tihotapci, s vso to drobno biro 

človeške bede, zoper lastne 
ubijalce je bil — kakšen za
smeti usode — sam ves beden 
in brez moči. 

Nemci so izpadli iz mesta s 
pet sto možmi. (To številko mi 
je tri dni pozneje potrdil na
mestnik komisarja Glavnega 
štaba Viktor Avbelj-Rudi.) Od 
Gradišča je že mogoče ln zelo 
verjetno sovražnik vpadel tu
di peš v Toplice, toda tudi tan
ki Jn oklepniki so se prebili po 
ovinku skozi gozdove v vas ir 
presenetili oddelek partiza
nov. Padel Je komandant Be
lokranjskega odreda, celjski 
študent Iztok, ki se je, braneč 
tovariše, umikal TMdnJi čez č -
stlno. Z njim sta padla tudi 
neki Kramarič Iz Bušlnje vasi 
ali morda Suhorja ln še neki 
partizan. Našli so Jih na trav
niku oplenjene. sezute, z zna
menji nasilja ln iTjkornnlml 
očmi. 

V Soteski se Je šesnajst do
mobrancev prepeljalo čez Kr
ko. Nemške čelade so si zame
njali s part'/anskimi kaoami. 
Ustrelili so dva kurirja Glav
nega štaba, ki Jih nista spo

znala in jim šla naproti; dva 
druga BO z zvijačnimi zvezda
mi na kapah ujeli. Z bombami 
skozi okno so še poškodovali 
elektrarno in se naglo umak
nili. Ostali smo brez luči. 
Elektrarna nima nobenega vo
jaškega pomena. 

Toplice so domobranci ople-
nill. Najbolj so sledili za pre-
kajeno svinjino (bliža se veli
ka noč) in zabelo, pa tudi za 
drugim živežem. G aš peric o so 
toliko časa tepli, da je pokaza
la mast. Prevračali so po hi
šah, skednjih in podstrešjih, 
prebadali celo gnojišča. Lavri-
ču so trgovino izpraznili; niti 
metlairi niso prizanesli. Cez 
tri dni da bodo zopet prišli ln 
da Jih mora trgovec počakati, 
so kričali na zmedeno gospo
dinjo, sicer da bodo ustrelili 
njo. 

Lavrlč se Jim Je bil na po
vratku Iz laškega Izgnanstva 
izmuznil in utekel iz LJub
ljane. 

Po Toplicah so domobranci 
pretili, da bodo prišli v vas 
utrdit postojanko, če bodo 
partizani nanje streljali. Dru
gi so ljudem skrivaj tožili, da 
se Nemci vozijo, oni r.u «la mo
rajo za njimi teči in jih v po-
bočnlcah varovati. No, taka po
niževanja so Rommelovl naci
sti prizadevali še nedavno tudi 
rimskim zaveznikom v Libij
skih puščavah. 

Ko so Iz Toplic odhajali, so 
naložili štiri svoje žrtve jn ho
teli vzeti s seboj tudi župnika 
ln kaplana. Farovška gospoda 
sta se komaj ubranila. Začu
deni so ju' vpraševali, alj ju 
partizani ne preganjajo, pa 
sta dejala, da prav nič. 

Obložene s plenom so na 
povratku pri M rase vem parti
zani napadli. Po kratkem boju 
so se spustili domobranci v 
beg. 

Cankarjevi so medtem polo
žili na cesti pri Vavti vasi mi
ne. V zrak je zletel tank ln je 
mrtva tudi posadka. Drugi 
pravijo, da je v resnici razne
slo kamion ln ubilo vse voja
ke. (Tako mi je dejal tri dni 
po dogodku tudi Avbelj-Rudl 
Iz Glavnega štaba.) 

Torek, 28. marca 1944 

Ze zgodaj zjutraj peljejo mi
mo hiie pet ranjencev. 

Avioni, ki smo jih včeraj sli
šali nad Gorjanci so bombardi
rali naše bolnišnice v goaJovJh 
Radohe nad žag 0 na Peačenkt 
. • . Na* sosed Stekljev, ki j« v 
tisrtdh krajih Iskal partizanom 
posojene konje, pripoveduje, da 
lih Je naštel dvanajst. Pustil je 
iskanje in pribežal domov. 

Bolnišnico so partizani šel« 
gradili jn je bi'la pi-azna..'. 

Itusi so prodrli na Prut na 
o.s.L*mde»t't' kilometrov široki 
fronti. 



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

»POKAŽI KAJ ZNAŠ« V Brežicah r 
V torek, 29. decembra, so 

Učencem, brežiške II. osnovne 
iole nj.'hovi tovariši in sošolci 
priredili pester dvoumi spored 
v obliki oddaj »Pokaži kaj znaš«. 
Točka s e je vrstila za točko, re
citacij. i e sledilo petje, p a spet 
igranje na klavir, harmoniko 
ali kitaro. Težko bi bilo reči, 
kdo je zaslužil največ prizna
nja. Vsi so bili tako poln! za
upanja vase in v svoje izvaja
nje, šlo je skoraj brez treme. 
Občinstvo jih je nagradilo z 
navdušenim ploskanjem. Neka
teri so sicer bolj ploskali pe
smici »Avtobus kalipso« v izvedbi 
Sobak, Butara, Kovači*, Sotol-
sek, drugi spet Ajlečevi, njene
mu zanesljivemu nastopu in 
pesmici »Tata, kupi ml avto«, 
nekatere je navdušilo Janino re
citiranje, druge mala Nadica, ki 
je »Anko zaspanko« kaT dva
krat zapela. Nagrade, šest prvih 
— knjige vsem ostalim pa čo

kolade, so deljene po dolžin: 
aplavza, čim daljši aplavz — 
bDljš a nagrada. »Izven konku
rence« je pel še Franc Babič ; 

lanskoletni prvonagrajenec na 
oddaji »Pokaži, kaj znaš« v 
Ljubljani. Odzval se je naš.' 
prošnji in nam zapel kar tri pe
smice. 

Vsekakor so mladi * izvajalci 
pokazali, da znajo marsikaj, 
aplavz občinstva Pa, da si takih 
prireditev še želi. V. J. 

Nocoj spet Scapinove 
zvijače v Novem mestu 

Novomeški gimnazijci bodo 
drevi ob 20. uri ponovili v dvo
rani Doma ljudske prosvete Mo-
lierove Scapinove zvijače, s 
katerimi so že decembra poželi 
lep uspeh in splošno priznanje. 
Obisk prireditve toplo priporo
čamo 1 

•Uf obro se ga spominjam . . . 
Bilo je prvo ali morda drugo leto 

po vojni, hodi! je v prvo ali drugo 
gimnazijo. Popoldne je zl i l vodo iz 
vrčta v kotliček pri š tedi lniku in se 
izmuznil skozi vrata, a že ga je pre
stregel očetov glas: 

— Kam? 
— Po vodo. 
— A Jako. No. kar pojdi. 
V Sindikalnem domu je v pri

tličju natočil vodo, potem pa posta
vi l vrč na tla in zavil v prvo nad
stropje, kjer ie bita nekje pod stop
nicami L J U D S K A KNJIŽNICA. Iz
za srajce je privlekel prebrane knj i 
ge, j ih vrni l in nabral nove. Knjige 
je kasneje bral na stranišču, v vr
stah, ko je čakal na mleko ali kaj 
drugega in drugod. Doma pa ne, ker 
ie bi l oče prepričan, čti se od knjig 
človečku lahko, zmeša. 

Fant pa je b r a l . . . Kasneje, ko 
je prišel v ljubljanske šole. je spet 
nosil knjige iz knjižnice. V šoli se 
mu ni bilo treba dosti učiti. Če 
berež, se igraje naučiš slovenščine 
pa tudi zgodovine. Če znaš zgodovi
no, se mimogrede naučiš še zemlje
pisa pa tudi politična ekonomija je 
potem lahko stvar. Fant se je igraje 
izšolal, bolj kot vsi v njegovi rod
bini, in so mu tako reko? knjige 
kasneje priskrbele tudi službo, k i si 
je Je vedino želel, k i je dobra in mu 
je zelo ugajala. K temu usoehu mu 
je oripomogla na iveč knjižnica. 

Pustimo zdaj fanta in noeleimo 
kako je z novomeško L J U D S K O 

KNJIŽNICO. Ta je zdaj v Domu 
ljudske prosvete, kjer ima na raz
polago sobico, veliko približno 20 
kvadr. metrov. V knjižnici je daljši 
pult — ves založen s knjigami — 
pisalna mizica in dve polici s knji
gami. Knjižnica ima 5200 knjig in 
4428 članov, torej skoro toliko čla
nov kot knjig. Od teh je 2989 mla
dine, 250 delavcev, 559 uslužbencev, 
171 kmetov in 459 ostalih — največ 
gospodinj. V enajstih mesecih so si 
t i izposodili 9487 knjig. Tako malo 

sojenih knjig je 89 političnih, 476 
poučnih, 6235 leposlovnih in 2687 
mladinskih. 

Mladina bere največ knjige, ki 
j ih ima za šolsko čtivo, ter pusto
lovske, potopisne in zgodovinske. 
Odrasla mladina ima najraje vojne 
romane — zadnje čase »Mlade leve«. 
Delavci in uslužbenci berejo vsa no
vejša dela, nekateri pa tudi poli
tično in lahko čtivo. Ženske l ju
bijo ljubezenske romane. Kmetje 
bero najraje kmečke povesti. 

pa zoto, ker ima knjižnica tudi malo 
knjig, a še te komaj, spravi v ta 
majhni knjižnični prostor, in zato, 
ker ima za nakup knjig le malo ali 
nič denarja. Od knjig, ki izidejo, 
kupi včasih en izvod, včasih pa še 
tega ne more. Tako se zgodi, da 
čakajo člani na kako knjigo po 2 
meseca in več preden jo dobe. Niso 
redki primeri, da kdo vrne knjigo, 
pa se takoj priglasi pet kandidatov, 
ki bi jo radi brali . Od 9487 izpo-

Knjiga je človeku prijatelj, uči
telj, svetovalec. Uči ga resnice, do
brote, poštenosti. Lahko rečemo, da 
vzgaja vsaka knjiga človeka rudi 
politično, saj je naš cilj ta, da bomo 
vsi ljudje pošteni, dobri, da bomo 
pomagali drug drugemu. Razen hra
ne in oblek« Je človeku najbolj po
trebno znanje, kultura, dobršno me
ro tega Pa si pridobimo prav z bra
njem knjig. 

V Novem mestu imamo še Studij

sko knjižnico, ki jo obiskujejo v 
glavnem dijaki in študentje. Ta ne 
daje knjig na dom. Včasih je ta 
knjižnica polna, včasih prazna. Ta 
imia precej več knjig, precej večje 
prostore in precej več dotacije. 
Naša Ljudska knjižnica, kj je res 
naša, ljudska, ki jo obiskujejo naši 
državljani, ki nimajo časa sedeti v 
Studijski knjižnici in š tudirat i , pa 
ima 20 kvadr. metrov prostora. 5200 
knjig. 4428 članov in le 50.000 dinar
jev dotacije' 

No, jaz bi predlagal, da še to 
zapremo, kajti kaj j i pomagajo čla
ni, ko pa knjižnica ne more kupiti 
knjig, niti jih nima kam dati. Njen 
prostor b: preuredili v lep bife, ki 
bi imel dovolj prometa, saj je tam 
okoli vedno precej ljudi, kj hodijo 
po kino vstopnice, v kino in na 
razne vaje, da ostalih ne štejemo. 
Občina bo tako dobila spet en 
obrat, ki bo prinašal dobiček, pri
hranilo pa se bo tudi. tistih 50.000 
dinarjev, ki jih dobi knjižnica na 
leto kot dotacijo. Brez skrbi bomo 
rudi. d? se zaradi knjig ne bo ni
komur zmešalo. 

Tovtariši. važen je denar! 
P. J. 

Vse sile v eni stru 
Nekaj o načrtih brežiške ljudske univerze 

L O J Z E D O L I N A R : V R N I T E V — Kip je mojster 
podaril umetnostni zbirki šole v Kostanjevici, posnetek pa je 
iz filma Jožeta Bevea »Vlaki vozijo mimo . . . « , za katerega je 

režiser napravil nekaj posnetkov tudi v kostanjeviški šoli 

V občini Brežice je industrija 
slabo razvita. Narodni dohodek 
na prebivalca je nizek, zato 
tudi primanjkuje sredstev za 
razne namene. Najbrž je bilo 
to vzrok, da so tesno združili 
sile in sredstva in tako kljub 
številnim težavam marsikaj 
uspešno rešujejo. Posebno lep 
uspeh so dosegli pri Izobraže
valnem delu v okviru nove 
ljud&ke univerze. 

Slabost, k i se v izobraževal
nem delu pojavlja skoraj pov
sod, je drobljenje sil . č e se 
le malo ozremo, lahko ugotovi
mo, da je več predavanj iste 
vsebine, več enakih tečajev v 
raznih podjetjih hkrati in po
dobno, pojav, k i 6e ponavlja 
povsod. Vse naštete naloge pa 

Nepričakovan uspeh 
„Scapinovih zvijač" 

Društvo, ki hoče nastopiti na 
manjšem odru s skromno sceno m 
t majhno opremo, mora dobro oce
niti svoje moči. Novomeški gimna
zijci so imeli pri izbiri srečno ro
ko. Za uprizoritev so izbrali pri
znane Moliereove »Scapinove zvi
jače«. To Je ze od nefadaj priljub
ljena komedija, ki so Jo zelo radi 
Igrali na francoskih podeželskih 
odrih. Igra sama namreč ne potre
buje kdo ve kako rutlrriramh 
Igralcev, pa tudi posebni rekviziti 
niso potrebni. O uspehu odloča 
bolj temperament nastopajočih kot 
pa Izvežbanost. Komcd.Ja teži k 
Cimvečjl pristnosti glasu, kretenj 
ln značaja, ker Je že besedilo pi
sano v tako učinkovitem tonu, da 
Izzove dovolj smeh« prt lepem, 
nepretiranem podajanju 

v lan BO nastopili dijaki, ki so 

bili večinoma prvikrat na odru. 
Pričakovali smo nekaj povprečne
ga. Nihče ni mislil na popolen 
uspeh. Jože Gričar. ki Je tolmačil 
vlogo Scapma, je že v samem za
četku osvojil poslušalstvo. Njego
vo kretnje so bile Izdelane, prav 
nič začetnlško nerodne. Glavno 
vlogo je podal z vso pretkanostjo, 
ki je potrebna ob upodobitvi Sca-
pinovega lika., Upravičil je zaupa
nje profesorja' Dobovška, ki Je ko
medijo režiral, in se nam pred
stavil kot talentiran igralec, ki 
obvlada prav tako dobro prostor, 
kreacijo, kakor modulacijo glasu. 
Vlogi obeh očetov sta Igrala Ja
nez Korošec in Stane Repše. Oba 
sta se dobro obnesla. Korošec Je 
bil v nekaterih trenutkih odličen, 
včasih pa mu je zmanjkalo glasu 
za odločno besedo. Tudi Repše je 

Neuspel občni zbor 
Kot vsa prosvetna društva v 

okr-Ju ie prejšnji mesec tudi pro
svetno društvo »Janez Trdina« iz 
Smlhela pri Novem mestu sklicalo 
svoj redni letni oMni zbor. Zgo
dilo pa se je, da je moralo društ
vo občni zbor dvakrat sklicati. 
Uepelen nI btl niti prvi, niti dru
gI. Obakrat sta prišla razen pred
sednika druStva ie dva člana. To 
Je bilo pa tudi vse. čeravno Je 
Imelo društvo le pred nedavnim 
okoli 60 aktivnih članov. 

