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š e o občnih zborih Socia l ist ične zveze delovnega ljudstva na vasi 

R e s n i č n a p o m o č : 
boj proti zaostalosti 

Nedavni občni zbori SZDL 
na vasi, ki že dolgo niso bili 
tako obiskani kot tokrat, so 
pokazali, da so imeli vaški od
bori SZDL dela čez glavo, če 
so bili s svojim delom obrnje
ni k problemom svojega pod
ročja. Kjer so osnovne organi
zacije Socialistične zveze daja
le ton vsemu družbeno-politič-
nemu življenju in kjer nobeno 
vprašanje ni šlo mimo, ne da 
bi Socialistična zveza zavzela 
svoje stališče in se prek svo
jih članov zanj tudi borila, 
tam ni bilo težav pri vključe
vanja ljudi v njeno članstvo. 
Nasprotno pa tam, kjer je or
ganizacija SZDL samo na pa
pirju in se njen odbor ne za
nima za nič drugega kot za 
članarino ali pa še to ne, ljud
je ne kažejo posebnega zani
manja za delo Socialistične 
zveze in se ji celo odtujujejo. 

Množična udeležba na obč
nih zborih SZDL je nedvomno 
eden izmed znakov, ki kaže 
na to, da postajajo osnovne 
organizacije SZDL na vasi če
dalje samostojnejše in da so s 
tvojimi pobudami prispevale k 
napredku svojih okrajev. Mar
sikje so bile namreč ravno or
ganizacije SZDL tiste, ki so 
prve prelomile z miselnostjo, 
Češ da je samo skupnost dolž
na prispevati denar za grad
njo raznih komunalnih objek
tov, elektrifikacijo vasi, nove 
šole in podobno. V mnogih 
krajih je naposled dozorelo 
Spoznanje, da si morajo ljudje 
Predvsem z lastnimi silami 
graditi napredek in šele s silo 
lastnih prizadevanj in pobud 
zahtevati pomoč skupnosti. 
Zahvaljujoč takemu spoznanju 
so v mnogih vaseh mobilizi
rali lastne možnosti in zgradili 
pomembne objekte. Ob izdat
nih prispevkih vaščanov so 
lani zrastll novi vodovodi, od
prla so se vrata novih šol na 
Čatežu, v Mrzlavi vasi, na 
Bojsnem, zasvetila je elek
trika v vaseh okrog Velike 
Doline itd. Težko bi bilo na
šteti vse, kar je bilo v kratkem 
času narejenega z dobro vo
ljo vaščanov, združenih v svo
ji osnovni organizaciji SZDL, 
ln seveda z izdatno podporo 
vse skup nos t L 

Za minule občne zbore So
cialistične zveze — seveda ne 
aa vse! — Je bila značilna od
kritost v razpravah, stvarnih 
In usmerjenih k napredku. 
Pokazalo se je, da si ljudje na 
vasi Žele odkritih razprav o 

prihodnosti kmetijstva. Vedno 
manj je primerov, da ljudje 
beže od resnice. Nasprotno 
vedno bolj sami terjajo, da bi 
jih soočili z njo. Načelno po
jasnjevanje naše kmetijske 
politike ne zadovoljuje več. 
Ljudje na vasi spričo vedno 
večjih težav, ki jim jih postav
lja na pot zaostalost, iščejo iz
hod iz teh ovir. Ta pot pa da
nes ni nobena skrivnost. Pro-

Izdatne pomoči organizacij 
SZDL — bomo lahko prišli 
pred ljudi na vasi s stvarnim 
odgovorom, kakšna je njihova 
prihodnost, kaj morajo storiti, 
da se bodo izkopali is težav, 
izvirajočlh iz zaostalosti, po 
kateri poti je treba Iti na
predku naprotL 

Čeprav je zadnje čase ved
no manj primerov, da aktivi
sti, ki se udeležujejo občnih 

Po nepopolnih podatkih: 4300 novih č l anov 
SZDL v okraju! 

V volilnih pripravah in na občnih zborih je bilo 
lani decembra v Posavju, Beli krajini in na Dolenj
skem sprejetih 2350 novih članov v Socialistično zvezo. 
Organizacije so se s stvarnimi programi dela približale 
ljudem mest in vasi in zato ti radi postajajo člani 
SZDL. Ze 2.350 novih članov, pridobljenih pred volit
vami, je lep uspeh; pred kongresom SZDL pa se vse 
organizacije trudijo pridobiti še več članov. Uspehi 
dobro pripravljenih akcij po občinah so že vidni, če
prav vsi podatki še niso zbrani. 

Ko to pišemo, imamo na Okrajnem odboru SZDL 
poročilo iz naslednjih občin: v Brežicah so pridobili 
196, v Črnomlju 78, v Novem mestu 279, na Senovem 
21, v Sevnici 526, v Trebnjem 751 in v Žužemberku 
196 novih članov, skupaj torej v preteklem tednu spet 
2.047 novih članov. Poročna seveda še niso popolna, saj 
morajo podatki iz hribovskih vasi preromati dolgo pot 
Dve občini Se nista poročali. Toda akcija teče povsod 
in delovni ljudje vstopajo v vrste svoje Socialistične 
sveze. 

povedo resnice naravnost. 
Ravno na zadnjih občnih zbo
rih SZDL pa se je pokazalo, 
da je taka nejasnost v raz
pravah o kmetijstvu najbolj 
škodljiva, ker povečuje v lju
deh nezaupanje namesto da bi 
ga razpršila. Kmetijska politi
ka, kakor jo je začrtal pro
gram Zveze komunistov Jugo
slavije, teži k napredku v ko
rist vseh delovnih ljudi, tudi 
kmetov. Vsako zaostajanje pri 
uresničevanju te politike ško
duje v prvi vrsti napredku na
še vasL 

Zato je nesporno, da je naj
bolj nesocialistično in nehu
mano, če ljudem na vasi ne 
pomagamo, da bi se otresli za
ostalosti. Ta pomoč pa je lah
ko, samo v naprednem, socia
lističnem kmetijstvu. Kakršna
koli druga pomoč — zniževa
nje davkov, regresi in podob-
no — bi pomenila podaljševa
nje sedanjega stanja, se pravi 
zaostalosti fr. 

Podnevi v hosto po drva, zvečer za peč, pa knjigo v roke, časopis ln drugo lepo branje, vmes 
pa nekaj poskočnih viž iz radijskega sprejemnika — tako je zdaj v naših vaseh. Čas za izobra
ževanje in počitek bomo temeljito izkoristili, saj smo sredi zime, kakršne že nekaj let ni bilo. 
In snega nam je nasulo, da je saninec prav odličen in se že zdaj marsikaj postori, kar smo 
marali včasih odlagati vse do pomladi. V torek zjutraj je bilo v Novem mestu 18 stopinj pod 
ničlo, snega pa so namerili na Meteorološki postaji 27 cm. Iz Črnomlja so nam sporočili, da 
je tam živo srebro zdrknilo celo na 20 stopinj pod ničle. Noči so mrzle, da »zajec mater išče«, 
kakor pravi naš ljudski pregovor. No, pa smo menda kar vsi zadovoljni z zimo. »Smo že kar 
pozabili, kako je bilo včasih pozimi. . .« — tako smo slišali še pred tedni; zdaj so tudi taki 

glasovi utihnili 

Koristno srečanje 
TovarlSkl obisk predstavnikov ljudske oblasti in političnih organizacij Iz okraja Brčko — »Najbolj nas 