Ker občnega zbora pač n< bilo, 
iB in ie s temi, ki to prišli, po
govorili o vzrokih za nezainteresi
ranost članstva za nadaljnje delo 
v društvu. Povedali so nam pri
bližnu takole: 

»V sezoni 1957-sg smo naStudirall 
opereto »Planinska rois«. pri ka
teri Je sodelovalo okoli SO članov 
IgraH smo jo osemkrat. Ker Jo Je 
občinstvo ugodno sprejelo, je ob
čina letela, da bi gostovali tudi v 
Arutfh krajih natega okraja. Se
veda nlimo Imeli lastnih sredstev 
za ta gostovanja, zato nam Je ta
krat občina obljubila, ds bo pla
čala prevoze. Zal je to ostalo le 
pri obljubi In društvo le danes 
dolguje prevoznemu podjetju 
»Gorjanci« okoli 40.000 dinarjev za 

te prevoze. Dalje nam Je letos ob
čina brez veanostl odbora odvzela 
dvorano; tako nimamo prostora 
niti za vaje. Lahko bi Jib sicer 
imeli v soli, vendar Je tamkajšnji 
Šolski upravitelj na nase prošnjo 
odgovoril, da imamo vaje lahko 
sam« v popoldanskih urah, ker ga 
vaje v večernih urah baje moti
jo.«?) 

Zdaj nam očitajo, da smo pro
dali stara vrata in peč. To Je resi 
Vse skupaj smo prodali za 11.500 
dinarjev, s čimer smo poravnali 
nekaj starih dolfov, medtem ko Jo 
podjetje »Gorjanci« Se vložilo tož
bo. Jasno je, da sami brez privo
ljenja občine v pomoč ne bi pre
vzeli gostovanj, ker smo se zave
dali, da stroSkov ne moremo kriti, 
saj v vseh letih nismo dobili od 
občino niti od Socialistične zveze 
nobene pomoči. Za občinski svet 
Svobod In prosvetnih drultev pa 
»ploh ne vemo če obstaja. Na raz-
n.i uablla, ki smo Jth pošiljali 
enemu aH drugemu, se namreč 
n'k'.'ar nI nihče odzval.« 

Po vsem tem res ne moremo 
zahtevati posebne delavnosti, C* 
jim nihče ne nudi niti moralno 
niti obljubljene finančne Domocl 

Rihard Soper 

z vestnostjo predstavljal lik očeta 
Geronta Bil pa Je v nekaterih 
trenutkih premalo odločen. To se 
Je obema poznalo predvsem ob za
četku igre. To je bila obenem 
trojka, ki Je nosila odgovornost za 
uspeh celotne komedije. 

Važni izmed stranskih vlog, ki 
sta podpirali vodilno trojko ln Jo 
osveUJevall z vseh strani, sta po
dajala BartelJ in Andrijanlč Po
sebno velja pohvaliti drugoSolca 
Bartelja, ki bo pod pogojem, da 
bo nadaljeval odrsko izobraževa
nje v tej smeri, lahko prikazal le 
več pomembnih likov in dosegel Se 
lepe uspehe. Andrijaničeva vloga 
pa kar nekam nI hotela priti do 
izraza, čeravno se je videlo, da 
je vztrajno vadil. Tekst «o vsi 
igralci odlično obvladali. Izgovor
java je bila lepa in razločna. 

Scena je bila za vsa 4 dejanja 
Ista, preprosta brez nepotrebnih 
maiil. 

Novomeški gimnazijci so naredili 
korak naprej v igralski tehniki, 
ker so enostavno zavrgli vse ne-
funkctonalnosti vso skrb pa po
svetili obdelavi Igralskih l iko v — 
in s tem popolnoma uspeh, 

J. 8. 

je z združenimi močmi mogoče 
laže opraviti, če smo prej pr i 
pravili načrt, pregledali potrebe 
in delo usmerili po eni poti. Ta
ko so naredili v Brežicah. Ljud
ska univerza je pripravila za 
letošnjo sezono zelo širok in 
podroben načrt Izobraževalnega 
dela. Sola za odrasle Je že pr i 
čela s poukom v vseh večjih 
krajih, prav tako srednja eko
nomska šola v Brežicah. Zimsko 
obdobje bodo zdaj uporabili 
predvsem za izobraževalno delo 
na vasi. 

Odvijalo se bo v obliki preda
vanj in tečajev In bo zajelo 
kmečki živelj ter še delo sindi
kalnih podružnic, razne strokov
ne tečaje po podjetjih in splošno 
šolanje delavcev, študij v osnov
nih organizacijah Z K ter študij 
prosvetnih delavcev. Razen tega 
bo ljudska univerza pripravila 
številna poljudno znanstvena 
predavanja. Da bi poslušalci 
gradivo laže razumeli, bodo vsa 
predavanja spremljale skiop-
tične slike in filmi. 

Kmečko prebivalstvo bo ljud
ska univerza v nizu predavanj 
seznanila s socialistično pre
obrazbo vasi (referat Edvarda 
Kardelja na zasedanju plenuma 
C K ZKJ) . Predavatelji te teme 
se bodo pred pričetkom preda
vanj zbrali na seminarju. Nato 
sledi vrsta strokovnih predavanj 

Pismo Iz Slavonske Požege 
»Dragi uredniki 

Prvič se oglašam od vojakov. 
Prejemam vaš list. s katerim 
sem zelo zadovoljen, ker zvem 
Iz njega, kako doma delate in 
živite. 2elim vam, vsem bral
cem, posebno pa svojim doma
čim, srečno novo leto! — Vas 
lepo pozdravlja vojak 

Jože Novaak.« 

Tudi Tone Rajk in Jože 
Zarabec Iz Slavonske Požege 
pošiljata tople novoletne po
zdrave v d>mače kraje. 

s področja poljedelstva in živi
noreje, ki zajemajo 4 teme in se 
prepletajo tudi z vprašanji 
zdravstvene prosvete in pravno 
posvetovalnega področja. Kmet
je se bodo seznanili na preda
vanjih tudi z novim kmečkim 
zdravstvenim zavarovanjem. 

V sindikalnih podružnicah 
bodo predavali delavcem o de
lavskem upravljanju, nagraje
vanju po učinku, o delovnih od
nosih in socialnem zavarovanju. 
Tem predavanjem bodo sledili 
razni tečaji po kolektivih, da 
bodo delavca seznanili z osnov
no tehnologijo njegovega dela, 

kar bo pripomoglo k povečanju 
storilnosti v proizvodnji. 

Tudi študij v osnovnih orga
nizacijah Z K bo vodila ljudska 
univerza. Udeleževali se ga bodo 
mimo komunistov tudi člani 
SZDL. Razen tekočih perečih 
vprašanj bodo v tem študiju 
obdelali delavsko in družbeno 

samoupravljanje ter blagovni 
promet. Predvidenih je več tem, 
med njimi jugoslovanska/trgo
vinska bilanca pred vojno in 
danes, trgovina in njen vpliv na 
življenjski standard prebivalcev, 
povojni razvoj industrije in nje
ne naloge v bodočnosti ter ko
muna in njena družbena in ma
terialna osnova. 

Načrti izobraževalnega dela 
ljudske univerze Brežice so Iz
delani temeljito, tudi. predava
telji so izbrani, pripravljajo že 
urnik predavanj. Pričakujemo 
lahko uspešno delo v zimski se
zoni in.preko leta v Brežicah in 
v vsej brežiški občini. 

J. M. 

Pred kratkim so v Stockholmu 
podelili Nobelove nagrade za 
1959. Literarno nagrado je dobil 
italijanski pesnik Salvatore 
Quasimodo. Na sliki ga vidimo, 
kako hiti podpisovati študentom 

avtograme 

Vidim te, Veronika 
Odlomek iz is toimenske povesti iz zb i rke sedmih nove l i n povesti , k i je pred k r a t k i m 

izšla p r i založbi O B Z O R J A — O p r e m i l a J ak i ca Acet to . 

GLAVNI ODBOR ZVEZE BORCEV NOV SLOVENIJE 

r a z p i s u j e 
Z A SVOJE Č L A N E VPIS V VIŠJE R A Z R E D E SPLOSNO-
I Z O B R A 2 E V A L N E BOLE — O S E M L E T K E OZIROMA 
BIVŠE NIŽJE G I M N A Z I J E PO P R O G R A M U Z A O D R A S L E 

Sola bo organizirana v dveh stopnjah. 

V P R V O - N lZJO 8TOPNJO 
(snov S. in 8 razreda osemletke) se lahko vpile 
vsak, ne glede na dotedanjo izobrazbo. 

V D R U G O — VIŠJO 8TOPNJO 
(jvnov 7. in 8 razreia osemletke) se lahko vpile 
fNfc, kdor je končal 8 razredov osemletke aH tej 
ustrezne iole. 

R O K V P I S A podal j šujemo do 1. februarja 1980. 
Prijave in pedrobna navodila za vpis dobite na okrajnih, 
občinskih in terenskih odborih z n i l i n i d o p i s n i SOLI. 

LjubJjr.n«, I/k •varjev« 3 (telefon 30-043). 

Peter Je položil košaro v 
mah. Nenadoma mu je bdio 
tesno pri srcu. Čutil Je, da je z 
Jelko tako sam, kakor še nI bi l . 

-Dolgo te tedaj nI bilo,«« je 
rekla Jelka, si poiskala pri
merno mesto in sedla. »Bala 
sem se že, da je kaj narobe. A 
si le prišel. Potem sva moralo 
spet dolgo čakati Sele ko me 
je stari žagar spravil na varno, 
sem se pomirila.« Oprla se je 
na roke in slastno vzdihovala 
po smrekah dišeči zrak. 

-Drugače diši kot v bolnišni
c i , kaj?« 

Peter Je odvrnil pogled od 
nje, sa prestopili in le sedel. T a 
ko blizu mu je bdtla, d<a bi jM 
lahko položil levico okoli vratu 
in 1o poljubil. 

»Se veš, kaj si mi obljubila 
na tem mestu?- je vprašal , da 
ne bi čula, kako mu bije srce. 

Jelka *e svoje obljube nI spo-
mnlC«. K o 11 ie Peter ponovili 
njene tedanje bewde, je dejala 
s samozadovoljstvom: -Vidiš , 
Peter, da sem držala besedo, 
vidi5, da se je zgodilo, kakor 
sem napovedala!« 

»Vidim, vidiim,« je pritrdil 
Pet#T. 

Bolje bi bilo, če bi bila odšla 
dol do žage i n poiskala Irga; 

vsi skupaj bi sedild na žagarski 
voz, k i ob nedeljah počiva, in 
se pogovorili o tistih i« seda
njih časnih. Ne. ne, prav je, da 
sta zavila semle na mah Lepo 
je tu, čeprav mu primanjkuje 
zraka in mu srce razbija v pre

sa n t o n I n g o l i č 

tesnih prsih. Ozr l se je po 
Je lk i : smehlja se, zobje se ji 
bLeščijo, izpod temnega kri la 
se j i biiiska oalo koleno. 

Jelka je legla vznak. Po 
viem telesu Jo je prehajala 
prjjetnu utrujenost. Kaj vse je 
doživela od t re t ja časa, ko jo 
je Peter prinesei semle v košu! 
Najprej zd rav l j en j v partizan
ski bolnišnici, potem služba v 
isti bolnišnici. In tisti povojni 
meseci: prava pijanost! Ni se 
siprasevaLa, kdo je, od kod je prj 
sel, kam odhaja samo da je bil 
Čeden in je znal l jubiti! Tisti 
čaM so neponovljivi. Sele na 
jesen se Jo začela trezni ti. To
da izitrczniila se še ni. Kdaj se 
bo 9 Sicer pa: ČM TIU? Tako živ
ljenje je najlepše. Zanj s? ima 
pravzaprav zahvaliti cemule 
fantu. Ce ne bi b i l tako prise

ben in pogumen, bi bilo po 
njej. 

-Poter, Peter«, je zašepetala 
z napol zaprtimi očmi. 

- K a j je, Je lka?« je vprašal 
Peter z glasom, k i se je njemu 
samemu zdel euden, kakor se 
mu je zdelo vse nenavadno in 
čudno. 

»Hvaležna sem ti za to pot. 
prvič in tudi zdaj,« je rekla 
Jelka in stegnila roko proti 
njemu. -Seda bliže. Peter!« K c 
se je primaknil k njej, mu je 
segla v lase. »Lepe lase imaš.-
»2e tedaj sem jih opazila.* 

Petru je šinila kr i v Lica. Bi 
lo mu je, da bi zgrabil njeno 
roko in si jo pritisnil na prs.' 
ali ie pri priči dvignil in s« 
.skoz goščo pognal dol k jezu 

-Ce bi bilo tieba, še enkrat 
bi storil, kar sem storil,« je iz-
iecljal Peter. 

- E h , kaj boš govoril.« je za
klicala Jelka vabljivo, -skloni 
-e rajši in me poljubi!« 

Sklonil se je. zaprl oko in j<, 
poljubil. 

- Je lka . Jelka!« je, ponavlja 
ves zmeden. 

Jelka je nekaj č^s« preda 
]:ila njegovim poljubom: ko pa 
je videla, da je še vedno boječ, 
ga je vsa razgreta pr iv i la nase. 

Rbfurmnim prizadevanjem 
veljaj stalna skrb 

Na pobudo Centralnega komiteja Zveze komunistov je 
bilo lani 11. decembra sklicano posvetovanje članov Z K 
okraja Novo mesto. Razprava naj bi se usmerila na vsebinsko 
plat šolstva, na dosedanjo uspešnost reformirane šole, na 
oblikovanje humanih odnosov v šoli. Potrebno je bilo pogo
voriti se tudi o pomanjkljivostih s subjektivnega stališča, 
postavlja pa se tudi vprašanje, ali se je morda ponekod zni
žala raven izobrazbe učencev ob prehodu na nove učne 
načrte. Kajti težnja reformirane šole je nasprotno — raven 
zvišati. Ugotoviti bi tudi bilo treba, ali bo morda raven 
izobrazbe padla ob svobodnejšem prehajanju iz razreda v 
razred. 

Da bi bilo šolstvo kos svojim nalogam, je treba iti vštric 
s celotnim življenjem. Zato se mora kazati skrb tudi za na
daljnjo izobrazbo samih prosvetnih delavcev. To je potrebno 
zlasti za mlajše med njimi, saj ti še ne poznajo konkretnih 
gospodarskih razmer in je njihov pouk kaj rad preveč 
posplošen. 

Udeleženci so ob živahnem sodelovanju govorili o težavah, 
ki se pojavljajo v njihovem delu. Predvsem so povedali, da 
občni zbori sindikalnih podružnic niso dali razveseljive po
dobe o delu. Večina dosedanjih društev učiteljev in profe
sorjev se je zanimala predvsem za materialno plat prosvet
nega delavca. Podružnica v Metliki, kakor je povedal tovariš 
iz tega kraja, pa ni delala niti v strokovnem niti v ideološkem 
pogledu in tudi za materialno stanje prosvetnih delavcev ni 
imela skrbi, č e se mora inženir neprestano izpopolnjevati v 
svoji stroki zaradi pospešenega razvoja tehnike, mora tudi 
prosvetni delavec marsikaj zvedeti o življenju okrog sebe in 
se truditi, da prilagodi temu razvoju tudi šolsko delo. 

Razredi in šolske skupnosti stoje pred nalogami, ki težijo 
k večji poglobitvi. Na nekaterih šolah skupnosti sicer že 
delajo. Nekateri učitelji pa sami ne vedo, kaj naj mladina 
počne na sestankih. Nekateri udeleženci so menili, da ni prav, 
da učitelj vedno čaka nekih točnih navodil, marveč bi se 
moral sam lotiti določenih vprašanj. Vsak si razlaga obliko 
dela razrednih skupnosti sicer po svoje, na kraju pa se vsi 
poizkusi izpeljejo le preveč po šolsko. Nekateri udeleženci so 
bili vendar mnenja, da bi bilo le prav, ako bi dobili za delo 
v razrednih skupnostih kake sugestije. 