preseneča zgledni delovni polet v kolektivih, ki so zrasli tako rekoč iz nič!« 

gram Zveze komunistov Jugo
slavije in poslej IX. plenum 
Zveznega odbora SZDLJ sta 
to pot jasno začrtala. Tudi 
Glavni odbor SZDL Slovenije 
je organiziral več razprav, ki 
so dale mnogo koristnih napot
kov za hitrejši napredek kme
tijstva in zgraditev socializ
ma na vasi. Naloga organizacij 
SZDL pa je — to nikakor ni 
naloga samo kmetijskih za
drug! — da načelno smer raz
voja kmetijstva še bolj po
drobno določijo za vsako po
dročje posebej, za vsak kraj 
ali bolje — za vsako vas. Os
novnim organizacijam SZDL 
na vasi ne sme biti vseeno, 
kako deluje kmetijska zadru
ga, ali se že dovolj zaveda 
svoje vloge, ali ima Jasen na
črt razvoja kmetijstva za svo
je področje, ali se dovolj uspo
sablja kot organizator sodobne 
kmetijske proizvodnje Itd. Le 
tedaj, če bodo zadruge kos tej 
nalogi, — to pa ne bodo brez 

zborov Socialistične zveze, 
ovinkajo v razpravah o pri
hodnosti kmetijstva, pa se to 
tu pa tam še vedno dogaja. 
Aktivistom, ki ne razumejo 
bistva naše kmetijske politike 
(ne zato, ker ga ne bi bilo mo
goče razumeti, temveč zato, 
ker se ne potrudijo, da bi ga 
doumeli!) ne preostane druge
ga, kot da se v razpravah o 
kmetijstvu izognejo bistvenih 
stvari, zavijajo resnico v me
glo, ovinkajo ali na kratko: ne 

V R E M E 

ZA CAS OD 21. JANUARJA 
DO 31. JANUARJA: 

Postopno topleje, zlasti v viš
jih legah, v splošnem nestalno 
vreme 8 pogostimi padavinami, 
ki bodo zlasti močne okrog 27. 
lo 31. januarja. — Izboljšanja 
ne bodo trajala več kot tri dni. 
Močnejša otoplitev se pričakuje 
okrog 26. januarja, vendaT bo 
kmalu nato zopet hladneje. 

V petek zvečer je bilo v 
prostorih gradu Otočac, sa-
ključno posvetovanje predstav* 
nikov OLO Novo mesto z dele. 
gacijo tovarišev iz okraja Brč
ko, kd s 0 «i v 4 dneh ogledaH 
več naših podjetij, se posveto
vali s čiaai. okrajnih svetov **» 
svetov ObLO Videm - Krško, 
blld na raznih posestvih i n na
ših ustanovah. Za tovariše, k 1 

so prišli U izrazito agrarnega 
okraja v republiki Bosni i " 
Hercegovini (okraj Brčko lm* 
n. pr. 4600 vagonov presežkov 

Na kmetijski soli Grm 
26 novih komunistov 
Na srednji kmetijski šoli na 

Grmu pri Novem mestu so v 
soboto dopoldne svečano spre
jeli 26 gojencev v Z K . Od 94 
gojencev te šole j« zdaj že 71 
članov Zveze komunistov. Sve
čanega sprejema so se mimo 
direktorja šole inženirja Milana 
Bračik« udeležili še član okraj
nega komiteja Z K S tov. Mar
tin Zugelj, sekretar občinske, 
ga komiteja ZKS Novo mesto 
tov. Miro Thorževsky i n drugI. 
Takoj Po sprejemu »o vsem ko^ 
munistota razdelili članske iz
kaznice. 

pšenice, nad 6.000 vagonov pre
sežka koruze, izvaža do 700 va
gonov suhih sliv itd., z itali
janskimi sortami pšenice p* 
ima posejanih nad 14.000 ha po-
vršinl), je bil obisk našega po
dročja zelo zanimiv. Njihov 
okraj ima 8 občin in 270.000 pre. 
bivalcev ln je torej precej večj-' 
od našega. Ugotavljanje delov
nih metod in oblik reševanja 
gospodarskih problemov Je b i 1 

glavni namen njihovega obiska 
Delegacijo «o sestavljali-

podpredsednik OLO Luka Ma 
roševie iz Brčkega, predsedniK 
ObLO Brčko Osman DervlŠević 
predsednik ObLO Bjelina Stejan 
Tomie, sekretar obč. komite j F 
Z K Bosanski Samac Djuk a pe
tri«, sekretar obč. komiteja ZK 
Orašje Viktor Uremovic, uprav
nik K Z Janja . Veco Gavrič 
podpredsednik ObLO Gradačar 
Nusret Mejremić in referent 
tajništva z-a gospodarstvo OLO 
Brčko Petar Drakulič. v 
spremstvu tov. Milan« Brešča-

Tovarlii iz okraja Brčko v mali dvorani otoškega gradu 

ka so »i tovariši v 4 dneh ogle. 
dali tovarno zdravil K R K A ir 
Dolenjski muzej, Kmetijske 
šolo Grm, pogovarjali so se # 
predsedniki svetov OLO, bili Sr 
na posestvih v Podhosti, Ru-
perč vrhu in Crraošnjicah, v 
zdravilišču Dol. Toplice, v to
varni NOVOTEKS in IMV, po
svetovali so se s sveti občin« 
Videm - Krško, si ogledal' 
Splošno kovinarsko zadrugo nf 
Vidmu ln tovarno celuloz« ter 
papirja, zadnji dan obiska pf 
so obiskali trgovinsko, obrtne 
in gostinsko zbornico v Noven? 

Nadaljevanje na 3. strani) 

Razširjena seja 
Glavnega odbora SZDL 

Slovenije 

Včeraj in danes je v Ljub
ljani 16. plenarna razširjena 
seja Glavnega odbora SZDL 
Slovenije. Včeraj je poročal o 
nalogah Socialistične zveze pri 
uresničevanju družbenga pla
na za 1960 tovariš Boris Krai
gher, o politično - organizacij
skih pripravah na V. kongres 
SZDL Jugoslavije pa tovariš 
Franc Kimovec. O obeh refe
ratih hi razpravi bomo prihod
njič obširneje poročali. 

/ i m . i , -.v.., jc buiiaj — . . . . . . ... globok sneg, pa se shirajo 
?*ktata k tečajem in se isobralujejo. Okrajni zavod sa pospeši v*njc gospodinjstva vodi trenutno tečaja v Trebnjem lo v 
j ^ * t t t Pri Mirni, pred kratkim pa Je bil zaključen tečaj v Blrčnl 
^ l Ve« je letos zdravstvenih tečajev, ki jih prireja sa lensko 
Nal* > n ° R đ e c l k r l * - 0 * e m e r homo v kratkem poročali kaj veš. 

slika kale, kako se vrte pridna dekleta v novem gospo-
••ajikem centru v Trebnjem, ki so ga odprli minuli četrtek. 

Vee o tem berite na 6. strani današnje številke 

Pravice bliže zavarovancem 
0 nekaterih problemih službe socialnega zavarovanja, ki se mora nujno približati delovnim ljudem In kolektivom 

— NajnovejSa priporočila 0L0 podjetjem in ustanovam 

4) »Star sem 65 let in bi rad po
kojnino ...«. je napisal tovariš I. K. 
v pismu, ki.ga je poslal na Okrajni 
zavod za socialno zavarovanje v 
Novem mestu. Dolga desetletja je 
delal po raznih rudnikih, pri grad
benih podjetjih to na posestvih, bil 
je v stari Jugoslaviji na Hrvaškem 
m v Srbiji, nekaj let celo v tujini. 
Toda le za povojna leta ima v novi 
delavski knjižici vpisane vse po
trebne podatke; kje, kaj in koliko 
časa je dela) prej — za vse to pa 
bo treba podatke šele zbirati. Pisma 
bodo romala sem in tja, nekdanjih 
podjetij že davno ni več, priče so 
umrle ali pa so neznano kje. Dolge 
mesece bo treba čakati, da bodo vsi 
potrebni dokumenti zbrani. 

% »Tovariš, lest otrok imava, 
davčna osnova pa znala od tistih 
nekaj arov travnika in njive 203 
dinarje; lani sva plačala 12 dinar
jev davka, zaradi tiste krpe zem
lje pa dobiva vsak mesec za otro
ke 3.850 dinarjev manj kot bi i i -
cer. Ali nam morete pomagati?* 

34 denarjev davka plačujeta za 
25 arov travnika in kosenic; zaradi 
teh »dohodkov« od zemlje zgubita 
vsak mesec četrtino otroškega dV> 
rlatka. 

V družini Je revščina in bolezen. 

v hiži trije otroci. Davčna osnova: 
252 dinarjev ali 2 dinarja čez naj
nižjo vsoto, izguba zaradi zmanj
šane otroške doki ade pa se prav v 
tej družini zelo pozna. 

# »Stanujem doma, saj nimam 
kam iti. Mož dela, starši pa plaču* 
jejo od zemlje na leto 952 dinarjev 
davka. Tretjina tega pade name, 
zato dobim za hčerko le polovico 
otroškega dodatka.« 

# Ali morda .veste koliko potov 
je potrebnih, da zberete ob rojstvu 
novorojenčka vse potrebne papirje, 
da bo novi zemljan deležen prvih 
pravic, ki mu jih družba daje? O 
tem bi vam veliko lahko povedali 
tisti, ki so naredili veliko potrebnih 
korakov, da so uredili vse kar ^ 
tevajo predpisi. Pa bi človek ven
darle lahko vse to uredil doma v 
podjetju, če bi to imelo urejeno po
možno službo socialnega zavarova
nja. 

Kakšna razlika med delavcem, ki 
so mu v tovarni zadnje leto pred 
upokojitvijo uredili vse potrebne 
papirje in zbrali vse dokumente in 
izjave za vsa leta nazaj, da je lahko 
že čez dober mesec dobil prvo po
kojnino, in med delavcem, ki sam 
išče podatke, piše na vse si/ani, se 

ne znajde ali pa celo zaman prosi 
za nasvete in pomoči 

Kako hudo je, če Izvršilni odbor 
Okrajnega zavoda za socialno za
varovan ]v v i/.jcinnih primerih ne 
more ugoditi državljanu, ko ta uve
ljavlja pravice do otroških doklad! 
Vsi vemo, da so v življenju prime
ri, ko je treba socialistične zako
ne in predpise reševati še posebno 
skrbno in ne zgolj po suhih črkah. 
V družini je c. pr. bolezen, slabo 
gospodarsko stanje, nujno skupno 
stanovanje novoporočencev in po
dobno, davčna obremenitev pa zna
ša morda 2 ali 5 dinarjev! Politič
ne in družbene organizacije bi v 
takih primerih lahko sporočile ob
činskemu ljudskemu odboru in ta 
zavodu, da bi prosilcu ugodili. 
Predpisi pa tega ne dovoljujejo. 

0 V času, ko na vseh straneh po
glabljamo družbeno samoupravlja
nje, je zelo čudna ugotovitev, da 
imamo na področju našega okraja 
tri nekdanje samostojne okrajne 
zavode, ki so imeli prej vse pravi
ce, zdaj pa n. pr. o pravicah do po
kojnine in invalidnine ne morejo 
izdajati pravnoveljavnih odločb. 

Čeprav imajo podružnice social
nega zavarovanja prav take orga-
nene kot Okrajni zavod — skup

š č i n o , izvršilni odbor, razne skup
ščinske odbore in podobno, jim je 
odvzeta pravica, da bi samostojno 
odločale o vseh važnejših zadevah 
socialnega zavarovanja. 

Medtem ko organi delavskega 
upravljanja samostojno gospodari
jo in skrbijo za milijonsko vred
nost v proizvodnji, kvaliteti in koli
činah blaga, ko sprejemajo in od
puščajo delavce ter nameščence, ko 
z eno besedo samostojno rešujejo 
vsa gospodarsko-tehnična, proizvod
na in personalna vprašanja, pa jim 
rešujejo vse zadeve s področja sor 
cialnega zavarovanja organi OZSZ 

4) Nerazumljiva je teženja strop«, 
centralističnih predpisov, ki v služ
bi socialnega zavarovanja, te po
membne pridobitve naše družbe, 
omejujejo pronos pristojnosti na 
nižje organe. To. kar uresničujemo 
na področju državne oprave, je da
lo v zadnjih letih izredno velike 
uspehe: decentralizacija je vzbudi
la v delovnih ljudeh i/reden de
lovni polet in sprostila neslutene 
energije množic. S togostjo in cen
tralizacijo se s l u ž b « socialnega za
varovanja oddaljuje od ljudstva in 
terja prav za to, drujr.vrm ureditev, 
predvsem pa prem* pristojnosti na 
n i ž j e Organe. (Narialif-rantr na s. ttr.) 



K m e t j e : d i v j i p r a š i č i 
p r e n a š a j o s v i n j s k o k u g o ! 

i u N A N J E P O L I T I C N I T E D E N S K I PREGLED 

13. januarja so veterinarji 
ugotovili! kugo na prašičih po-
sestnce i. K . iz Brusnic pod 
Gorjanci. Lastnica je nekaj 
dru prej dobila v dar od ne
kega lovca ie Suhedola kos 
mesa divjega prašiča. 

Ker so kmetje okužene svi 
nje slabo zakopavali, se je ku 
ga od Bregane navzdol razši
r i la v novomeški okraj. Divj i 
prašič je mrhovinar, plitko za
kopane okužene svinje je izko
pal in se okužil . V bližini gra
ščine Vrhovo so delavci s 
krempi ubi l i divjega prašiča. 
Preiskava je pokazala, da je 
okužen s svinjsko kugo. Kma lu 

nato so našli malo dlje v go
zdu še t r i poginule divje pra
šiče, okužene s svinjsko kugo. 
Lovska družina Orehovica je 
vse prašiče vestno odstranila 
in zakopala. 

Drugače je Dilo z lovsko 
družino Šent jernej . Upleni l i 
so divjega prašiča in ga brez 
predpisanega veterinarskega 
pregleda razkosali ter razde
l i l i . Nekaj lovcev iz lovske 
druž ine Brusnice je 7. januar
ja uplenilo divjega pra&iča. 
Tudi oni so ga brez pregleda 
razkosali in razdelili, drobo
vino pa vrgli v potek. In po
sledica? Letos je zaradi nepre-

Za stanovanja: povsod akontacije 
Točkovanje stanovanj je v 

vseh občinah že zaključeno, 
ocenjevale! so ocenili približno 
10.000 stanovanj. Zbirnike toč
kovanj še delajo- Večjega šte
vila pritožb na ocene komisij ni 
bilo. Občine so večino pritožb 
rešil« sproti, le nekaj je še ne
rešenih. Zvedeli smo, da so vse 
občine pri poročanju o ocenje
vanju stanovanj zelo okorne in 
zato nam na okraju n-so mogli 
po&trečd z natančnejšimi podat
k i . Občine Novo mesto, Žužem
berk in Brežice do 16. januarja 
še niso poročale o številu oce
njenih stanovanj, ne dostavile 
zaključnih podatkov. 