V Črnomlju na vajenski šoli in gimnaziji dolgo niso mogli 
razmejiti dela LMS in šolskih skupnosti. Profesorji so imeli 
pomisleke o uspehu šolske skupnosti, češ da se dijaki vtikajo 
v njihovo razredno delo. Vendar se je izkazalo, da so se dijaki 
ne le lotili splošnega dela, marveč so tudi kritično ocenili 
svoje šolsko delo. Predloge pa, ki so j ih dijaki osvojili na 
šolski skupnosti, je tudi učiteljski zbor na konferenci sprejel, 
ker so bili pametni, toda izvajal jih ni. 

Članica Okrajnega komiteja ZKS je razložila pristojnosti 
šolski skupnosti. Te se morajo ukvarjati strogo s šolsko 
problematiko. Težiti morajo za tem, da dijaki osvajajo solidno 
znanje, se borijo proti šolskim trikom, proti kampanjskemu 
učenju ter po potrebi organizirajo sami učne krožke. Zastop
niki šolskih skupnosti naj sodelujejo pri razpravi, ako je 
treba katerega izmed učencev kaznovati. Naloga skupnosti 
je, da se trudi za izboljšanje materialnih pogojev, pomaga 
urejati šolo hi skrbi, da se pridobijo materialna sredstva za 
ekskurzije. 

Čeprav marsikdo šolske skupnosti podcenjuje, ker se, kaj
pak, delajo tudi napake, je obstoj šolskih skupnosti uzakonjen. 
Zakon pa je treba spoštovati in ga uveljavljati. 

Na sestankih skupnosti naj bodo prisotni tudi razredniki. 
Učiteljišče je to prakso že uvedlo. Razrednikove ure naj bodo 
ure razredne skupnosti. Šolske skupnosti na splošno žele, da 
se preide na javno ocenjevanje. Ta problem pa zadeva pri 
nekaterih profesorjih na preveliko občutljivost. 

Šolska skupnost se mora zavedati, da je njena prva na
loga urejati in uvajati disciplino, red in stalno učenje na šoli. 
Zato bi bilo zelo dobro, da bi razredne skupnosti resneje 
obravnavale Izostanke dijakov, ki so morda formalno opra
vičljivi, ker nasprotnega ni mogoče dokazati. V resnici pa so 
večkrat le golo izmikanje delu. Dijaki sami vedo, kdaj naj 
se izostanek opraviči, kdaj pa ne. 

Tovariši iz osnovnih šol so poročali o problemih na 
'•snovnih šolah. Reformirani puk teče prvo leto. Vsa odgovor
nost za uspeh tiči v realizaciji učnih načrtov. Zavedati se 
moramo, da je splošni učni načr t v svoji konkretni izvedbi 
lahko daleč od tega, kar narekuje stvarnost. Se vedno bi radi 
razni organi v šolstvu uvajali v šolski program vsakovrstne 
oredmete, ki jih narekuje pestrost sodobnega življenja, pri 
tem pa prihaja .lo plitkega in drobnjakarskv«a obravnavanja 
raznih pojavov. Tako natrpanega učnega ••rop.-ama pa M 
zlasti novinec le prerad drži kot pijanec plula. 

(Konec prihodnjl.5) 
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Iz preskromnih prostorov-veliki uspehi 
Okrajni zavod za napredek 

gospodinjstva v Novem mestu 
je bil ustanovljen med prvimi 
te vrste v Sloveniji. Kljub te
mu, da delajo v povsem ne-
ustrezajočih delovnih prosto
rih, imajo vrsto uspehov pred
vsem v prevzgoji kmečkih in 
delavskih gospodinj. Upravni
ca zavoda tovarišica Francka 
Slak je pred kratkim odgovori
la na nekaj vprašanj novome
škega dopisnika Radia Ljub
ljane tov. Sopra: 

Vprašanje: »Povejte 
nam, prosim, v katerih 
smereh se razvija delo 
vašega zavoda?« 

Odgovor: »Težišče dela na
šega zavoda je predvsem v po
moči pri ustanavljanju stano
vanjskih skupnosti in servisov, 
urejevanju družbene prehrane 
zaposlenih ljudi in šolskih 
otrok, izboljšanju gospodinj
skega pouka v šolah in gospo
dinjskem pospeševalnem' delu 
na vasi. V okraju še nimamo 
razvitih stanovanjskih skupno
sti, zato se delo v tej smeri 
odvija prek občinskih gospo
dinjskih centrov. Dejavnost teh 

Plašč na sliki ima velik ovrat
nik, kot je zdaj v modi. Blago 
je karirasto, zapenja se z dvojno 
vrsto gumbov, ovratnik pa ima 

obliko pelerine 

je odvisna od želja in potreb 
ljudi v posameznih krajih. Ta
ko so na primer v Brežicah 
uredili mlečno restavracijo, v 
Krškem pralnico in kopališče, 
v Trebnjem urejajo prehrano 
šolskih otrok, v Metliki učilni
co za gospodinjski pouk, v Čr
nomlju so v teku priprave za 
mlečno restavracijo, urejajo 
družbeno prehrano v posamez
nih obratih in podobno. Tako 
občinski gospodinjski centri 
pripravljajo osnove, na katerih 
bodo organizirane stanovanj
ske skupnosti že pričeto delo 
lahko nadaljevale.« 

Vprašanje: »Zanima 
nas, kako je v novome
škem okraju z urejeva
njem družbene prehra
ne?« 

Odgovor: »Na področju druž
bene prehrane ima naš zavod 
še velike naloge. Industrija je 
v okraju še mlada, se šele raz
vija in se bori z mnogimi teža
vami, predvsem s finančnimi. 
V 17 podjetjih so doslej že 
uredili obratne kuhinje za to
ple malice. Število teh se po
sebno v zadnjem času nekoliko 
hitreje dviga. Podjetja, ki že 
imajo obratne kuhinje so spo
znala, da je ureditev prehrane 
delavcev sestavni del borbe za 
dvig delovne storilnosti. Toplo 
malico v obliki enoločnice pre
jema nad 2000 delavcev in 
uslužbencev, kosilo pa okoli 
700. Gradbeno podjetje »Pio
nir« že dalj časa razvaža tople 
obroke tudi na gradbišča. To 
je seveda v primerjavi s po
trebami še bore malo. V zad
njem času smo dosegli, da se 
posamezna podjetja obračajo 
po strokovno pomoč na naš 
zavod. Povezali smo se tudi z 
okrajnim sindikalnim svetom 
in računamo, da se bo stanje v 
kratkem izboljšalo. V ta na
men smo letos ustanovili tudi 
triletno poklicno gospodinjsko 
šolo, ki bo nudila obratom 
družbene prehrane kvalificira
ne kuharice. Zal kažejo pod
jetja premalo razumevanja za 
štipendiranje teh deklet.« 

Vprašanje: »Dovolite 
za konec še to: kakšen 
je delež vašega zavoda 
pri poučevanju gospo
dinjskega pouka v šolah 
in izobraževanju odra
slih?« 

Odgovor: »V okraju imamo 
156 šol, od tega je 44 popolnih 
in nepopolnih osemletk. Go-

„Bog ga je dal, 
bog ga bo vzel!" 

Nad Kršk im poljem rahlo rosi. Majhna vasica, razpo-
tegnjena po ravnini med K r k o in Savo, blatna in umazana 
v sivem novembrskem popoldnevu, je skoraj brez življenja. 
Saj vtis naredi tak. Kaj naj bi pa človek počel ob takem 
vremenu zunaj? Pa vendar kje zalaja čuvaj, mokre kokoši 
brskajo pod ostrešji, sem in tja zamuka živina. Posamezni 
prebivalci, k i imajo nujne opravke izven hiš, motijo sivi mir. 
Od streh kaplja, kar daje tisti enakomerni zvok, ki uspava. 
Večina ljudi poseda doma in si daje opravke ali pa kolne 
vreme in pije letošnjo kislico. 

Nekaj prebivalcev pa ni doma. Leže v bolnišnici. V vasi 
se je pojavil t rebušni tifus. 

Zdravstvena ekipa, ki je prišla pregledovati vas, preisko
vati ljudi in vodo, ki jo imajo za pitje, išče izvor bolezni. 
Nekdo pove, da pri sosedu lep otrok, ki je že nekaj dni bolan. 
Oče se boji za otroka. . . Ze teden dni mu dajejo piti le čaj, 
sicer pa otrok tudi ne uživa drugega. Ima vročino, čuden je. 
Ne vedo, kakšna bolezen se pase po njem. Klicali so sicer 
že zdravnika pred časom, pa tedaj še ni bilo najti nič po
sebnega. Ne, v bolnišnico ne bi radi dali otroka. Morda ga 
bodo stradali, saj je že sedaj precej propadel, morda bodo 
z njim počeli karkoli . Obiski v bolnišnici niso dovoljeni. 
Nekaj tednov ga ne bodo videli . »Bog je bolezen dal, če je 
tako namenjeno, ga bo ozdravil ali pa vzel k sebi,« pravi oče! 
Pozneje, ko mu ekipa razloži, kako in kaj in da je zdravlje
nje v bolnišnici brezplačno, pristane, da ga z rešilcem odpe
ljejo. Spet drugje leži starejša starejša žena. Ne bi šla rada 
v bolnišnico, ker pride sin na obisk. Vendar — zdravljenje je 
potrebno. 

Zdravljenje je potrebno. Potrebno je zaradi vseh drugih. 
Ce se bolezen razširi, jo je težje zajeziti kakor posamezne 
slučaje. Danes, ko je zdravljenje brezplačno za vse nslezljive 
lx>lezni, si je težko zamisliti , da bi se kdo upiral zdravniški 
pomoči. Zanašanje na božjo pomoč v dvajsetem stoletju — 
milo rečeno — č u d n o zveni! Kaže, da je mimo teh ljudi, ki 
tako mislijo, šel čas in z njim napredek. Zdravstvo je danes 
že na taki stopnji, du trebušni tifus, če ni posebno kompli
ciran, res ne pomeni problema. 

Nujno pa je zdravljenje v bolnišnici, kjer je bolnik pra
vilno oskrbovan in v strokovnih rokah. Nujna je tudi razku-
žitev stanovanja, bolnikovega pribora in vsega, s čemer Je 
prišel bolnik v stik. Nujna je osebna higiena vseh, ki so bili 
z bolnikom, pa tudi drugih. Nujna je razkužitev vodnih virov, 
ki služijo za pitje, kuho, umivanje in pranje. Nujna je raz
kužitev stranišč, ker se z blatom izločajo bacili. Nujno je tudi 
preiskovanje oseb, njihovega blata in krvi, ki so bili v stiku 
z bolnikom, pa tudi preiskava blata vsega prebivalstva vasi. 
Prav tako je tudi nujno, da se ljudje iz vasi, kjer je izbruh
nila bolezen, ne mešajo s prebivalci drugih vasi, da se bole
zen ne raznese. 

Napačno je mnenje, da je bolnik lahko doma, ker bo v 
domačem krogu dobil vso skrb in ljubezen. Za njegovo 
ozdravljenje je to Dremalo. Zato je napačno skrivanje 
obolelih oseb*pred zdravstveno ekipo ali pa dajanje napačnih 
podatkov, češ » saj je samo prehlajen« a l i »ima gripo«. Kdor 
hoče svojemu bližnjemu dobro (nedvomno pa je, da hoče to 
vsak!), bo bolezen pravočasno prijavil zdravniku, ker le-ta 
lahko bolezen pravilno oceni in odredi zdravljenje ter druge 
ukrepe. Sicer pa je vsako oviranje dela pri preprečevanju 
nalezljivih bolezni tudi kaznivo. 

Pozneje je potrebno misliti tudi na higienično pravilno 
uredili v vodnjakov, suuni.šć z greznico in gnojniščnih Jam 
ter kanalizacijo vasi, da ne bo gnojnica pronicala skozi zemljo 
in ckuževala pitno vodo. 

Na tem mesiu :>oiuo v prihodnje objavili članek »Kaj 
moramo vedeti o nalezljivih boleznih«, da bo vsakdo poučen 
• njih in da bo vedel pravilno ravnati. . . . ^ 

Dr. B. O. 

spodinjskih učiteljic imamo le 
25. Namen reformirane šole je 
usposobiti mladi rod za življe
nje, privzgojiti mu zdrave in 
kulturne navade ne samo pri 
prehrani, temveč v življenju 
sploh. Da bi to veliko nalogo' 
gospodinjskega pouka oprav
ljale tudi osnovnošolske učite
ljice, je naš zavod letos organi
ziral tri seminarje za gospo
dinjski pouk, katerih se je ude
ležilo 167 učiteljic. V izobraže
vanje odraslih smo vključili 

tudi gospodinjsko prosvetlje-
vanje na vasi. S predavanji in 
krajšimi tečaji seznanjamo go
spodinje s sodobnimi dosežki 
znanosti in tehnike v gospo
dinjstvu. Hkrati skušamo z nji
hovim sodelovanjem poiskati 
tudi oblike dela za bodoče va
ške skupnosti. Delo na pod
ročju gospodinjske pospeševal
ne službe v novomeškem okra
ju je seveda precej težje kot v 
gospodarsko močnejših okra
jih.« 

N A S O B I S K 

Po treh letih - spet fant! 

Pripravljajmo zaloge za mlečne 
kuhinje! 

Mlečne kuhinje po šolah v 
prihodnje ne bodo več dobivale 
pomoči od UNICEF in C A R E . 
Vse prebivalstvo bo moralo so
delovati, da bodo lahko še na
prej šolskim otrokom nudile ma
lice. Naloga je videti na prvi 
pogled težavna, pa ni tako. Po
glejmo, kako so to že lani rešili 
na osemletki v PiŠecah. 

Gospodinjski center ii Brežic 
je v jeseni na podeželju pouče
val kmečke gospodinje o ko
ristnosti vkuhavanja sadja ter 
pripravljanja sadnih sokov in 
marmelad. Ekipe centra so na 
predavanjih uporabnost sokov
nika in baumanovega zvona tu
di nazorno prikazovale. Nekaj 
sadja za takšne vaje so prinesli 
šolski otroci, nekaj žene same, 
gospodinje so se naučile rav
nati z novimi pripravami ter pri 
tem nakuhale 400 litrov sadnih 
sokov. Vse to so prepustile 
mlečni kuhinji. Dekleta iz viš
jih razredov so se pri praktič

nem pouku učila vkuhavanja 
sadja in pripravljanja marme
lad. Otroci vseh razredov s« 
sadje z veseljem lupili , izločali 
koščice in mešali, kadar se je 
kuhala. Mlečna kuhinja ima 
sedaj preko 200 litrov marme
lade, vkuhanega sadja in so-
čtvja. 

Naj poudarimo še enkrat, da 
so večino surovega sadja in so-
člvja pridelali na šolskem vrtu, 
nekaj pa so ga prinesli tudi 
šolski otroci. Tudi lepo zalogo 
svežin jabolk iz enakih virov 
ima mlečna kuhinja 

In stroški? Le kozarce in slad
kor so kupili ter 50 kg medu, 
vse ostalo so dobili s takšno 
samopomočjo ln s sodelovanjem 
ljudi. Mlečna kuhinja v Pišecah 
pa je dobro založena, šolsko 
vodstvo si je pridobilo letos ne
kaj lepih izkušenj in brez stra
hu gledajo v bodočnost. Otro
kom bodo še naprej lahko nudili 
vsak dan izdatno malico. 

i 

Enostavna in praktična obleka, 
ki jo vidite na sliki, je is drobno 
karirastega blaga. V pasu ima 
nekaj mehkih gub, ovratnik pa 
je okrašen z resicami v temni 
barvi. Rokavi bodo lahko tudi 

dolgi 

Za večino državljanov se 
prične novo leto z udarci 
ure, s kratko prekinitvijo 
električnega toka, s stiski 
rok, poljubi in čestitkami. 
V porodnišnici pa se prič
ne novo leto šele takrat, 
ko za/veka prvi novorojen
ček. Letos smo čakali nanj 
malo dlje kot druga leta. 