Odloke o akontaciji go spre
jele že vse občine, ostale, odlo
ke (o vrednosti točk, o dodat
nih najemninah za lokale, o de
l i tvi najemnine v sklade in o 
vrednosti materiala, k i vpliva 
na vrednost amortizacijske os
nove) pa sta sprejeli deloma 
le občiat Trebnje m Sanovfr 
Odloki o akontacijah so zavrli 
nadaljnje delo. Vse občine *e 
namreč zanašajo na podaljšani 
rok za dokončno' ureditev za
deve, kj so ga s temi odloki do
bile. Dobra stran teh odlokov 
pa je tud', v tem, da po občinah 
lahko popravljajo napake pri 

ocenjevanju, ki jih je bilo 
dovolj. Najemnine se bodo po
v e č a l e povprečno za 130 do 150 
odstotkov, v posameznih prime-
rih pa seveda tudi za več . 

vidnosti in neodgovornosti po
sameznikov novomeška občina 
doživela prvi večji vdor svinj
ske kuge. 

Posamezniki, ki se tolažijo, 
da bo kugo uničil mraz, se 
motijo. Virus, ki jo povzroča, 
je zelo odporen proti mrazu. 
Kuga se širi najpogosteje z 
okuženim mesom. En sam ne-
previdnež lahko s kolinami 
povzroči neprecenljivo škodo 
vsej okolici. Pasji kontumac je 
odrejen zato, ker se psi klatijo 
po gozdovih. Tam lahko nalete 
na okuženega poginulega d iv
jega prašiča in nato okužijo 
še domače svinje Lovske dru
žine naj resneje uveljavljajo 
predpis o obveznem veterinar
skem pregledu mesa divjači
ne, kmetovalci pa naj upošte
vajo vsa navodila in akcijo 
zatiranja kuge podpirajo, ker 
bo sicer brezuspešna. Mrhovi
no poginulih okuženih svinj 
naj zakopljejo globoko v zem
ljo. 

Pred otvoritvijo trgovske hiše 
v Sevnici 

Pretekli četrtek je b i l Izvr
šen tehnični prevzem nove tor-
govsko-stanovanjske hiše. Ko
misija se Je o vseh delih Izra
zi la pohvalno. Na celi stavbi 
so našli le nekaj nebistvenih 
•apak. k i bodo takoj odpravlje
ne. 

V soboto popoldan bo svečana 
otvoritev trgovskih lokalov. 
Posebno zanimiva bo novost v 
samopostrežni trgovini. Tu bodo 
vsi p red pakiran) in drugače za 
prodajo pripravljen! predmeti 
nosili poseben znak poslovalni
ce. Do tega prepričanja in ukre
pa je sevn'ške trgovce privede] 
znani primer iz Ljubljane, kjer 
so stranko obdolžili tatvine, ko 
je imela v torbici blago, kup
ljeno v drugi trgovini. Tako se 
bodo že v naprej izognili more
bitnim sporom- Vedo, da so taki 

spor", če so krivični, lahko uso
dni za ugled trgovskega podjet
ja ia so tore] naši] pravo pot 
v urejanju zelo zapletenih od
nosov med obema strankama v 
trgovmi. 

Mešajte v nrano dvakrat 
ali trikrat na dan po eno 
žlico RED IN A, uspeh bo 

presenetljivi 

Proizvaja Veledrogerija, 
Ljubljana, Mestni trg 22 

.Na t rji ui/i-ii U U U I I M vrhov
nega sovjeta ZSSK je predsednik mi
nistrskega sveta Sovjetske zveze !Ni-
kita Hruščev pred nekaj dnevi napo
vedal zmanjšanje števila vojakov sov
jetske armade za 1.200.000. Sedanja 
moč o g r o ž e n i h sil ZSSR je 3,623.000, 
v dveh letih se bo torej zmanjšala na 
2.423.000 mož. 

Seveda pa se s U M U ne bo prav, nič 
zmanjšala ne obrambna ne napadalna 
moč sovjetske armade, saj je Hruščev, 
ko je to sporočil med ploskanjem po
slancev, brž pripomnil, da ta razoro-
žitveni ukrep ne bo niti najmanj 
zmanjšal vojaške moči ZSSR. Sovjet
ska zveza razpolaga z zadostnim šte
vilom atomskega in raketnega orožja, 
da bi lahko v primeru vojne uničila 
katero koli državo ali skupino držav 
na zemeljski površini. Pripomnil je, da 
poteka zdaj v sovjetski armadi proces, 
po katerem bodo opustili proizvodnjo 
vojnih letal, vštevši bombnike, in na
mesto njih gradili rakete. (Predsednik 
ZDA Eisenhower je nekaj dni pred to 
Izjavo sporočil v svojem poročilu o 
stanja Unije pred ameriškim Kongre
som, da se ZDA lahko trenutno zana
šajo na raketo tipa Atlas. Ta je nam
reč pri zadnjih poskusih dala dobre 
rezultate in ni nikoli zgrešila cilja za 
več kol dve milji. To pomeni, dâ  je 
padla v območje »popolnega uniče
nja«.) 

iN«* sedemletni plan smo zelo dobro riškem trgu, ampak tudi dovolj trdno, 
začeli. Nacionalni napori so obrodili 
čudovite sadove. Lani se je industrij
ska proizvodnja povečala namesto za 
napovedanih 7,7 odstotka za več kot 
11 odstotkov.c 

Industrija bo brez dvoma pozdravila 
teh 1,200.000 mož. Hkrati ne smemo 
pozabiti, da se je že začela gospodar
ska tekma med Vzhodom in Zahodom 
in da bosta' morala oba bloka racional

na se pridruži Združenim državam pri 
finansiranju gospodarsko zaostalih 
področij na sveta. Ameriška vlada je 
mnenja, da je dovolj dolgo samo da
jala dolarsko pomoč in da je prišel 
čas, ko lahko del tega bremena prena
ša tudi Zahodna Evropa. 

Ta prizadevanja so v skladu z napo
vedano tekmo med obema blokoma, 
kaieri bo uspešneje pomagal zaostalim 

Manj vojakov • več raket 
no razporediti delovno silo in kapital, 
ne samo da bosta vzdržala v tej tek
mi, ampak da bosta sposobna dajati 
linančno, gospodarsko in strokovno po
moč nerazvitim državam v Aziji, Afri
ki in Latinski Ameriki. 

Prav v znamenju naporov čim bolj 
strnili gospodarske napore Zahoda, sta 
bili v Parizu konferenci trinajstih dr
žav (šest držav Male Evrope in sedem 
držav cone za svobodno trgovino) in 
držav, ki so članice organizacije za 
evropsko gospodarsko sodelovanje 
(OEEC). Za obe konferenci je bila zna
čilna navzočnost delegatov ZDA in Ka
nade, ki doslej nista bila polnopravna 
člana O E E C . V skladu z najnovejšim Zmanšanje oboroženih sil ZSSR pa 

ima tudi gospodarski pomen. Hruščev gospodarskim razvojem na Zahodu pa 
je nakazal in ni razloga, da bi o tem kažejo ZDA vedno večje zanimanje za 
dvomili, da so zaradi razvoja raketne zahodnoevropsko gospodarsko integra-
tehnike ti ljudje postali v armadi od- cijo oziroma združevanje. VVashington 
več. Gospodarstvo pa nujno potrebuje je namreč v zadnjem času spoznal, da 
nad milijon mož. ki so vrhu tega še je zahodnoevropsko gospodarstvo ne 
v najboljših letih življenja. Saj je so- samo dovolj močno, da lahko izdatno 
vjetski premier med drugim dejal: konkurira s svojimi proizvodi na ame-

dr/.avam, predvsem uspešneje zase, da 
hi si zaostale države pridobil zase. Ta 
tekma se je že začela in se zmerom 
bolj razvnema. Vsi prizadeti se zave
dajo, da bo ta tekma dolga in ostra, 
pravzaprav nadaljevanje one z oboro
ževanjem, ki se pravzaprav tudi še ni 
nehala. Smo namreč v obdobju, ko se 
je ene vrste tekme že začela, drnge 
vrsle pa še ne končala. Položaj torej 
vsebuje še marsikatere elemente sta
rega in precej elementov novega časa. 

Toda blokovska razdeljenost je osta
la. Vidna so . prizadevanja odrivati 
Združene narode od odločanja o neka
terih pomembnih zadevah sveta, pred
vsem od denarnih sredstev, ki so na
menjena za pomoč gospodarsko zaosta
lim državam. To vsekakor ni ugoden 
razvoj, pač pa je za prihodnost tola-
žilno znamenje to, da so nerazvite dr
žave proti blokovsko razpoložene in d* 
se bo to njihovo stališče verjetno še 
okrepilo, naj pride gospodarska po
moč od Vzhoda ali Zahoda. 

Kaj je s 5 odstotki? 
Uvedba dopolnilnega p ro računskega prispevka v občini Novo mesto 

Splošno gradbeno podjetje 

» P I O N I R « 
N O V O M E S T O 

i Š e • 

za svoj tehnični In administrativni kader 

VEČ OPREMLJENIH ALI NEOPREMLJENIH SOB 

V NOVEM MESTU 

Prevzame tudi manjia popravila oziroma 
adaptacije stavb. 

Interesenti naj pošljejo ponudbe na gornji naslov ali 
osebno ne direkcijo podjetja, soba i t S. 

K m e č k a dohodnina 
V letu 1059 Je bilo izterjane 

93*/o kmečke dohodnine, upo
števati pa moramo, da plačujejo 
kmetje zaostanke še v letoš
njem letu. Ce ne b! bilo- lani 
zaostankov iz leta 1958, bi bil 
uspeh v izterjavi veliko boljši. 

Plan delovne sile 

za 1959 smo presegli 

V družbenem planu za leto 
1959 je bilo predvideno 2.8 od
stotno povečanje delovne sile 
v primerjavi z letom 1958. Sta
lež zaposlenih pa se je povečal 
za 7,l'/t v primerjavi z letom 
1956. Skoraj 5°/e preskok J« 
upravičen z zelo živahno ko
munalno dejavnostjo v pretek
lem letu- Asfaltiral: smo nekaj 
cest, uredili nekaj občinskih 
središč do prve faze (kanaliza
cija in priprava cest za asfal
tiranje), elektrificirali nekaj 
naselij in odprli tudi več manj-

ObČinskl ljudski odbor Novo 
mesto je na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev 25. 
decembra 1959 sprejel odlok o 
uvedbi dopoinsmega proračun
skega prispevka iz osebnega do
hodka delavcev in uslužbencev 
za teto 196". Ta prispevek je 
občinski ljudski odbor sprejel 
na podlagi zakona o proračun
skem prispevku — (Uradni Ust 
F L B J štev. 52-57 oziroma 47-
59. člen 12). 

Dopolnilni proračunski pri
spevek je predviden kot doho
dek proračuna občinskega ljud
skega odbora za leto 1960 in je 
bila v ta namen določena 5 od
stotna stopnja tega prispevka. 
Plačajo ga delavci ln uslužben
ci iz svojega Čistega osebnega 
dohodka aH plače. Nanaša se 
na vse delavce in uslužbence 
gospodarskih organizacij, dr
žavnih ustanov, zavodov in 
družbenih organizacij z omejit-

Nekaj več o pripravah za senovsko 
cementarno 

Ugotov*!' " eo, da rma' "rudnik" 
Senovo 1« »e -Zi 30 let premo-
govih zalog v zemlj:. Zato že 
zdaj razmišljajo o preusmerit
vi v cementarsko proizvodnjo. 
Na področju Senovega je dovolj 
apnenca in laporja, obojega v 
sorazmerju* zelo primernem za 

sifa obratov. V ir.ojst.riu se je 
zaposlilo na novo več ljudi le v 
Novo lesu. Industriji motornih 
vozil in Tovarni zdravil »Kr
ka«, v posameznih industrijekih 
panogah pa je opaziti cela upa
danje števil« zaposlenih, kar je 
posledica racionalizacije dela 

in nagrajevanja po učinku. 

proizvodnjo cementa. Doseda
nje .geološke.raz.skave so poka
zale, da' je na Armeškem hribu 
preko 138 milijonov m3 apnen
ca in več kot 45 milijonov m3 
laporja. Te zaloge bi zadoščale 
za 100 let. Armeški hrib je po
krit le z grmičevjem in redkim 
gozdom, ki ne predstavlja no
bene gospodarske vrednosti. 

Investicijske programe že 
pripravljajo. Izgradnja nove 
cementarne bo trajala več let, 
investicija bo pa zahtevala bl i 
zu 4 milijarde dinarjev sred
stev Cementarna bo proizva
jala vlsokovreden cement. Vas 
priprave investira Rudnik rja
vega premoga Senovo. 

vijo, da mora po odbitku tega 
prispevka ostati prizadetemu 
čista plača najmanj 12.000 di
narjev mesečno. 

Obračunavalo se bo takole: 

Prv i primer na: čisto meseč
no plačo 15.000 dinarjev znaša 
proračunski prispevek po dose-
daj veljavni stopnji 18,03 — 
2.704 dinarjev. Od tega zneska 
se bo obračunalo še 5 odstot
kov, to je 135 dinarjev. 

Drugi primer: Ce znaša bru
to osebni dohodek 30.000 dinar
jev, znaša proračunski prispe
vek po dosedaj veljavni stopnji 
11 odstotkov ali 3.300 dinarjev, 
dopolnilni proračunski prispe
vek v višini 5 odstotkov pa 165 
dinarjev. 

Dopolnilni proračunski pri
spevek izračunamo po naslednji 
formuli: za prvi primer: 
15.000 x 18.03 : 100 = 2.704; 
2.704 z 5 : 100 = 135 dinarjev. 

Za drugI primer bruto plače 
Je enak Izračun, le da vstavimo 
odgovarjajoče zneske In odstot
ke. 

R. G. 

I z mojih mladostnih dni se spo
minjam Še danes zelo dobro, 
da so skozi našo vas Zalog 

pri Smarjeti vozili avtobusi štiri
krat na dan. Dva sta bila last avto-
prevoznika Kosa Iz Novega mesta, 
ki je vzdrževal potniško in poštno 
zvezo med Novim mestom in K r 
škim. Videli smo jih dvakrat dopol
dne ln dvakrat popoldne. Bili so 
skoraj vedno prazni. Ce je bil kdo 
notri, ga nismo poznali, morda kak 
uslužbenec iz mesta, ker bi ljudi iz 
škocjanskega in Šmarješkega konca, 
ki bi se v teku enega leta peljali z 
avtobusom, lahko preštel na prste. 
Nekaj dinarjev, ki so bili potrebni 
za vožnjo, je bil takrat neopravič
ljiv luksuz, denarja pa ni bilo kljub 
krvavim žuljem. Osem let sem hodil 
v šmarješko šolo, toda z avtobusom 
se nisem nikoli peljal ne tja ne na
zaj niti kam drugam, čeravno sem 
si tega neizmerno Želel. Tolažil sem 
se s tem, da nisem edini, ker so si 
isto želeli vsi moji sošolci. Avtobus 
nam je koristil v toliko, da smo ve
deli, ko je prvi šel od Smarjete proti 
Skocjanu, da manjka le 15 minut do 
osnih in smo pohiteli v šolo. To je 
trajalo vse do razpada stare Jugo
slavije. 