Ko smo 1. januarja 1960 
stopili v porodnišnico — 
pravkar je minilo poldan 
— je dr. Danijel Brežic, 
dežurni ginekolog, zmajal 
z rameni: 

— Nič še ni! Če nam bo
do kaj pripeljali, mogoče 
bo, je povedal. 

Sele pozno zvečer, 1. jan. 
1960 ob 21.30 je zavekalo. 
Bil je sin. Tri leta zapore
doma so se na novo leto 
kot prve rodile deklice, le
tos pa je bil sinek prvi. 
Srečna mamica je KATICA 
GERDENC iz Novega me
sta, Gubčeva 3. — Dušan-
ček bo, tako kot njegov 
očka. Saj mu je čisto podo
ben! Tako sem si želela, 
da bi bil sin in da bi bil 
rojen v letu 1960! Obe že
lji sta se mi izpolnili. Tri 
punčke že imamo, četrti 
je pa le sinko! — je še do
dala in se zagledala v 
štručko ob sebi, ki je od
prtih ust neprestano nekaj 
iskala... 

Malemu Dušanu sta po

magala na svet dr. Dani
jel Brežic in dežurna babi
ca Justi Uhan, Ob rojstvu 
je bil težak 3.790 gramov. 

Dr. Brežic je še postre
gel s podatki za leto 1959. 
To je nekakšna bilanca de
la porodnišnice. Lani je bi
lo v novomeški porodnišni-
vi 1550 porodov. Rodilo se 
je 821 dečkov in 740 deklic, 
skupaj torej 1561 otrok, ker 
so bili v 22 primerih 
dvojčki. 

Tudi letos smo obdarili 
mamico in otročička. Obe
ma želimo v novem letu in 
v življenju obilo sreče. 
Vsemu osebju novomeške 
porodnišnice pa naij velja 
naša želja, da bi prihodnje 
leto tudi porodnišnica do
čakala novo leto v novih 
prostorih! 

SIIINHIHIIIIIIIIII 

P O Z D R A V IZ B R E Ž I C 

Moška pletena lopa 
Iz 590 g debelejše volne spletemo 

lepo moško Jopo. č e pletemo s ple-
tillcaml štev. 3'.» ter nanese kva
dratek pletenja lz 23 zank 32 vrst 
Je 10 cm, pletemo kot sledi: 

Robovi ln ovratnik so lz vzorčka: 
1. vrsta (lice pletenja): 1 desna, 2 
levi. 2. ln vse naslednje vrste na 
hrbtni strani pletenja: levo zanko 
predenemo pa pletilko, 2 desni. 
3. vrsta: desno zanko prekrižamo 
z naslednjo levo zanko proti levi 
strani. 2 levi. 5. vrsta: desno zan
ko s prejšnjo levo zanko na desno 
prekrižamo, 2 levi. 3. do 5. vrsto 
ponovimo. 

Hrbet: nasnujemo 128 zank, dela
mo 4 cm roba v vzorčku, pletemo 

na licu same desne zanke, da dobi
mo 34 cm pletenja. Za raglanski 
izrez snamemo najprej 3, potem 2, 
zatem na vsaki strani 43-krat eno 
zanko, po 90 vrstah ostane 32 zank. 
ki jih snamemo. 

Raglanski Izrez delamo takole: 1 
zanko predvignemo nepopleteno, 3 
desne, 2 desno popletemo skupaj, 
delamo do konca vrste razen zad
njih 6 zank, t predvignemo, t po
pletemo, predvignjeno prevlečemo 
čez popleteno zanko, 3 desno, zad
njo zanko prevzdlgnemo. 

Prednjlk: nasnujemo 70 zank. 
spletemo 4 cm roba, dosnujemo 10 
zank na srednjem robu, delamo 
(na licu desne) do 36 cm visine 
prednjika. Zatem snemamo kot za 
hrbet. Za ovratnl izrez pričnemo 
snemati, ko je prednjlk visok 56 
cm kot sledi: 19. 3, 2. 2, petkrat po 
eno zanko. 0 zank, 1 zanko v z a 
četku vsake vrste. 

Enak Je drugi del prednjika, le 
da pri J. cm naredimo prvo gumb-
nico (4 zanke spletemo. 5 sname
mo, v naslednji vrsti jih doplete-

mo). Nadaljnjih 6 gumbnic delamo 
na vsckih 8 in tri četrt cm kot 
sledi: popletemo 2 zanki, posna
memo 5 zank, popletemo 7, posna
memo 5. 

Za rokav nasnujemo 66 zank, de
lamo 6 cm vzorca, nadaljujemo na 
licu desne, pri čemer dodamo 18-
krat v vsaki vrsti in 4-krat v vsaki 
četrti vrsti po 1 zanko, da dobimo 
110 zank. Pri 45 cm skupne dolži
ne snemamo za rokavno izrezo kot 
za hrbet po 48 zank, preostalih 14 
zank posnamemo. 

Ovratnik: nasnujemo 133 zank, 
delamo v vzorcu 14 cm visoko. 

Dogotovljene dele prelikamo in 
seSijemo, robove na prednjiklh (iz 
10 zank) upognemo navznoter, ob-
zankamo gumbnlce in našijemo 
gumbe. Ce bomo pohiteli, bo topla 
jopa kmalu grela moža ali odra
slega sina. z. g. 

28. novembra so bili sprejeti učenci osmega razreda druge 
brežiške osemletke v mladinsko organizacijo. Proslava, združena 
s sprejemom, je bila v razredu. Udeležili so se je tudi učitelji. 
Učenci so ponosni, ker so bili sprejeti v mladinsko organizacijo 
in pravijo, da tega dogodka ne bodo nikoli pozabili. 

Tri e kandidati za dve mesti 

GOSPODINJSKI KOLEDAR 1960 
Tisk je ena od vidnih dejavno-

sU Centralnega zavoda za napre
dek gospodinjstva v Ljubljani, ki 
se pri nas s svojim delom čedalje 
močneje uveljavlja. Tu nimamo 
namena, da bi obširneje razprav
ljali o publikacijah, ki jih je za
vod Izdal, temveč bi radi povedali 
nekaj besed o letošnjem Gospo
dinjskem koledarju. 

Gospodinjski koledar, ki ima s 
knjigovodsko prilogo vred 16 ti
skovnih pol (eno polo več kot la
ni), Je se bolje urejen kot prejšnja 
leta, vsebinsko pa pester in za
nimiv. 

Ker nam Je prostor pičlo odmer
jen, bomo omenili samo nekaj 
stvari. Najprej tiste, ki se tičejo 
zlasti gospodinj. Te bodo posebno 
vesele preprostih, a skrbno Izbra
nih Jedilnikov ln receptov z juha
mi, prilogami, prlkuhamt, sladica
mi itd., ki bodo nadomestili skoraj 
majhno kuharsko knjigo. Marsi
katera gospodinja rada, če utegne, 
splete kako jopico ali pulover. — 

Navodil ln vzorcev za pletenje Je v 
koledarju nad 20 strani, posebno 
so upoštevane razne drobne ple
tenine. 

Članki so posrečeno izbrani in 
jih bo vsak rad prebiral. Posebno 
pozornost zasluži načelni članek 
tov. Vide Tomšičeve o problemih 
naše družine. Vsak bo z veseljem 
prebral tudi članke dr. Merljakove 
o odnosih med zakonci, članek dr. 
F. Misa o higienski ureditvi doma. 
dr. Novak-Rejčeve o kozmetiki ln 
gospodinjskem delu, dr. Konjajeve 
o otroških boleznih, inž. Zugla o 
detergentlh ln druge. To je seveda 
le drobec iz bogate vsebine, v ka
tero so vključeni Se številni članki 
lz najrazličnejših drugih področij, 
najdemo pa tudi obilo leposlovja, 
zanimiv drobiž, šale, nasvete in še 
veliko nagradno anketo. 

Knjiga je tudi grafično lepo 
opremljena, tako da se bo letošnji 
Gospodinjski koledar uvrstil med 
naše najboljše koledarje. Cena ko
ledarja s knjigovodsko prilogo 
vred Je 350 dinarjev. 

Samo še zadnje kolo nas loči 
od zaključka turnirja za I. kate
gorijo, ki ga igrajo v Novem me
stu. Položaj v sredini lestvice je 
več aH manj jasen, znano je tu
di že, kdo bo zasedel rep lestvice, 
le na vrhu je še vse v megli — ne 
vemo še, kdo od trojice Doki, dr. 
Golež ln Saranovlć bo moral od-
pasti v borbi za prvi dve mesti, ki 
prlneseta naslov prvokategornlka. 
Doklu je ta naslov že skoraj zago
tovljen, ker ima v prekinjeni par
tiji s Finkom dobljen položaj, v 
preostalih partijah z dr. Goležem 
ln Avscem pa mu zadostujeta dve 
-polovlčki«. V precej težjem polo
žaju je dr. Golež, ki mora igrati 
še z Doklom in Jenkom, Saranovlć 
pa je turnir že zaključil (v zadnji 
partiji z licem je osvojil celo toč
ko, ki pa še nI všteta v lestvici) 
in tako le čaka na morebitni spo
drsljaj dr. Goleža ali Dokla. 

Se ta teden bo turnir zaključen, 
prihodnji teden pa se bo pričel 
finalni turnir za IX. prvenstvo No
vega mesta. 

Vrstni red pred zadnjim kolom 
Je naslednji: 
dr. Golež 7 točk (1 odložena), Sa
ranovlć 7 točk, Doki 6 ln pol (2), 
Kranjc S točk, Kotnik 5 točk, Fink 
4 ln pol (2), lic 4 ln pol (1), Bar-
tolj in Jenko 4 ln pol, Avsec 3 ln 
pol, Klevlšar 3 točke, Gajski 1 
točko. 

BRZOPOTEZNO PRVENSTVO 
8LOVENSKIH MEST 

V NOVEM MESTU 
Po sporazumu med Okrajno ša

hovsko zvezo Novo mesto ln Ša
hovsko zvezo Slovenije bo v nede
ljo 24. Januarja v Novem mestu 
tradicionalno brzopotezno tekmo
vanje - BRZOTURNIR SLOVEN
SKIH MESTNIH ŠAHOVSKIH RE
PREZENTANC. To brzopotezno 
tekmovanje so doslej prirejali ve

dno v drugem krnju (lani v Tr

bovljah), letos pa je čast organiza
torja pripadla Novemu mestu. 
Glede dvorane, kjer se bo igralo 
to zanimivo tekmovanje, še ne 
moremo postreči s točnimi podat
ki. To doslej največje šahovsko 
tekmovanje v Novem mestu, na 

A A Š A H A A 
katerem bo predvidoma nastopilo 
okoli 200 šahlstov lz vse Slovenije, 
je lepa priložnost za ponovno uve
ljavitev novomeške reprezentance, 
ki se je že lani v Trbovljah prav 
dobro uvrstila. 

V zelo močni konkurenci je no
vomeška reprezentanca osvojila 
častno 4. mesto med 18 reprezen
tancami - za ekipami Ljubljane, 
Maribora in Celja ter pred mnogi
mi znanimi šahovskimi centri Slo
venije. 

Da bi bil uspeh reprezentance 
Novega mesta čim boljši, bodo v 
preostalem Času igrali več brzo-
turnlrjev, dobra preizkušnja tre
nutne forme posameznih kandida
tov za ekipo pa bo okrajno brzo
potezno prvenstvo - za 5-članike 
ekipe in za posameznike, ki bo v 
nedeljo' 17. Januarja v Novem me
stu - verjetno v Domu JLA. 

fm 

Okrajno ekipno prvenstvo v namiznem tenisu 
Da bi se namizni tenis čimbolj 

udomačil v našem okraju, je Na-
mlznotenlški klub Elan predlagal, 
da se uvede stalno okrajno cklp-

Prcmetni znaki, trebanjski 
raopedisti in stroški 

Tudi jaz sem delal 29. decem
bra izpit za vožnjo z mopedom, 
oziroma o prometnih znakih. 
V s a predavanja — bilo jih je 12 
ur — s 0 bila lepo organizirana 
in izvedena. Ne vem pa zakaj j e 

moralo 47 tečajnikov plačati p 0 

1.650 din in 12 po 650 din, kar 
znese 87.350 din. Po m o j . ? m j c 

imelo A M D Ivančna gorica, k i 
Je tečaj organiziralo, največ" 40 
tisoč din stro&kov s tečajem. 
Morda nimam prav, vendar bi 
v Imenu trebanjskih mopedistov 
želel o t e m pojasnilo. 

Ivan Bukovec 

no tekmovanje, ki bi dvignilo za
nimanje za namizni tenis in obe
nem Izboljšalo kvaliteto. Ta pred
log je bil povsod sprejet z odo
bravanjem ln kaže, da bo okrajno 
ekipno prvenstvo že v drugi polo
vici Januarja in v februarju. Pred
videno Jc, da bodo samo lz Novega 
mesta, kjer Je namizni tenis naj
bolj razvit, sodelovale v tekmova
nju štiri ekipe ln sleer ekipe Ela
na, Študentskega kluba, Garnizo
na J L A in gimnazij« (aU Eian B). 
Iz Kr.škega bi sodelovali dve ekipi 
- TVD 1'artlzan ln Celuloza, osta
le ekipe pa bi bile iz Sevnice, 
Brežic, Črnomlja ln lz nekaterih 
drugih krajev. Tekmovanje bi bi
lo v obliki četvorobojev ali trobo-
jev v različnih krajih, v vsaki eki
pi pa bi nastopili po trije igralci. 
Okrajni prvak si bo pridobil pra
vico sodelovanja na niostvcnem 
prvenstvu Slovenije. fm 

O G L A Š U J T E 
• V D O L E N J S K E M 
• LISTIH 

Potrebna je načrtna vzgoja! 
Ni majhna stvar biti dober vzgo

jitelj, saj je za vsakogar, ki bi rad 
dobro vzgajal, eno glavnih vpra
šanj, aH Je med nJim ln tistim, ki 
ga vzgaja, avtoritativen odnos? 

Kaj pa Je bistvo avtoritativnega 
odnosa? Je neke vrste moč. ki iz
žareva iz vzgojitelja tako privlač
no, prepričljivo in nevsiljivo, da 
mladega človeka odpre, ga naredi 
popolnoma sprejemljivega za vzgo
jiteljev vpliv ter ga močno, pa 
hkrati blago oblikuje. Mlad človek 
vzgojitelju zaupa, se mirno in pre
pričano zanese na njegova mnenja 
ln stališča, se zato rad iz lastne 
volje podreja njegovim ukrepom, 
ga ceni, išče, potrebuje in ga ima 
rad. 

Zato Je potrebna sistematična 
vzgoja odrasle mladine In staršev, 
da bodo čim uspešneje lahko vzga
jali. V Sloveniji je bila v ta na
men te pred petimi leti ustanov
ljena prva šola za starše, letos jih 
je pa že samo v ljubljanskem 
okraju 16. Prodrle pa so tudi med 
kmečko in delavsko prebivalstvo, 
bolj kot kjerkoli na svetu. V šol
skem letu 1938-59 jih je bilo 30. 