Ko so Nemci ln Italijani zasedli 
naše kraje, je avtobus vozil le do 
Skocjana, naprej pa je bila pot za
prta z novo mejo, nedaleč od tam, 
kjer so hoteli tujci presekati sloven
sko zemljo na dva kosa. Nova avto
busna proga ni bila dolgotrajna. 
Zgodaj spomladi 1942, ko so začeli 
po naših cestah hoditi novi potniki 
— partizani, je neka skupina usta
vila avtobus med Kronovim « Otoč-
cem, ujela dva karablnjerja, šoferja 
pa so s praznim avtobusom in list
kom, na katerem je bilo napisano, 
naj mu nihče ne stori nič zalega, ker 
so poŠto in denarno pošiljko vzeli 
partizani, poslali, v Novo mesto. Po
tem do konca vojne po tej cesti 
avtobusi niso več vozili. 

Od takrat dalje se je v naših kra
jih mnogo zgodilo. Ustavljen je bil 
ves promet s sovražnimi postojanka
mi, ni več vozil avtobus, nič več niso 
vozili orehovih hlodov, iz katerih 
so okupatorji delali puškina kopita, 
nič več niso romale v postojanko 
kolone naloženih voz z raznimi do
brotami, ki so jih naropali Italijani. 
Živina, ki so jo jemali Italijani za 

oskrbovanje vojske, je ostajala v 
hlevih naših kmetov. Naenkrat sta 
nastala dva sveta: eden onstran ita
lijanskih bunkerjev in žičnih ograj 
ln nas svobodni, ki se je razprostiral 
daleč naokrog. Tudi od nas so prvi 
fantje in možje odhajali v partiza
ne. Graščina Klevevž, vasi Sela, 2a-
lovče in Vinica so bili kraji, v ka
terih so bile leta 1942 največkrat 
nastanjene partizanske enote in 
štabi. 

Leta 1942 so bile po vaseh usta
novljene prve vaške s t raže . P r i nas 
v Zalogu je vaška straža delovala od 
junija do septembra 1942, ko je pre
šla vas italijanska ofenziva. Leto 
1942 je bilo pomembno za nas tudi 
glede razvijanja ljudske oblasti. V 

sem poslal Dolenjskemu muzeju) so 
se morali prosilci javit i pri Alojzu 
Gregorčiču v Zaborš tu . članu razla
stitvenega odbora, ki je odkazoval 
les. 

Tretja točka se Je nanaša la na 
maksimalne cenike. »Pri lagamo 
vsem odborom maksimalni cenik 
življenjskih potrebščin, katerega je 
treba takoj najs t rožje izvajati. N a 
loga Narodnoosvobodilnih odborov 
je, da kontrolirajo cene življenjskih 
potrebščin, če se proizvodi prodajajo 
po pri loženem ceniku,* je bilo na
pisano. »Posebno pažnjo posvetite 
cenam moke in mlinarjem, da od
vzemajo pravilno m e r i c o . . . « 

Navodila tega razpisa so sa živo 
izvajala posebno 1942. leta Kasneje 

A v t o b u s i so po ln i 
naši vasi je bil izvoljen na svobod
nih volitvah prvi ljudski osvobodil
ni odbor OF, volitve so pa bile tudi 
po drugih vaseh. V Smarjeti je za
čel delovati rajonski odbor OF. O 
delu IO OF v naši vasi in rajon
skega odbora v Smarjeti se je ohra
nilo več izvirnih dokumentov, ki 
zgovorno pričajo o delu, ki so ga 
opravljali naši partizani in aktivi
sti v ljudski oblasti sredi okupirane 
Evrope. Ena takih listin je tudi raz
pis Rajonskega odbora OF Smarjeta 
z datumom 27. julija 1942. leta, ki 
Je namenjen vsem narodnoosvobo
dilnim odborom v rajonu Smarjeta. 
Z njim je ljudska oblast objavila 
prepoved klanja Živine na domu, ra
zen v primerih bolezni, zloma itd. 
Ta razpis napoveduje gospodarsko 
komisijo, ki odkupuje živino ln pro
si rejce, naj nekoliko potrpe. 

V drugi točki je govora o dodelje
vanju stavbnega lesa ln drv iz raz
laščenih veleposestev. Narodnoosvo
bodilnim odborom so bile dane na
loge, naj sprejemajo prošnje prosil
cev, Jih na sejah proučijo in res po
trebnim ugode. Prednost naj bi Ime
li, tako poudarja razpis, pogorele! in 
obubožane! zaradi fašističnega na
silja. Z izdano dovolilnico (original 

pa so ga upoštevali več ali manj vse 
do osvoboditve. Posebno se lahko 
reče to za delo razlastitvenega od
bora lz Klevevža. Delili so zemljo, 
ljudje so dobivali les, steljo, krmo 
za živino in mnogim je bilo v tistih 
težkih časih pomagano. 

O delu prvih organov ljudske 
oblasti v našem kraju pričata tudi 
dva dokumenta NOO vasi Zalog, ki 
govorita o zbiranju narodnega dav
ka v tej vasi. Iz prvega je razvidno, 
da so julija 1942 v Zalogu zbrali 360 
Ur narodnega davka: od tega so be
gunki Kuharjevi izplačali 50 lir pod
pore, ostalo pa je julija 1942 vpla
čano Rajonskemu odboru Smarjeta. 
Avgusta so zbrali v Zalogu 702 liri 
in jih oddali Rajonskemu odboru 
12 avgusta 1942. 

Razen teh obstajajo dokumenti ln 
razni spisi, iz katerih se vidi, koliko 
so vaščani dajali za partizansko voj
sko pšenice, moke, masti, jajc ln 
drugega. Omembe vredne so tudi 
listine, ki govore o dodeljevanju le
sa • klevoške graščine. To so razne 
dovolilnice, med njimi tudi take, ki 
so Jih prosilci vrnili odboru ali pred
sedniku Ignacu Kolencu s pripombo, 
da »ni gvišno Jemati, dokler se ne 
ve, kako bo na koncu« . . . 

Ko sem bil letos v rojstni vasi na 
dopustu, mi je Ignac Kolone, ki je 
med vojno zastopal narodno oblast 
na našem terenu, dal precejšen kup 
originalnih dokumentov 12 let 1942, 
1943 in do konca vojne. Ti nam pri
čajo o skrbi naše ljudske oblasti za 
blaginjo malega človeka. Dajali so 
podpore beguncem, izdajali les in 
drugo, kar dokazuje, da se je že ta
krat ljudska oblast zanimala za po
trebe ljudi in usmerjala gospodar
stvo tako, da je bilo ljudstvu v korist. 

Kadar pridem na dopust, vidim v 
naših krajih mnogo novega. Neka
teri tarnajo, pa vidim da nI ravno 
tako kot govore, saj je po naših 
vaseh mnogo radijskih sprejemni
kov, pred vojno pa tod daleč na
okoli nisi videl radia, razen v No
vem mestu, Mokronogu in še kje. V 
naši vasi, ki šteje 22 hiš. je danes 8 
radijskih sprejemnikov. Ko sem 
svoje čase hodil v Smarjeto v šolo, 
sem vsak dan pešačil tja in nazaj, 
sedaj pa se vaški otroci peljejo v 
šolo z avtobusom. Danes so avtobusi, 
ki peljejo skozi Zalog, nabito polni. 
Iz ene vasi gre danes na avtobus 
toliko ljudi kot Jih je šlo včasih v 
enem letu iz vse občine! 

Z družino sem obiskal tudi gro
bove svojcev na pokapališču za
kotne podružne cerkve v Slapeh. 
Kar ostrmel sem, ko sem videl pre
cejšnje število urejenih grobnic * 
marmornatimi ograjami in spomeni
ki. V stari Jugoslaviji nI bilo niti 
one grobnice. Ko sem odhajal, sem 
rekel onim, ki so bili z menoj: 

»Vidite te urejene grobnice? Ni Se 
dolgo tega, ko si moral vse do No
vega mesta, če si hotel kaj takega 
videti. Danes se še na pokopalLšČu 
pozna, da ljudje bolje živijo v novi 
Jugoslaviji«. 

»Res Je tako!« so ml pritrdili. 
Tudi v tako zakotni vasi kot Je 

Zalog je opaziti velik napredek. 
Otroci se vozjljo v šolo, mi smo *U 
vsak dan peš. Avtobusi so polni pot
nikov — včasih so bili prazni, ljudje 
imajo radijske aparate — včasih jih 
nI bilo; in še ln še bi lahko našte
val. Ko pa sem pred Zburamt nale
tel na poln avtobus ljudi, sem po
mislil: Danes se peljejo tako. jutri pa 
se bodo morda še lepše. 

Jftajor Jote Luiar. 
Bltolj 

PRAŠ IČJEBEJC I ! 

Svinjsko koio K O T E K 8 U , 
vam ps denar, ki ga bo
ste prejeli sa skrbno odr
tega praslCa! 

IZ RAZNIH STRANI 

B Londonska konferenca o 
Cipru se je po tridnevnih po
gajanjih končala brez spora
zuma, ker so britanski zastop
niki zahtevali, naj bi Velika 
Britanija obdržala suverenost 
v dveh pasovih v južnem de
lu otoka s skupno površino 310 
kvadratnih kilometrov, zastop
niki Cipra pa so bili voljni 
odstopiti samo SO kvadratnih 
kilometrov za voJaSka opori
šča ln naprave. 

• Predsednik ZDA Eisen-
hower je predlagal amrlškemu 
Kongresu proračun v skupnem 
znesku 79,8 milijarde dolarjev, 
od teg* skoraj 41 milijard za 
obrambo. 

m v Londonu se je začela 
konferenca o novi ustavi sa 
britansko kolonijo v Vzhodni 
Afriki Kenijo. Tom Mboja ln 
drugI zastopniki kenijskih črn
cev zahtevajo takojfinjo neod
visnost Za Kenijo. Prve seje 
se niso udeleitll. ker Britanci 
ne dovolijo, da bi bil na se
jah navzoč Črnski vodtteli Ko«-
Janka, češ da Je bil zapleten v 
uporniško gibanje Mau Mau. 

B Uradna sovjetska časopis
na agencija TASS poroča, da 
Je sovjetska vlada razpustila 
notranje ministrstvo ZSSR. 
Pristojnosti zveznega notranje
ga ministrstva so prenesli na 
notranja ministrstva posamez
nih republik O tej reformi 
je poročal le sovjetski premier 
Hrulčev na zasedanju obeh 
domov Vrhovnega sovjeta 
ZSSR. 

• Indijsko ministrstvo «a 
zunanje zadeve Je obla v*1 0 

Belo knjig«, ki se nanaša na 
Dogovor med premierom Ne-
hrujem tn kitajskim ministr
skim predsednikom Cu En La-
Jem leta t»5». Takrat naj o> 
Cu En LaJ izjavil, da Je vo
ljan priznati McMahonovo li
nijo kot mejo med Indijo 1« 
KttMsko na vzhodnem sek-
tortu. _ 

B Zahodnonemška vlada b* 
s posebnim zakonskim pred
logom o dopolnitvi ustave 
predlagala v parlamentu, da J» 
»v primeru nevarnosti za o"*" 
mokratlčno ureditev« oHsoSj« 
Izredna poohl^tila, s katerimi 
hI l»hkn n*r)»Ml* fzne drf*v" 
Hunske demokratične *vo**-
sê ne. 

B Orugo največle mesto v 
Porulu Arenirlno ln njeno ""J*" 
Meo Je prizadel hud potre« Ki 
le Imel sredice 7» km zahod
no od tega mesta. Meeto ima 
?o«.ooo preh'valeev 1n * * * ' n 

«(!•/. hlS Je b»o noHkfdovnnin. 
Število mrtvil in hudo ranje
nik Je precejšnje. 

RAZPIS DELOVNIH MEST 
upravni službi za uslut-Komlslja za uslužbenske zadeve 

pri Okrajnem zavodu ta socialno 
zavarovanje v Novem mestu raz
pisuje naslednja delovna mesta: 

i. Trt delovna mesta sa usluž
bence I. vrste - pravni fakulteta. 

a. dve delovni mesti sa usluž
bence II. vrate, 

3. tri delovna mesta za usluzben 
ce in . vrate, 

praksa v upi»»«« ~ , 
bence pod 1., z. in 1. Za usluž 
bence pod 4. pa vsaj dvoletna pi 
sarnllka praksa. Za delovna me
sta uslužbencev I. vrate eo 
stanovanja priskrbljena, druzins*£ 
stanovanja pa bodo vseljlva sep
tembra 1960. . H - z 

Pravilno kolkovane ponu<">e Kravuno K O I K O V I U I C V*™—- «IV. 
opisom atrokovne prakse X» *. . 

«. dve delovni mesti za usluz- ljenleplsom polljite na O * * ^ . 
bence s nepopolno srednjo lolo - zavod za sodnlno zavarovanj« "JT 
nrtminlstrativna lola. v o mesto najpozneje do H . J a n u 

arja 1N0. Pogoji: zaželena Js nekajletna 

Razpis štipendij 0ZSZ 
Komisija za uslužbenske zadeve 

prt Okrajnem zavodu za socialno 
zavarovanje v Novem mestu raz
pisuje naslednje Stipendije: 

1. I tiri stipendije sa pravno fa
kulteto, 

R A Z P I S 

Okrajna obrtna zborni
ca Novo mesto razpltuje 
tečaj sa pripravo na moj
strski Ispit. Tečaj se bo 
pričel v drugI polovici 
februarja. Interesenti naj 
se prijavijo pismeno ali 
ustmeno v pisarni te zbor
nice do vključno 10. fe
bruarja 1960. Ob prijavi 
je treba položiti kavcijo 
v znesku 3.000 din, sicer 
prijava ne bo upoštevana. 

Okrajna obrtna ebornlca 
Novo mesto 

ekonomsko 
admlnlstra-

štipendistov 
vttjtb 

j . eno stipendijo sa lolo sa so
cialne delavce, 

I. tri stipendije sa 
srednjo lolo, 

t. dve stipendiji sa 
Uvno lolo. 

Pogojli pri Izbiri 
imajo prednost sliilaBljl 
letnikov oziroma dijaki vlljlh rs* 
"prošnje za dodelitev štipendij« 
naslovite na Okrajni zavod za • 
dalno zavarovanje v Noveml jJC 
atu najpozneje do 15. Januarja 

UPRAVA S E J M I Š Č A 

N0VD MESTO 

o b v 

da bodo s 

e š č a . 

*5. Januarjem 

•opet 

ODPRTI SEJMI 
vse vrate plemenskih 

prailoev. 

http://ir.ojst.riu
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Dobra z d r u ž i t e v 
- splošna korist 

Združevanje podjetij, sredstev, »©-
delovanje med podjetji pri reieva-
Bju skupnih gospodarskih nalog in 
podobne oblike gospodarskega sode
lovanja, so pametna udeva. V na-
iem gospodarstvu so Se novost, so 
pa zelo koristne, če jih narekujejo 
potrebe. Poudariti hočemo, du mo
rajo biti utemeljen« v stvarnih pri
merih, kadar jih uresničujemo. Od
kar razpravljamo o pomembnosti go-
•podarskaga združevanja, smo lahko 
videli nekaj združitev podjetij, ki 
80 bilo vse prej kot primerne. Pod
jetij prav zares ne smemo združe
vati samo zato, ker je to zdaj v 
>modic. Ne bomo torej združevali 
kovačije z mlekarno, ker obe ni
mata nič skupnega. Prav tako ne 
bomo združevali zavoženega podje
tja z gospodarsko dobro stoječim in 
zasledovali pri tem le ta namen, da 
tešimo zavoženo podjetje. Opisali 
bomo dva primera združenja v na-
ie.n okraju; na žalost nista zgledna, 
sodbo pa prepuščamo bralcem. 