V reviji »Otrok In družina«, ki 
Je tudi šola za starte, pa se ogla
šajo starši z nu videz drobnimi 
vprašanji, s katerimi se pa ukvar
jamo vsi. N. pr.: Kako naj vzbu
dim svojima otrokoma veselje do 
dela? Preden grem z doma, jima 
naročim, ksj vse morata narediti, 

a pri tem stokata ln največkrat na 
vse pozabita. Ko sta hodila še v 
otroški vrtec, ju je vzgojiteljica 
hvalila, da sta delavna. Tudi v 
šoli rada delata, 1« doma se dela 
otresata. 

MoJa šestnajstletna hčerka pa 
me nagovarja, naj JI kupim de
lovno haljo za šolo, meni pa ne
kako ne ugaja uniformiranost de
klet, posebno zato ne, ker sem bila 
v mladosti kot gojenka neke lnter-
natske šole primorana, da sem dan 
za dnem nosila črno haljo z be
lim ovratnikom. Cemu bi zdaj no
sila haljo še moja hčerka? Pro
sim, kakšno Je vaše stališče? 

MoJ otrok Je padel z ograje. -
Bridko Je Jokal, čeprav ne na pre
čo ni poškodoval. Našeškala sem 
ga. ker nI ubogal, da na ograjo ne 
sme plezati, ženske pa so me ošte
vale, češ da bl morala mirno iti 
preko vsega ln se sploh ne zme
niti zanj. Ena Izmed njih pa mi 
je svetovala, naj ga rajši tolažim, 
namesto, da sem ga tepla. Povejte 
mi, kaj je prav? 

Kako bo s otrokom po najini 
rozveai? (Podobnih vprašanj raz-
vezancev je veliko ln so pretres
ljivi klici po pomoči.) 

Na vsako teh vprašanj je revija 
-Otrok in družina'« odgovorila ln 
opravlja s tem plemenito delo. -
Vzgaja starše ln omogoča s tem 
mladini lepše življenje. 

Pouk Je lahko kvaliteten, če se nanj vsestransko pripravimo. Takole so se kostanjevlški pionirji 
pripravili na simo. Vknhali so si precej sadja, lelenjave, predvsem pa sadnih sokov, ki no Jih 

pripravili s sokovniki. Posnetek Je Is Bevčevega filma: »Vlaki vozijo mimo. . .« 
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Zakaj ne, če je mogoče? 
Bilo je med dvanajsto in eno 

uro popoldne. Delavnica Šivilj
skega podjetja Metlika je bila 
skoraj prazna. 

— Veste, mi smo obrat poro
čenih žena. Delamo od sedmih 
do dvanajstih dopoldne in od 
enih do štirih popoldne. Same 
poročene smo tu. 

Tako sta mj razložili Šivilji 
Zvonka Kramarič ln Zinka 81-
monič. 

— Pa vam doma možje kuha
jo? — gem se začudil. 

— O, ne! Nekatere imamo do
ma koga, da nam skuha, druge 

t i nosijo kosilo lz menze. 
— Slišal sem, da boste obrat 

razširili? 
— Zakaj pa ne, če se da; — 

•ta pritrdili obe. — Tam. kjer 
so bili prej čevljarji, priprav
ljajo za nas. Vse, kar nam lju
dje prinesejo, delamo zdaj-
Uilužnostni obrat smo. In tudi 
poceni naredimo. Naša režijska 
ura je le 120 din. Znamo nare
dit i lepo. V novi delavnici, ko 
se bomo preselili tja, bomo de
lale tudi konfekcijo. Modrčke ln 
ženske pasove za nogavice. Kar 
po tekočem traku bo šlo delo. 
Tudi krojača imamo! — so se še 
pohval'-'le. 

— In kako ste plačane? 
— Na uro, pa nikar ne misli

te, da lenarimo. Ko bomo imele 
vsaka svoj stroj, bomo takoj 
poizkusile delati po normi. Ne
kakšen ustaljen akord imamo že 
zdaj. Težko je, vsak kos je dru
gačen. Včasih je blaga preveč, 
včasih premalo in tud', staro 
obrnemo, če je treba. Kr i lo mo

ramo narediti v treh urah in 
p<oi đo štirih urah. 

— Se veselite novih strojev? 
— In še kako! Sami električni 

Singerji bodo. Z nago pritisneš 
na ročico in stroj teče hitreje 
aH počasneje, kakor pač želiš. 

Stopil sem do krojača v so
sednjo sobo. Anton Vivoda mu 
je imej 

— Kar sam delam, — je po
vedal. Nihče se več ne mara 
učiti obrti. Vse si l i v tovarno, 
vsi Pa tarnajo, kako drage so 
obrtniške usluge. Seveda so, saj 
nas je premalo. Tudi tovarne so 
dobra stvar in potrebne so. Tre
ba Pa je skrbeti tudi za obrt. 
Imam le enega vajenca. N i jih 
moč dobit!. Starejši mojstri 
imajo svojo obrt, mlajši so šli 
v tovarne. Kar nas je ostalo, 
težko zmagujemo. 

Med pogovorom ni preneha; 

delati, naglo ln okretno je ves 
čas barataj z orodjem. Medtem 
je prišla še mojstrica Nada Ko
pi nič. 

— Februarja 1960 bo minilo 
polnih 14 let, kar naš obrat ob
staja. Najhujše je že za nami. 
Ko sa bomo preselili v nove oro-
store bo res šlo. Pričeli bomo s 
konfekcijo. Skoro 50 nas bo lah
ko delalo. Uslužnostni obrat pa 
bomo kljub temu obdržali. Ne
kaj sredstev za našo razširitev 
je prispevala občina, nekaj pa 
republiška posredovalnica za 
delo. V na£i občini je 420 inva
lidov, tudi te bomo skušali pri 
nas zaposliti. Vsaj nekaj. »Beti« 
nam bo odstopila nekaj šlvMj, 
ostale bomo morali priučiti. Te
žave bodo, tega se zavedamo, 
toda dovolj smo močne, da jih 
bomo prebrodile. 

Miloš Jakopec 

Vse šole so bile deležne 
premije LT! 

V zadnji številki smo poročali. 
d a je podjetje E L E K T R A R N A 
BRESTANICA podarilo prvo 
premijo denarne lote-rije Ljud
ske tehnike našega okraja 
osnovni šoli v Brestanici. Svo j 0 

prv 0 vest popravlja Okrajni 
odbor LT N o v 0 mesto zdaj ta
kole: 

Elektrana Brestanica je pre
mijo 300.000 din in dobitek 16 
tisoč din razdelila vsem šolam 
občine Senovo. Za nakup orodja 
in materiala za tehničn Q opre
mo šolskih delavnic so dobile: 
osnovna šola Brestanica 166.000 
dinarjev, šola Senovo 60.000 din, 
šo l a Koprivnica 40.000 din, šola 
Gor. Leskovec 40.000 din in Sin
dikat prosvetnih delavcev na Se
novem 10.000 din. 

Mislimo, da zasluži gesta 
kolektiva brestaniške Elektrar
ne vse priznanje in javno po
hvalo! 

TEDNU VAS ZANIMA 

Zupančičev oče z U š i v c a 
Kdo ni poznal ljubeznivega, 

delavnega in zavednega Zu
pančičevega očeta? Komaj 
smo prestopili prag novega le
ta in si voščili x>se dobro, že 
nas je zapustil in se nenado
ma poslovil od nas, ki smo ga 
zelo spoštovali in l jubil i . 

Pri delu je omahnil in za-
tisnil za vedno svoje oči! 

Po rodu je pristni Dolenjec, 
doma iz Češnjic. Predno je 

prišel na Ušivec je bil voznik, 
vozil je čez Gorjance na Hr
vaško in v Belo krajino. Lani 
je slavil 67-letnico svojega 
rojstva. Vse življenje je moral 
trdo delati in skrbeti za dru
žino. Na življenjski poti gaje 
spremljala marljiva žena Jo
žefa, ki je prav tako morala 
prenašati z njim vred marsi
katero težavo in skrb, posebno 
v času NOB. 

Vojaki vas pozdravljajo 
Naša fantje, k i služijo voja

ški rok v raznih krajih, so nam 
pisali nešteto pisem, v karerih 
žele srečno novo leto svojim 
staršem, bratom sestram in 
prijateljem. Zaradi pomanjka
nja prostora ne moremo več 
vsakega posebej- objaviti in 
bomo v naslednjem našteli le 
kraje in imena: 

Iz Beograda: Ivan Couta, 
Mar t in 2užek, Franc Strajnar, 
M i h a Stancar, Jože Saje, Jože 
Vrhovšek, Franc Vidic , Janez 
Boiič, Alojz Muhar, Janez M i -
ketič, Jože Rezek, Jože Toter, 
Nande Malnar ič , Andirej Skar-
ja, Franc Gotenčič, Jože Udo
vac in Franc K>iren. 

Ena iz Bircne vasi 
Na zadnji sejj krajevnega od

bora Birčna vas so člani skle
nil i , da bodo z denarjem *a 
vzdrževanje poti, ki g a imajo 
250.000 dinarjev, popravili pot 
od železniškega predora do 
Stranske vasi. Za okoli 70000 
dinarjev vrednosti bodo prispe
vali vasčani s prostovoljnim 
delom. Razpravljali so še o 
elektr fikaciji dveh hiš v

 p ° d -
ljubnu in ostalem, 

Iz Bele Crkve: V i l i Godnjavec, 
Stanislav Barse, Jože Skrajnar. 
Iz Paračina: Jože Jer iček in 
Alojz Perušič. Iz Nikšića: Jože 
Florjantič . Iz Varaždina: Jane2 
Milek, Jože Gašparič , Alojz 
Butala in Vladimir Žagar . 

Iz Karlovca: Peter Kra l j in 
Franc Lipaj . Iz Kavadarcev: Jo
že V id r in , Jože Levstik in Sta
ne Lenarčič. Iz Knjaževca: R u 
di Vlasič. Iz Mostara: Slavko 
Brunskole, Adolf Rezek, Anton 

Pokojni Zupančičev oče je 
bil dvakrat zaprt: leta 1941 in 
1942, ker je sodeloval s parti
zani. Marsikateri borec NOB 
se ga spominja, kajti nihče ni 
šel mimo njegove hiše, ne da 
bi bil postrežen. Tudi njegova 
otroka Franjo in Joža sta ak
tivno sodelovala v tej borbi. 

Takoj po osvoboditvi je bi! 
pokojni Zupančič Franc prvi 
predsednik krajevnega narod
noosvobodilnega odbora, saj je 
zaslužil to častno mesto zaradi 
svojih zaslug v času narodno
osvobodilnega gibanja. Bil je 
tudi član KZ od njene ustano
vitve, kakor tudi član ZB od 
vsega začetka. 

Težko je bilo slovo od za
vednega in naprednega pokoj
nika. Vsi ki smo ga poznali. 
ga bomo ohranili v trajnem 
spominu. 

Njegovi družini iskreno so-
žalje! L. B. 

Topliške kapljice 
Dedek Mraz je obiskal tudi 

Dolenjske Toplice. Obdaril je 
cicibančke, šolarje in tudi — 
šolo. Pionirji so nastopili z igr i 
co Rdeča kapica. 

Lani si je topliški muzej ogle
dalo 798 posameznih obiskoval
cev, med njimi tudi nekaj ino-
zemcev, tor več izletniških sku
pin s »kupno nad 800 obisko
valci. 

Z a prijetno silvestrovanje je 
v Toplicah poskrbela kopališka 
uprava. Sem Je prišlo čakat 
novo leto precej tujcev, največ 
lz LJubljane, Zagreba in Noveg a 

mesta. Zasedene s ° bile vse 

Pajk, Stane Kavčič, Lojze Lah 
in Matija Valenčič. 

Iz Bihaća: Peter Ciglar , A n 
ton Nemanič, Jože Rol ih , Jože 
Tekavčič in Ivan Dime. Iz Za
greba: Drago Erjavec Iz Viro
vitice: Vojko Vrlinič, Stanislav 
Plaveč, Franc Stroj in in Anton 
Papež. Iz Strumice: Tone Ži
d i r. Iz Solina: Tone Kocjan- • 

" Vsem našim zvestim bralcem ? ! D . U ' b w t a » , ( m t u °H m 0 Ž U ' 
v vrstah J L A : srečno in zdravo J e P ' i VOJdkih, l d h k u pii-
Novo ieto 19601 pravite prijetno novoletno 

presenečenje: naročite mu 
DOLENJSKI! UST. ki mu bo 
vsak teden prinašal vse no-

I M e n & i M e u a t ! 

Čeme*, '• januarja - /luidvKo 
Petek, B. januarja - Maksim. 
Sobota, 9. januarja — Julija. 
Nedelja, 10. januarja - Dobroslav. 
Ponedeljek, 11. januarja - Gregor. 
Torek, 12. januarja - Tatjana. 
Sreda, 13. januarja - Veronika. 

Č E S T I T K A 
Janezu Plutu v Kanadi želijo za 

25. rojstni dan vse najboljše oče 
mama, bratje, sestre z družinami, 
hkrati pa mu želijo srečno ln ve
selo novo leto. Mama mu pokla
nja tudi domač, priljubljen Do-
lenlskl Ust. 

BHE21CE: 7. do a. 1. iu*osiovan. 
film -MISS STONE-. 

ČRNOMELJ: 8. ln 10. 1. francoski 
barvni film »ČUVAJ SE LA 
TUR«. 13. I. angleSki film -OPE
RACIJA AMSTERDAM-. 

KOSTANJEVICA: 10. I. francoski 
barvni film - S A K R A M E N S K A 
FRKLJA-. 

METLIKA: 9. ln 10. I. ruski film 
- L E T E 2ERJAVI-. 13. I. mehiški 
film -DIVJA STRAST-. 

NOVO M E S T O - K R K O - : 8. do 11. 
T. Italijanski film -POČITEK IN 
LJUBEZEN«. Od 12. do 14. I. 
ameriški film -PO KRIVEM OB
TOŽEN«. 

SENOVO: 9. in 10. I. ameriški 
barvni film -VELIKA NOC CA-
SANOVE-. 13. in 14. L nemški 
film -SVETOVNO NOGOMETNO 
PRVENSTVO«. 

SEVNICA: 9. in 10. I. francoski 
Tlim -NA SMRT OBSOJENI JE 
POBEGNIL-

i i .OUAM &I010UNO KOLO l O l t l 
NSU 150 cem najnovejšega tipa. 
Prevoženih 2.500 km, v odličnem 
stanju. Ogled v nedeljo 9. janu
arja v Mizarstvu Gradac v Beli 
krajini (2-60). 

PRODAM HISO, SADNI VRT. go
spodarsko poslopje, njivo (pri
merno za gradbeno parcelo) in 
vinograd, pet minut od Smar-
jete. Prodam skupno ali posa
mezno. Klemenčič Antonija. Go
renja vas 2, p. Smarjeta (1-00). 

GOSPODINJSKO P O M O Č N I C O , 
vajeno kuhe in vseh hišnih del. 
lahko začetnica sprejmemo k 

dvočlanski družini z malim otro
kom. Tramšak, Jesenice na Go
renjskem, Gosposvetska 43 ($-60). 

KUPIM ENODRU2INSKO HISO 
ali stanovanje v Novem mestu 
ali bližnji okolici. Vprašati pri 
ODPAD, Novo mesto (6-60). 

PRIDNO IN POŠTENO DEKLE 
sprejmemo takoj za gospodinj
sko pomočnico. Knstelic. Titova 
25-n. Ljubljana (7-6C). 

(SCEM MIZARSKEGA POMOČNI
KA za pohištvo. Zasilno stano
vanje na razpolago. PrelovSek, 
Ljubliar.a. Pot na Rakovo Jelšo 
15 (3-f.O) 

NOVO MESTO 
v času od 26. decembra do 4. ja

nuarja je bilo rojenih 37 dečkov 
in 18 deklic. 

Poročili so se: Alojz Smukovič, 
mizar, in Ljudmila Klobučar, 

Kamene - dečka, Marija Dremšek 
s Trške gore - dečka, Leopoldina 
Senica iz Dol. Polja - dečka, Ana 
Baje iz Ardra - deklico, Dragica 
Furlič iz Črnomlja - dečka, Jo
žefa Martinčič s Hrvaškega broda 

uslužbenka, oba lz Podbočja. Alojz - dečka barija Brulc z Dolža -
Vidic. de.avec iz Zasipa, in Marija t ™ * ^ ! . " « * ' *ss!8£ kovca - deklico, Kristina Malje-

vec iz Učakovcev - deklico. Anica 
Fabjan iz Podturna - dečka, Dra
ga zamida s Hriba - deklico. Jel
ka Leka iz Birhovega — dečka, 

ipt Katarina Stanislava Bartolj lz VeL Loke -
dečka. Milka Spec iz Rožemplja -
deklico, Ana Gole iz Starega trga 
- deklico, Katica Gorše iz Črnom
lja - deklico, Anica Rifelj lz 2di-
nje vasi - dečka. Milka HabinC 
iz Jesenic - deklico, Marija Grlica 
lz Radne vasi - dečka, Danica Bo-
rin iz Pljavlc - deklico. Jožefa 
Petcrlln iz Strita - dečka. 

Golob, delavka lz Žabje vasi 
Umrli so: Jože Bogovič. posest

nik iz Vel. Kamna, star 59 let. 
Franc 2van, kovač lz Vavpče vasi, 
star 55 let. Ivan Lešnjak, lončar iz 
Grmovelj, star C 
Rele. gospodinja iz Vinje vasi, 
stara 56 let. Andrej Znldaršlč, užlt-
kar iz 2abje vasi. star 90 let. Iva
na Pavlic, gospođini a iz Cegelni-
ce, stara 74 let. Marija Zefran. 
užitkarica iz Gotne vasi. stara 79 
let. 

SEVNICA 
Decembra so bili rojeni 4 dečki 

ln l deklica. 
Poročili so se: Ivan Nepužlan. 

trgovski pomočnik, ln Štefanija 
Jazbec, servirka, oba iz Sevnice. 
Nikola Mam. ključavničar, in Ve- v t e m c a s u s 0 s e ponesrečili ln 
ronika Gabrič, poljedelka. oba Iz i S k a ij pomoči v novomeški bolni-

Ob upokojitvi se delovnemu ko
lektivu Tehnične sekcije v Novem 
mestu Iskreno zahvaljujem za iz
kazano pozornost ob slovesu, 
franc Doki. 

ZAHVALA 
Vnem sorodnikom in znancem. 

Ki so našega dragega moža in oče
ta, i 

IVANA DRAGOSA 
spremili na zadnji poti, se ga ka
korkoli spomnili ter nam bili ob 
tei težki izgubi v tolažbo, se naj-
iskrenele zahvaljujemo. 

Žalujoči: Bara - žena, Peter. 
Niko. Jaka - sinovi. Nežka. 

Ana - hčerki. 

Sp. Brezovega. 
Umrla sta: Ivan Pere, kmetova

lec lz Sevnice, star 76 let, ln Bar
bara Krnnjc. gospodinja lz Orešja, 
stara 59 let. 

BRE2ICE 
Decembra ni bilo rojstev Izven 

bolnice. 
Poročila sta se Ferdinand Cetin. 

delavec lz MIhalovca, in Helena 
Žerjav, delavka iz Trnja. 

Umrla sta: Antonija Salobic. 
upokojenka iz Crnca, stara 89 let. 
in Ciril Majer, upokojenec lz Vrh
nike, star 73 let. 

razpoložljive sobe. Kopališče je 
bilo odprto vso noč. Tudi ostale 
tri dni je bilo v Toplicah pre
cej živahno. 

22. decembra je bil v Dolenj
skih Topi cah občni zbor SZDL 
Razpravljali so največ 0 kme
tijstvu (o sedanji kmetijski po
li t iki , arondaciji zemljišč, ko
operaciji, živinoreji in kmetij
skih predavanjih). Poudarili so j 

da naj bi bodoči odbor priskrbel 
več predavanj s področja kme
tijstva. Razpravljali so o pove
čanju članstva in drugem ter 
r-otrdil kandidatno listo za vo
litve 27. decembra. 

Kegljaški klub, ki obstaja že 
Štiri leta i n i m a tri krožke — 
Rog, Kmet in Čebelica — je 
>mei pred kratkim občni zbor. 
Sklenili so, da bodo ponovno 
pričeli delati, zadnje ča s e s 0 

namreč »počivali«; organiziral: 
bodo več tekmovanj z drugimi 
klubi. D. G. 

vice iz domačih krajevi 

V času od 26. decembra do 4. Ja
nuarja so v novomeški porodniš
nici rodile: Jožefa Vodo pivec lz 
Hrastja - dečka, Anica Dichelber-
ger iz Kašče - deklico, Marija Jo
žef Iz Ločne — dečka, Angela Ka-
stelic iz Dečje vasi - dečka, Ma- Nove gore" Je mož pretepel in Ji 

šnfci: Jože Bruner, gozdni delavec 
lz Podlesja, je padel s kolesa ln 
si poškodoval levo stran obraza. 
Milka Zore, hči rudarja iz Pijavic, 
je padla v svinjsko hrano ln si 
opekla nogi. Marka Smiljaniča, 
posestnika Iz Radatovičev, Je sunil 
vol v desno nogo. Božidar Horvat, 
dimnikar iz Metlike, je padel ln si 
poškodoval glavo., Francu Prtmcu, 
zidarju iz Bele cerkve, ie pri na
kladanju drv padel hlod na levo 
roko. Jože Grozde, sin posestnika 
lz Zg. Vodal, si 1c.na votu prlščip-
nil prst leve roke. Karel lic, 
uslužbenec iz Rpntlovrenca, je pa
del z motorja in si poškodoval 
glavo ln levo roko Boris Rodič, 
sin oflciHa lz Dol Topile, le v ku
hinji padel In si poškodoval levo 
nogo. Jote Hodnik, delavec iz Slo
venske vasi. je bil v Stari cerkvi 
med pretepom zaboden z nožem 
v desno roko In nogo. NedelJko 
Lončarevič, gozdni delavec lz Gor. 
Ložine. Je bil v Stari cerkvi med 
pretepom ranjen v prsa ln nogi. 
Drago Bogolin, ženo konjarja 

PRODAM MOTORNI STROJ za rija Bobič lz Grosuplja - deklico, poškodoval desno nogo. Ivan Le-
lzdelavo -folc« cementne stres- Terezija Perpar iz Trebnjega - vlčar, sin upokojenke lz Račjega 
ne opeke. Korltnik Klane 29. p. dečka, Marija Murgelj s Sel - sela. 1e padel s kolesa In sl po-
Komendn O-fiPV dečka. Kristina Cvetan 1r Gor. SVndoval de<mn ramo 

DPI> »Milan Majcen« v Šentjanžu 
2e večkrat smo brali o dolu 

K Z Šentjanž, o ostalem življe
nju v tej prijetni vasi pa n : -
česar, čeprav b[ se dalo mar 
sikaj napisati. Je res, da orga
nizacije tu životarijo? DPD, k: 
ima ime po narodnem herovj 
Milanu Majcnu, je zelo delavno 
V minulem letu je bila na,-
boljša dramska sekcija, ki je 
pod vodstvom Zlate Agre?.. 
predsednice društva, naštudiral? 
enodejanki »Izdajalec« in »Štir
je bratje«, ter Štliridejanko 
»Odpoved«. Prvo cnodejanko so 
igrali za krajevni praznik, drugo 
pa za 1. maj. Dramo »Odpoved* 
so uprizorili dvakrat doma. go
stovali pa so še v Krme!ju. na 

Vinko Savnik — sedemdesetletnik 
H Dedek Mraz je doživel 

močn 0 neurje, ko se Je v nede
ljo, 27. decembra, s spremstvom 
bližal Novemu mestu. Obiskal je 
Bršljin tn Smihel, pred mestom 
Pa Je močan veter in hud naliv 
snežinke, živali m ostalo sprem
stvo premočil do kože. Dedek 
Mraz jih je moral odpeljati do
mov, da se ne bi prehladili, s i . 
cer bi otroci tudi prihodnje let G 

zaman čakali nanje. 
I Huda megl a j c na Silve-

»trovo legla na Novo mesto ln 
okolico. Kljub temu, da so sko
raj vsi, ki so »motoriziran« od
hiteli v razne kraje čakat no
vo leto, ni bilo nesreč ln so 
se vsi Novomesčanl živi in 
zdravi vrnili domov. 

H v novomeških špecerijskih 
tr/Jvinah so malo pred zaključ
kom starega leta nabavili za vse 
prodajalke ln prodajalce bele 
delovne halje. To s 0 potrošniki 
z veseljem pozdravili, saj &o to 
že davno prej videli v LJub
ljani, Mariboru. Celju in 
drugod. 

• Prazne trgovine so b le že 
na starega leta dan dopoldne. 
Letos so povsod prodali več kot 
navadno ln kar čudno Je bilo v i . 
deti v nekaterih trgovinah skor 0 

prazne p;>lce. Posebno so *le v 
denar Igrače in parfumerljski 
izdelki, rute. nogavice, perilo 'n 
blago. Za čuda Pa letos poma
ranč ni zmanjkalo. 

Q Nova selenjadna trgovina 
je bila v ponedeljek odprta na 
mestni r i n e l . Trgovino je kar 
dobro /.alozena in mislimo, da 
bodo gospodinje zadovoljne * 

njo, ker Je dosti cenejš a j^ot 
privatniki na stojnicah. Trgovi
na J« odprta vsak dan do 12. 
ure. 

| Živi l ski trg Je b|l v pone
deljek zelo skromen v raznoliko 
st: blaga, zahtevnejši pa v ce
nah. Posebno za jajčka 8 0 2 e n -
ske postavile zelo različne cene; 
od 20 — 26 din. Prodajali so 
kislo repo in zelje po 25 din 

V prostorih Društva upoko
jencev v Novem mestu že od 
leta 1950 pridno pomaga v 
organizacijskem delu, v začet
ku kot tajnik, sedaj pa kot 
blagajnik i n organizacijski 
vodja kulturno-prosvetne de
javnosti pri društvu, tovariš 
VINKO SAVNIK. Težko se je 
odločil, da bi posvetil sebi vsaj 
košček časa, saj ga dnevna 

krožnik, radič — 30 din krožnik, « . f c r b 2 f l d r u š t v o i n njego've 

spinačo — 30 din krožnik, Jušno 
zelenjavo 1° semena. Precej 
gledalcev in poslušalcev se je 
zbralo ob »jezični vojski,« fci se 
je vnela med dvema nasproti sl 
stoječima prodajalkama, od ka
terih je eha preveč pogledala v 
»frakelj«, ki ga Ima vedno pri 
sebi. 

I Gibanje prebivalstva: ro
dile so: Anica Petje iz Kastel-
čeve 9 — dečka, Stanislava 
Kovač, Nad mlini — blok 3 — 
dečka ln Katica Gerdenc iz 
Gubčeve 3 — dečka. 

Ponesrečil se Je Anton Jančar, 
kurjač lz Partizanske ceste 14, 
ki je v službi padei in si po
škodoval glavo in desno roko. 

S sdjmišča 
4. januarja so na novomeško 

sejm.sče pnpeljali le govedo, 
ker je zaradi prašičje bolezni 
sejem za svinje prepovedan. Od 
147 prignanih glav goveda Jc 
bilo 71 prodanih. Za vole so za. 
htevali.od 110 _ 140.000 din, za 
krave od 35 — 80.000 din, za 
Junc e | n telite od 30 — 80.000 
dinarjev. 

člane res zaposluje. No, pa 
mi je le povedal! Rodil se je 
30. decembra pred 70 leti v 
Brežicah v kmečki družini in 
ie v ranih letih izflfubil očeta 
in mater, zato je služil pri 
stricu za hlapčka in pastirja. 
Leta 1903 je prišel v Novo 
mesto ter se učil pri Ogorevcu 
v trgovini. Udeležil se je prve 
svetovne vojne in je ob koncu 
postal orožnik, nato je ostal 
v administraciji vse do priho
da Italijanov, ki so ga pred
časno upokojili. Naš jubilant 
je postni simpatizer OF. S pri

dom in predanostjo je izpol
njeval njene naloge pri ta
kratni uslužbenski zadrugi, ki 
jo je vodil vse do razpusta. 
Težke ure je preživela njegova 
družinica v času NOB, saj so 
imeli neprestane preiskave za
radi njegovih treh sinov-par-
tizanov. Po znanem pokolu 
družine Valantičeve na Grmu 
je vse noči doma stražil in 
čakal s sekiro. 

Po vojni je pridno delal pri 
organizaciji Društva uvokojen-
cev, razen tega pa je član pev
skega zbora in igralec v tej 
druiini. Rad s ponosom go
vori o svojih treh sinovih-
oficirjih, ki jim je dal pra
vilno vzgojo in so med NOB 
tudi izvršili svojo veliko dolž
nost, danes pa jo v JLA na
daljujejo. Jubilantu želimo ob 
njegovem visokem jubileju še 
veliko uspehov pri delu in v 
življenju! 

-mtr-

Telovadni dvoboj KARL0VAC-N0V0 MESTO 
Ze dalj časa potekajo pr prave 

St trodiclonaln rncdim-stn, telo 
vsdni dvoboj Kuiiovac : Novo mr 
•to. Luni te»4a dvoboja nI bilo, za
to pa stR se vodstvi obeh društev 
Partizan — Iz Karlovra W lz No
vega mesta — sporazumeli da bu 
dvoL' >j obal) mestnih telovtdntti 
reprezentanc že v \>'v > • • ' 
leta 19»S0 in sicer v Novem mcMU. 
pa zadnjih ve.vteh bo to srečanjv 
V soboto 9. januarja. Obe mestni 

reprezentanci boit« nastopili v nuj. 
močnejših postavah, novomeško 
moško vrsto pa b o đ n okrepili ne
kateri zelo dobri telovadci. Vse 
vrste bodo nastopile s 6 člani, od 
tega se bodo upoštevali za končni 
rezultat dvoboja Štirje najboljši 
Dvobol bo sestavljen lz dveh d* 
lov Popoldne OD 1«. url bodo prv 
del programa Izvedli v telovadnici 
drugi del pa zvečer ob 20 url v 
Domu ljudske prosvete. 

lak je bil pogled na črnomaljski grad dva dni po uožaru. 
Ostre&je levega dela stavbe je zgorelo. S prizadevnostjo ga
silcev, enot JLA in CrnomaJjčanov so r e š i l i ves arhiv in 
inventar. Hudomušni Ilelokranjci KO (ker je bila v stavbi tudi 
občinska upravsi za dohodke) dan po požaru pripomnili, da 
je -davek pogorel«. To je bila le salu, zato prihajajo v 
zasilne prostore uprave za dohodke ln kot pred požarom 
redno plačujejo svoje obveznosti do družbe. 

Blanci in v Loki . Povsod so že. 
l i priznanje. Z vstopnino so 
preuredili oder v prosvetni dvo
rani. Stare kulise so zamenjale 
nove zavese, ki so sicer skrom
ne, kažejo pa, da so člani DPD 
požirtvovalni, saj so tudi vsa 
dela v zvezi s tem ooravili 
brezplačno. 

Na zadnjem občnem zboru je 
sprejelo društvo obsežen načrt, 
k i ga bodo z mnogo truda ln 
vztrajnostjo tudi uresničili. Ure. 
dil i bodo dvorano, oder, garde
robo in postavili večjo peč za 
segrevanje dvorane. 

Dramska sekdja k i jo vod; 
zdaj Jože Bregar, je naštudi-
rala za novo leto »Tri dni d i . 
rektor«, kasneje pa še »Drago 
Ruth«. Za dan republike so 
uprizorili enodejanko »Kdo 
trka?«, drugo pa bodo naštudi-
rali za 1. maj- Predvidena imajo 
*udi gostovanja v Impolct Kr-
melju. Bučki, Lok' pri Zidanem 
mostu, na Studencu in Raki . 

Izobraževalna sekcija, k i jo 
vodi tov. Ogrinova, ima predvi
dena predavanja o zdravstvu, 
politiki, gospodarstvu, o med-
planetarnih polelih in drugem. 
Obč. svet svobod in prosv. dru
štev i« Sevnice je že obljubil 
predavatelje za vse te teme. 
Prvo predavanje so imeli že 
novembra. 

Sahovska sekcija, k i jo vodi 
Franc Romih, šteje že 15 cia-
nov. Za 29. november so tekmo
vali med sabo, Kmalu pa se bo-

V Mctteradi: 
13.349 nočnin 

Zima je tu. Poglejmo, kako 
smo preživeli lansl.l dopust in 
pripravimo načrt za letos. Vsem 
prebivalcem občine Videm-—Kr
ško je Materada, letoviški kraj 
i km od Poreča, dobro znana. 
Tu je počitniški dom občinskega 
sindikalnega sveta, kjer je lani 
poleti preživelo dopust 7,4% 
prebivalcev občine. Počitniški 
dom je lepo urejen in je odprt 
za goste od 1. maja do 15. sep
tembra. Lani je sprejel 1.340 do-
pnstnikov, ki so prenočevali 
13.349 krat. Predlanskim pa je tu 
letovalo le 762 ljudi od katerih 
je bilo 27°/o delavcev, lani pa se 
je odstotek delavcev dvignil že 
na 50,45. Oskrbnina v domu je 
bila 450 dinarjev dnevno. Pod
jetja fo dajala regres 250 din, 
tako da je plačal gost le po 
200 din na-dan. Lani so nabavili 
še 6 vikend hišic, za 4-članske 
družine. Teh so se dopustnikl 
najraje posluževali. Razen od
raslih so tu letovali še otroci 
tn vajenci. 

M. 

do pomeril tudi z ostalimi sek. 
c Ljami in društvi, najprej s 
Krmeljčani, 

Strelska sekcija vodi Jo Peter 
Ran, Ima 20 članov in članic 
Vadil i in tekmovali bodo skup
no s sevniškimi strelci. 

Zabavno sekcijo, ki jo vodi 
Milan Agrež, so ustanovili šele 
j.ietf kratkim. Pripravila bo dv& 
zabavna programa in morda Se 
siečolov. Z izJcupičkom name
ravajo kupiti televizijski spre. 
jemnik. Del denarja za sprejem
nik kanijo nabrati pri raznih 
organizacijah ln podjetjih. Tele
vizor bi požive! društveno živ. 
ljenje v Šentjanžu. 

Večerno šolo za odrasle obi
skuje nad in f.*>rtov in deklet 

18 deklet obiskuje tečaj prve 
pomoči. 

Potujoči kino iz Sevnice se 
je v minulem letu bolj slabo 
izkazal. Prihajal je z zamudo, 
včasih pa ga đploh ni bilo. Zdaj 
je tudi to urejeno Dobili so že 
razpored filmov *.a vse leto. 

Potujoča knjižnica bo začela 
delati z novim letom. Stare 
knjige so oddali v Sevnico, oni 
pa jim bodo teši l j ali vsakih 
H dni take, ki lih domača knji
žnica ni imela. 

Načrti društva so lepi. Delo 
je že steklo. Cz bo vsak član 
in vodja sekcije napravil tisto, 
za kar je zadoižen, bo DPD 
»Milan Majcen« c Šentjanžu te
meljito opravilo '•vn^n nalogo. 

(D®Q.(DIDM(D 
NEKULTURNE RAZVADE 

T a sestavek ni kr i t ika, ne 
smešnica, ne reportaža. To 
je le zapisek iz množice do
godkov, ki smo j im vsak 
dan priča v taki a l i dru
gačni obliki , dogodek, k i ga 
vidimo, nas razjezi in nanj 
kmalu pozabimo. Ne poza
bijo pa ga ljudje, k i j ih 
prizadene in k i si ga ženejo 
k srcu. 

Bi lo je množično zboro
vanje, bolje rečeno — pre
davanje. Dvorano je napo.-
nilo okoli 400 ljudi, od tega 
polovica dečkov in deklic, 
šolarjev s torbicami. Iz šo
le so j ih spustili prej, da bi 
si ogledali zanimivo preda
vanje. Ko l iko lepot smo v i 
deli, koliko prisrčnih spo
minov je zapustil al i obudil 
predavatelj ob prikazovanju 
kmečkih slik, oračev, ža-
njic, trgačev, koliko lepih, 
prelepih pogledov na naša 
domača mesta in kraje smo 
videl i ! Za vse to smo res
nično hvaležni predavatelju, 
ki nas je debelo uro vodil iz 
enega konca naše ožje do
movine do drugega. 

Za menoj sta sedeli dve 
starejši ženski. Na mizi v 
sredini dvorane so prestav
ljali projektor, napeljevali 
tok, podlagali nogo mize 
itd. Tedaj ena od mojih 
sosed naenkrat reče: »-Po
glejte onega gospoda na de
sno od mize, KADI!« Sose
da jih je pri priči nametala 
na račun tega .gospoda1 to
liko, da je sama sreča, da 
jih »gospod 1 ni slišal. Ogle
dal sem si ga. Glej no, saj 
to Je tovariš N . N . , fakul
tetno izobražen mož. spo

štovan in ugleden, večina 
državl janov se mu odkrije 
na cesti, ko gre mimo. On 
pa je z zanimanjem vlekel 
svojo svaljčico in opazoval 
predavatelja pri njegovih 
pripravah. 

Kaj je tu narobe? 400 l ju
di , od tega polovica otrok, 
dvorana nima prezračeval
nih naprav, predavanje bo 
trajalo več kot eno uro, 400 
ljudi bo dihalo čez pol ure 
že. tako slab zrak. A l i res 
toliko pomeni tistih nekaj-
litrov dima, ki ga da ena 
cigareta? Morda matemat ič
no res ne, v očeh teh dveh 
starih ženic pa je to greh. 
ki je neodpustljiv. Bojim se. 
da je ta »gospod*- padel v 
njunih očeh za kakšno stop
njo niže kot je bil pred 
tem. A l i pa je to tudi vse? 
Morda pa le nista samo ti 
dve ženici opazili tega ne
primernega dejanja inteli-
genta? Morda je b i l mož za
mišljen in ni pomislil na c i 
gareto, eno samo cigareto, 
ko j ih pač vsak dan povle
če okroglo 20. Morda res, 
toda če to pade preproste
mu človeku v oči, bi moralo 
temu pasti na um, da se v 
takem prostoru ne kadi med 
prireditvijo. 

Zeničkama je spričo žolč-
ne krit ike tega početja o-
stal verjetno v spominu na 
lep vččer majhen, majhen 
madež. — Nekdo je kvaril 
zrak. ki sta Ra oni dve vdi 
havali vso uro. A l i je vred
no zaradi ene cigarete po
kvariti človeku spomin na 
leno doživet ie? 



fla htareca teta dan 
Dopoldne na starega leta dan 

•em se potepal po naši metro
poli!. Nikjer žailositti, nikjer res-
naih obrazov, kot da se nič ne 
poslavlja, kot da ne umira sta
ro lerto. Vse se j e smejalo, na
kupovalo. Kravato za zaročen
ca, električni brivski aparat za 
moža, najlonce za ženo al i de
kle, sladkarije in igrice za 
otroke in še in š e . . . V trgo
vinah človek po pol ure ni pri
šel na vrsto. 

Po nekaterih podjetjih, ura
dih in ustanovah je že nosil 
Dedek Mraz, Ponekod je b i l r a 
dodaren s knjigami. Glavnemu 
sefu, resnemu možaku, je pr i 
nesel knjigo »Veliki Grki«, nje-
gpvemu pomočnik«, k i se vozi 
precej z avtomobilom, "-Zemlje
pis Juigpslarvije«. Uslužbenki, ki 
ima včasih kak zakonski vihar-
ček, »Priš lo je deževje« Oni , 
k i rada vrt i jezik, »Mlin na 
Padu«. Dvajsetletno dekle je 
dobilo »Zaljubljene žene«. K o 
maj poročeni uslužbenec bo 
bral »Srečni zakon«. Se nekdo 
pa je dobil knjigo »Idiot«, kar 
pa ni povezano z njegovim zna
čajem. 

Srečno novo leto! 
Ljudje so nosali kokoši. Od 

kod? Saj danes ni tržni dan. 
Z a v i l sem na žividski trg. Bi lo 
je zelo živahno. Se mož, k i pro
daja t ržne listke se je začudi l : 

—Toliko prodajalk pa res ni-
tem pr ičakoval! In ena »•klet
ka« je tudi že odprta. Zelenja
vo prodajajo v njej, je pokazal 
proti prodajnemu boksu. 

Srečno novo leto. 
V Pekarij i , kjer prodajajo 

tudti mleko, je neka gospodinja 
naložila v košaro kar pet ste
klenic in pomežiknila začude
nim strankam: 

To ga bomo pi l i , ne? 
Nu cesta, v pisarnah, proda

jalnah, podjetjih so segali l ju
dje drug drugemu v roko. M o r 

da se ne oodo tako kmalu v i 
deli : 

—Srečno novo leto! 
—Srečno. 
—Zdravo! 
—Veselo! 
Pred kavarno sem srečal 

znanca: 
—Kam? 
—Veš, to je pa tako, — je 

začel razlagati. — Česti tal sem 
nekemu šefu šefov in sem sipil 
kozarček, potem nekaterim še
fom in sem spil spet nekaj ko
zarčkov. . . in potem, no, zdaj 
e,rem pa na turško, da ne bom 
do večera že preveč pod paro. 

Na avtobusni postaji je bilo 
precej l judi. Polni avtobusi so 
prihajali in odhajali. Ljudje so 
prepisovali vozni red. Prihajal i 
so sorodniki, znanci zaročenci, 
z a r o č e n k e . . . 

Srečno novo leto! 
, Prj frizerju sta čakala dva 
moška in okoli 39 žensk. Stale 
so druga ob drugi z različnimi 
napravami na glavah in čakale, 
da pridejo na vrsto. V novo le
to hoče vsak stopiti lep. 

Ljudje so hiteli kupovati, si 
čestitali . 

—Počakaj te tovariši , zdaj je 
še staro leto! Pomislite, kaj ste 
v tem Letu dosegli, ustvarili! 
Naredite obračun! 

Ljudje ne čakajo, ne posluša

jo. Kaj bi se preveč spominjali. 
Delali smo. To leto bolj, pa
metneje kot prejšnja. Več smo 
zaslužili, več si lahko privošči
mo. M i gremo naprej, novemu 
letu, veselju in novim zmagam 
naproti. 

—Zdravo stari! Srečno novo 
leto! 

Jože Prime 

Manj škode po dmacina 
Love! v našem okraju goje 

predvsem turistični in športni 
lov, razen tega Pa skrbe še za 
uničevanje roparic in ostal.h 
škodljivcev, kar ie predvsem 
važno za naše kmetijstvo in go
zdarstvo. Novomeška lovska 
zveza (sem niso vključene Po
savske lovske družine, ki imajo 
svoja lovsko zvezo) ima 33 lov
skih družin in okoli 142.000 ha 
lovske površine. Lovsko leto se 
'.ačne 1- aprila in konča zad
njega marca. Prav zaradi tega 
nismo mogli dobiti podatkov, 
kako zveza in posamezne d.ru-
ž ne izpolnjujejo plane, sa] dobi 

V muzeju starih listin v Erevann (ZSSR) hranijo nad 15.€*0 
redkih in nenavadnih listin, med njimi tudi star in le okamenel 
rokopis Posebna redkost tepa muzeja sta "58 let stari katekizem, 
ki tehta 34 kilogramov, In pa molitvenik, nič večji od navadne 
znamke, tehta pa vsega 19 gramov. Prv a knjiga Je največji ro
kopis In spomenik v armenskem Jeziku. Zanjo so potrebovali kar 
70o telečjih kož. Druga knjižica J e sestavljena iz 104 pergamentnlh 
listkov, pisava v njej pa Je tak 0 drobna, da Jo Je moč brati le • 

pomočjo povečevalnega stekla. 

zveza poročila družin šele v 
marcu. Po približni oceni pa 
poteka izpolnjevanje planov v 
redu. 

V lovskih revirjih se je znat
no dvignilo število divjadi (me
dvedov, jelenov, srnjadi, fazanov 
in jerebic) pa tudi odstrel se je 
povečal. Število roparic (lisic, 
volkov, kraguljev in drugh) v 
glavnem pada. 

Lovci pa ne samo love. Met l i 
cami so lani z g r a d i l i lovsko 
kočo. Lovska družina Velika 
Loka bo z udarniškim delom, 
lastnimi sredstvi in s pomočjo 
Okrajne lovske zveze kmalu do
končala kočo na Primskovem. 
Razen tega vlagajo lovci sred
stva še v nakup žive divjadi, v 
razne gradnje, športno strelja
nje na glinaste golobe, dajejo 
nagrade za pokoncevanje ropa
ric itd. 

V letošnjem lovskem letu so 
napravili na poljih precej ško
de divji prašiči in sicer že H 
več kot milijon dinarjev, ki j i h 
bo morala plačati Okrajna lovska 
zveza. Predlanskim, ko je bila 
dobra letina, je tu j i žir in želod 
dobro obrodil, zato so se prašič', 
zadrževal! največ v gozdovih. 
Nekateri lovci so celo mislila, 
de ed s« divji prašiči odseldli 
drugam. Domneve pa so se , o-

Ljubljanski novinar 
na poti okoli sveta 

Milenko Sober, novinar R T V 
Ljubljana, je krenil na eni iz
med naših ladij na pot okoli 
sveta. Potoval bo — začel je že 
v septembru lani — iz Hambur
ga preko Z D A , Paname in Los 
Angelosa na Japonsko, Kitajsko, 
v Indijo in Avstralijo. Ob afriški 
obali se bo končno spet vrni l v 
Hamburg. Potovanje bo trajalo 
nekaj več kot tri mesece. Sober 
ureja v ljubljanskem radiu od
dajo za naše pomorščake. 

Pozdrav z bolgarske meje 
Dolenjci, k i sm 0 pri vojakih 

v Delčevem v Makedoniji, že
limo svojim staršem, bratom 
sestram ln prebivalcem novo. 
meške okolice srečno novd le
to! Tone IJ ml i C-, Franc Dren i k. 
Urban Ooojnlk, Toni Dolen-
šek, Franc Valentan, Tone 
Bcrus, Jože Papež, Srečko 
Prelovšek, Ivan Vidmar in 
Alojz Gudnik. 

kazale za napačne, ko so lani 
prašiči spet vdrli na polja. 
Malenkostno škodo so napravili 
še medvedje. Kmetje se radi 
pritožujejo, da j im napravijo 
veliko škode fazani, l:ar pa ni 
res. Najbolj Škodljive ptice so 
vrane in srake. L -c i te ptice 
zastrupljajo, kmetje pa se ne 
zmenijo, da bi j ih pomagali Do
končevati, čeprav delajo prav 
njim Škodo. Prav zaradi zatira-' 
nja škodljivcev bo poslej treba 
več povezave med kmeti in 
lovci. 

Stalež živali je kljub slabemu 
letu zadovoljiv. Raznih bolezni 
ni bilo opaziti, razen na divjih 
prašičih, k i j ih je na nekaterih 
področjih popadla kuga. 

Lovski plan za prihodnje leto 
predvideva, da bo stalež divja
di kljub povečanemu odstrelu 
še vedno naraščal. Za investici
je so predvideli 3,5 miMjonov 
dinarjev, za lovsko škodo pa 
nekaj manj kot to lovsko leto, 
ker nameravajo" zmanjšati tudi 
stalež divjih prašdčev in med
vedov. P. 

Lepa hvala za 
pozdrave in spod

budne željel 
^Uredništvu Dolenjske

ga lista! 
Veliko sreče, uspehov in 

zadovoljnih dni v novem 
letu 1960, želi uredništvu 
Dolenjskega lista skupina 
aktivnih pripadnikov J L A , 
Dolenjcev iz Bitolja. 

Posebno veliko uspehov 
vam želimo pri urejeva
nju našega Dolenjskega 
lista, lep napredek in 
čimveč novih naročnikov 
in bralcev! Da boste to 
dosegli, v to ne dvomimo, 
saj je bil list pred petimi 
aLi šestimi leti še droban 
listič, zdaj pa je že cel 
korenjak, kar mu želimo 
tudi vnaprej. 

Hkrati pošiljamo naj
lepše novoletne želje vsem 
domačim, znancem in pr i 
jateljem in vsem bralcem 
našega priljubljenega Do
lenjskega lista!« 

Podpolkovnik Tone 
Kramarič, peš. ma
jor Jože Lužar, ka
petan I. kl. Tone 
Drečnik ln starejši 
vodnik I k i . Ivan 
Mesojedec, vsi iz B i 
tolja v L R Makedo

niji 

Belokranjski fantje 
iz Petrovca pozdravljajo svoje 
6tarše, grad :telje avto ceste in 
vse delovne ljudi ter jim želijo 
srečno novo leto! Anton Bu
tala, Vlado Vrlinič, Tone Cin-
drič, Ivan Stukelj, Alojz Ba-
horič, Jože Stukelj, Franc Pe-
zdjrc. Alojz Dragoš, Matija 
Apsec in Ivan Savoren. 

# Toki jski policist Namura 
je prosil policijo, naj ga za
ščiti od njegove žene, češ da 
ga »nežnejša polovica« pre
več obdeluje z džiu-džicom in 
drugimi rokoborskimi prijemi. 

9 Ženske noge so se v zad
njih 10 letih povečale kar za 
dve številki (seveda tudi čev
lji). O tem je govoril referat 
na amer i škem kongresu antro
pologov. Če bo šlo tako na
prej . . . 

L O V S K A 
»Kaj, zlomka, da ni danes 

niti enega zajca?« 
*Drugo obleko imaš, pa te 

ne -nznajo in so se razbežali.' 

S T A N O V A N J S K E T E Z A V E 
*Zakaj pa začasno ne sta

nuješ z možem pri njegovih 
starših?* 

»Ni mogoče, ker njegovi 
starši začasno tudi stanujejo 
pri svojih starših.* 

P O M I R J E V A N J E 
»Prišli ste torej prijavit 

svojega petega otroka,* pravi 
matičar. »Kaj je vaš mož po 
poklicu?* x 

»Saj se vam že pri četrtem 
otroku povedala, da me je mož 
že zdavnaj zapustil.« 

»Pred koliko leti?* 
»Pred Štirimi.« 
»Hm, kako pa je ta otrok 

potem spet njegov?« 
»Ah, pozabila sem vam po- • 

vedati, da je mož vsako leto 

prišel in me prosil, da bi se 
pobotala z njim.* 

»POKAŽI, K A J ZNAS« 
»Javljamo rezultate točko~ 

vanja stanovanj v našem blo
ku: Največ točk so dosegli 
Kor nčkova — 172, sledijo 
Frtavčkovi — 149, na tretjem 
mestu so Peteršiljčkovi — 130 
in tako dalje. Čestitamo!* 

N O V D O K A Z 
»Se zmeraj dvomiš, če te res 

ljubim. Pomisli: nocoj sem za
radi tebe vključil električno 
pečico in porabil 10 kilova
tov!« 

P R O T I A L K O H O L U 
Podnajemnik pride h gospo

dinji s prazno steklenico in 
potoži: »Čujte,"včeraj je bila 
steklenica še polna likerja. Ali 
veste, kdo jo je izpil?*> 

»Seveda, mladi mož: jaz sem 
jo izpila. Kajti zapomnite si 
— v svoji hiši ne trpim alko
hola.*-

ČEMU SE S M E J I J O 
N E M C I A N G L E Ž I 

rt , _ . , „, — Saj bi te rad povabil v hišo, — O zdravo, Johan! Koliko časa 4„.,„ - „„ . ... _» . , • - j , , « - • . . toda žena je strasno natančna se ze nisva videla! Kako pa kaj 
žena in otroci? 

pela 

glede cigaretnega dima in pe-

— Pusti te neumnosti! Misli na 
prstne odtise! — Ojcj! Tele vzamem, seveda!! 

Ujeli so morskega zmaja 

Lovska koča metliških lovcev na Grabrovcu 

Po osemnajstih mesecih raz
iskovanj globin Rdečega morja 
so podvodni lovci prvič ujeli 
manta, kot mu pravijo domačini 
ali hudičevega morskega zmaja, 
kot 1« njegovo splošne j še ime. 
To je* bila res senzacija, kajti o 
tej ribi je biLo znanega prav 
malo, nekaj lz legend pomoršča
kov, nekaj pa lz skromnih opa-
zevanj znanstvenikov. Sele pred 
devetimi leti se le nekemu raz- _ 
iskovalču prvič posrečilo, da 1e KJ€?W€}S 
manto fotografLrall, sedaj pa to 
jo člani italijanske ekspedicije 
ujeli ln ubili. 5 1 

Ubiti manto je tehtal čez tisoč T A I A 
kilogramov. Njegova izredno ši- s & 1 1 ? S 
roka usta so nalik na sesalce I I I I I J 
zraka na hlpermodernih reak- \W I W 
tlvcih, pa tudi telo deltaste R V l l v 
oblike J« podobno letalom, ki 

prebijajo zvočni zid. Na glavi 
ima dva roga, zato je tudi dobil 
ime hudičev morski zmaj. Rep 
ima močan in zelo dolg. Manto, 
o kateri so še pred desetimi leti 
mislili , da je le izrodek fanta
zije pomorščakov, spada v isto 
vrsto rib kot morski pes, je pa 
baje zelo boječ. 

»Teta bo vsak čas dol, mr. Nuttel.« je 
reklo zelo samo/iivestno petnajstletno de
kle, »"dotlej se morate pač potruditi z 
menoj.« 

Framton Nuttel si je prizadeval, da 
bi postregel nečakinji s tisto mero la-
skavosti, k i bi bila ravno pravšnja , da 
ne bi nepristojno prizadejala tete. ki je 
imela priti. Sam v sebi je zdvomil bolj 
kot kduj koli, če mu bodo vsi ti zap > 
redni vljudnostni obiski pri popolnoma 
nepoznanih ljudeh v resnici lahko kaj 
pomagali pri živčni kuri , za katero se 
je namenil, da jo začne. 

»Saj vem, kako bo.« mu je bila dejala 
sestra, ko se je pripravljal, da bi Bbežtil 
v tole podeželsko zatišje. ••Zabubil se boš 
tam in z živim krstom ne boš zinil no
bene, s tvojimi živci bo pa od samena 
ljubega dolgčasa še večji križ, kot je že 
Ampak jaz ti tnd dala priporočilna pis
ma za vse, kur iih poznam tam. Nekateri 
so prav ljubeznivi ljudje, kolikor se lahko 
spomnim.« 

Framtona je mučilo, ali br> mrs. Sao 
pleton, gospa, za katero mu je sestra dala 
eno svojih pisem, priš ki v kolikor toliko 
doglednem času. 

»Poznate mnogo ljudi tod okrog?- je 
vprašala nečakinja, ko j? razsodila, da je 
njunega molčanja dovolj. 

»Nikogar n* poznam.- je odgovoril 
Framton. »Sestra j * ž v<l| tukaj, v žup-
nišču, veste, in mi j? r'nla nekaj pripo
ročilnih pisem.-

-Potemtakem očitno ne veste prav ni
česar o moji teti?« k vrtala naprej sa
mozavestna mlada dnmica. 

»Samo ime in naslov.« je pritrdil obi
skovalec. Ugibal je. ali je mrs. Sappleto-
»ona poročena žena ali vdova. Nekaj ne-

O D P R T O O K N O 
določnega v sobi mu je vzbujalo slutnjo 
na prebivalca moškega spola. 

-Tetina velika tragedija se je odigrala 
natanko pred tremi leti,« je rekla deklica, 
-bržčas je vata sestra takrat že šla.« 

»Tragedija?« je vprašal Framton. V 
tem spokojnem podeželskem kotu so se 
mu tragedije zdele nekako neumestne. 

-Mogoče se vam čudno zdi, zakaj ima
mo oktobra popoldne tistole okno na ste
za j odprto.« je rekla nečakinja in pokn/ i la 
na veliko francosko okno, ki se je odpi
ralo na travnik. 

, - K a r toplo je še za ta letni čas,* je 
rekel Framton, »ampak mar ima to okno 
kakšno zvezo s trugedijo?« 

-Skozenj so nekega dne pred tremi leti 
'odšli sestrin mož in njena mlada brata 

na vsakodnevni lov. Nikol i več se niso 
vrnil i . Pri- prehodu čez barje, na poti v 
njihov najljubši revir za lov na sloke. 
je vse tri potegnilo v Za Vratni močvirski 
tolmun. Tisto poletje je bilo s t rašansko 
veliko moče, veste, in mesta, ki so biln 
druga leta sicer varna, so naenkrat meni 
nič tebi nič izginila. Trupel niso nikoli 
našli. Pri vsej tragediji je to najstraš
nejše.- f 

Tukaj je dekličin glas izgubil samoza
vestni prizvok in postal jecavo človeški 
•Ubrvga teticu zmeraj misli , da se bodo 
lepega dne vsi vrni l i — mož, oba brata 
in mali rjav; spanijel. ki se je zgubil z 
njimi — in da bodo prav kot nekoč pr i 
šli sko/.i tistole okno. Zato, vidite, imamo 

okno o-Jprto vsak večer, dokler se popol
noma ne stemni. Uboga draga tetica, to
likokrat mi pripoveduje, ki.iko so šli. Njen 
mož, z belim dežnim plaščem čez roko. 
in Ronie, najmlajši brat, ki je prepeval 
-Bertie, zakaj se mi izmikaš?", kar je 
zmeraj počel, da bi jo dražil , ker mu je 
rekla, da j i gre to na živce. In veste, da 
me včasih ob nvrnih in tihih večerih, kot 

H. H Munro-Saki 

je nocojšnji, skoiuj obide grozljivi obču
tek, da bodo prišl, in stopili skozi okno.-

.Narahlo je vzdrgetala in umolknila. 
Framtonu je kar odleglo, ko Je v vrtincu 
opravičevanj , da se je zamudila t ureje
vanjem svoje zunanjosti, prhnila v sobo 
teta. 

»Upam, du vas je Vera zabavala?« je 
rekla. 

»Zelo zanimivo je pripovedovala,'« je 
odgovoril Framton. 

»Upam, da vas odprto okno ne moti,-
|e ž ivahno rekla mrs. Sappleton. -Mož in 
brata bodo prišli naravnost I lova, zme-
mj pridejo v hišo s te strani. V meje so 
Šli na sloke in lepo reč bodo spet napra
vil i po mojih ubogih preprotfih. Takšni ste 
vi moški, kaj hočemo!« 

Vedro je klepetala o lovu, govorila, 
kako malo je pernate divjadi in kako je 
z racami pozimi. Vse to je bilo za Fram

tona naravnost grozno. Obupno se je na
prezal, da bi speljal pogovor na kaj manj 
strahotnega, a posrečilo se mu je le del
no; zavedal se je, da je deležen ko
maj drobca gostiteljNMne pozornosti ter 
da njene oči vztrajno uhajajo čezenj k 
odprtemu oknu in na travnik na oni stra
ni. Zares nesrečno naključje , da ga je mo
ralo prinesti DO ta obisk ravno ob tej 
tragični obletnici. 

»Zdravniki so mi zapovedali popoln po
čitek, nobenih razburjenj in izogibati se 
moram vseh težjih telesnih naporov,« je 
o/.nnnil Framton pod vtisom precej raz
širjene zmote, da povsem tuji ljudje in 
slučajni znanci komaj čakajo, da bi zve
deli zadnjo podrobnost o človekovih bo-
lečlnflh in boleznih, o njihovem vzroku in 
/.d rn vi Jen ju. »Kar se pa tiče diete, niso ta-, 
ko soglasni,« je nadaljeval. 

»Niso?« je rekla mrs. Sappletonova z 
glasom, ki je v zadnjem trenutku samo 
zamenjal zehanje. Nafo je naenkrat V M I 
z-I žarela v budni zbranosti — pa ne nad 
tistim, kar je pripovedoval Framton. 

- T u so, končno!« je vzkl ikni la . -Ravno 
o pravem času za čuj in, kaj nisem rekla, 
blatni do oči!« 

Framtonn 1 Je zmrazilo, obrnil se jc proti 
nečakinji, da bi ji s pogledom pokazal 
razumevajoče sočutje. Deklica je r zbe
gano grozo v očeh strmela skozi okno. 
Mrzel udarec brezimnega strahu je obrnil 
Framtorn na stolu naokoli in pogledal 
Je v Isto smer. 

Iz t emneče globine polmraka so priha
jale čez travnik proti oknu tri postave; 
vse tri so imele puške pod pazduhami in 
ena je bila povrhu oprtana še z belim 
plaščem, k i j i je visel čez ramo. Tesno 
pri kolenih j im je tapkal utrujen rjav 
spanijel. Tiho so se približali hiši in tediaj 
je mlad hripav glas zapel skozi mrak: 
»Rekel sem ž,e, Bertie, zakaj se mi iz
mikaš?« 

Framton je divje pograbli palico in 
klobuk; vezna vrata, prodnata pot in vrtna 
loputa so bile etape, ki j ih je samo me
gleno zaznal v svojem pobegu na vrat 
na nos. Neki kolesar, k i je vozil po cesti, 
je moral zapeljati v živo mejo, da bi se 
izognil grozečemu trčenju. 

»Tukaj smo, draga moja,« je zaklical 
tisti z belim dežnim plaščem, ko je stopil 
skozi okno, »pošteno smo blatni, nmpak 
povečini suhi. Kdo je bil oni. ki je zbežal, 
ko smo prišli?« 

»Zelo čudaški človek, neki mr. N u t t e l « 
jc rekel mrs. Sappletonova, -5iimo o svojih 
bolezenskih nadlogah je znal govoriti in 
niti pozdravil ni, kar brez vsakega opra
vičila jo je pobral, ko ste prišli vi trije. 
Človek bi misli l , da Je videl strahove.* 

-Po moje se je spnnijela »bal,« je mir
no rekla nečakinja. »Povedal mi je, da ga 
je psov groza. Nekoč se je moral nekje 
na bregovih Gangesa, preganjan od tolpe 
potepuških psov, zateči na pokopališče in 
preživeti vso noč v nanovo izkopanem 
grobu tik pod penastimi cohci režečlh in 
renčečih beštij . Dovolj, dtt bi vsak prišel 
ob živce.« 

Kratke izmišljene zgodbice so bile nj#-
na posebnost 

fPrev. M . i.) 