V KOSTANJEVICI - DOBRO 
Kmetijsko iposestvo Kostanjevica 

Ima le 80 hektarov zemlje, kar je 
vsekakor premalo za kmetijski ob-
*at. Na tej površini posestvo ne mo
le 100 °/t izkoriščali svoje mehaniza
cij«-. Kmetijski zadrugi Kostanjevica 
Pa kmetje ponujajo zemljo v zakup, 
toda fcadruga je ne more sprejeti, 
ker nima dovolj .tehničnega kadra 
in mehanizacije za obdelavo. Kme
tijska zadruga ima hmeljev nasad 
in sušilnico za hmelj, kmetijsko po
sestvo pa ima hmeljev nasad, nima 
pa sušilnic«. Kaj storiti? Kmetij
sko posestvo in Kmetijska zadruga 
Kostanjevica se bosta združili, lo 
koristi? 

Kar oglejmo si jih. Dosedanje 
Kmetijsko posestvo bo po združitvi 
delovalo,.kot samostojen obrat Kme
tijske zadruge. Zadruga bo od kme
tov zemljo lahko sprejela ia jo pri
ključila novemu obratu. Mehaniza
cija bo bolje izkoriščena, kmetijski 
obrat pa bo kmetijske stroje razen 
tega lahko posojal tudi zadrugi za 
strojne usluge kmetovalcem. V 
hmeljskl sušilnici bodo sušili hmelj 
iz obeh hmeljevih nasadov. Kmetij
ska zadruga se bo lahko boli po
svetila kmetijstvu v zasebnem sek
torju, saj bo rešena stoterih skrbi, 
»i jih bodo odpravili s to pamet-

»družitvijo 

V NOVEM MESTU - SLABO 
V mislih imamo združitev Tkalni

ce Novo mesto z Industrijo perila. 
Združitev je neposrečena že zato, 
ker tkalski obrat uima nič skupne-
£a ali pa vsaj malo s konfekcijsko 
industrijo. Tej združitvi je botro
vala občina Novo mesto. Vzroki niso 
bili gospodarski, z združitvijo so sku-
>*li rešiti Tkalnico Novo mesto, ki 
je v pravem pomenu besede zavo
ženo podjetje. 

.To trditev bomo podkrepili » ite-
' jlkami. Delavski svet Industrije pe
rila j« na združitev načelno pri-
•tal, pod pogojem da bo bilanca 
Tkalnice ob združitvi aktivna. Za
ključni račun za 11 mesecev poslo
vanja v lanskem letu je pokazal 

nekaj nad 3 milijone 300 tisoč dinar
jev izgube. S kritjem iz rezervne
ga sklada so izgubo zmanjšali na 2 
milijona 200 tisoč. Občina je Tkal
nici odobrila lani 3 milijone 600 tisoč 
dinarjev kredita sa nabavo strojev, 
Tkalnica pa je nabavila stroje v 
vrednosti 8 milijonov dinarjev. Do
bavitelj toži za razliko 4 milijone 
400 tisoč, ki ie ni plačana. Zaloga 
neprodanega blaga (gotovih izdel
kov) ob združitvi je znašala skoraj 
9 milijonov din. Novo stavbo Tkal
nice so zgradili luimarji, ne da bi 
bila odobrena lokacija in revidiran 
gradbeni načrt. Za investicije je 
bilo porabljenih 9 milijonov 600 ti
soč dinarjev iz obratnih sredatev. 
Pripomnili bi le še to: Industrija 
perila se je v preteklih mesecih 
komaj malo postavila na noge in je 
vse prej primerna za takine poiz
kuse, zlasti Če upoštevamo, da je 
občina obljubila plačati izgubo, pa 
v dveh mesecih po združitvi tega ie 
ni storila (potrebnih sredstev nam
reč ni). Očitno torej gre za prikri
vanje grehov nekaterih, ki so tak
šno stanje v Tkalnici zakrivili. In
dustrija perila pa naj bi predstav 
ljala grešnega kozla . . . 

Ne bo odveč še ena ugotovitev. Ko
lektiv Industrije perila ie razumel 
težave kolektiva v Tkalnici, kjer 
dela 42 ljudi, in še v obratu ple-
tiljstva v Mirni peči, t? ljudi. Z 
ukrepi, ki jih je pod vzelo vodstvo 
Industrije perila, se ie stanje v 
tkalnici v mesecn jn pol občutno 
Izboljšalo. Preusmerili so proizvod
njo v proizvode, ki «o na trgu iska
ni. Našli so strokovnjake, ki so po
pravili stroje, tako da ne delajo 
več blaga z napakami. Vendar to še 
ni rešitev Tkalnice, ker Tkalnica 

fiotrebuje za poslovanje vsaj 15 mi-
ijonov obratnih sredstev. Banka teb 
sredstev ne bo dala, dokler ni raz
čiščeno vprašanje zaloge nekurant-
nih izdelkov, vprašanje investicij iz 
obratnih sredstev in vse ostalo, kar 
smo že našteli. Tega pa ni mogoče 
enostavno rešiti z združitvijo, kot so 
si predstavljali nekateril 

Priprave na občne zbore 
sindikatov na Senovem 
Sindikalne podružnice v ob

čini Senovo so že pričele z 
občnimi zbori. Do zdaj sta ime
la občni zbor sindikalna podru
žnica prosvetnih delavcev in 
novoustanovljena sindikalna po
družnica pri Mizarstvu Bresta
nica. Januarja bodo imele občne 
zbore še tri podružnice, v fe
bruarju tr i , marca pa se bodo 
sestali rudarji in kovinarji. 

Sindikalne podružnice posve
čajo največ pocaJrnosti izbir i 
dobrih kadrov, hkrati pa bodo 
pomladile odbore. Izvolili bodo 
tiste tovariše, kj imajo veselje 
do dela v sindikatih ln k i niso 
že preobremenjeni z drugimi 
funkcijami. M . 

NOTRANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

V sredo je bilo v Ljubl jani plenarno zasedanje Sociali
stične zveze Slovenije, na katerem so razpravljali tudi o le
tošnjem družbenem načr tu in o nalogah v tej zvezi. S sklepi in 
vsebino tega posvetovanja bomo nase bralce seznanili v pri
hodnji številki. Danes pa smo se namenili povedati nekaj več 
o kmetijski proizvodnji v letošnjem letu. 

V enem zadnjih pregledov smo že omenili, da predvide
vamo 19,7 odstotno povečanje kmetijske proizvodnje v primer
javi z lansko. Ce bomo uresničil i ta plan, bomo. dosegli okoli 
80 odstotkov proizvodnje, k i jo je predvideval perspektivni 
načrt šele v letu 1961. To je vsekakor velik uspeh, pa tudi ve
lika naloga v kmetijstvu v letošnjem letu. Z večjo proizvodnjo 
haj bi sc n a m r e č povečali t ržni presežki za 30 odstotkov, to 

Velike naloge 
kmetijstva 

Pa predvsem pri krompirju, sadju, mesu in mleku. S tem že
limo bolje oskrbovati zlasti Industrijska središča in zato priča-
ku; emo, da se bodo z nalogami kmetijstva ukvarjali tudi ob
činski zbori proizvajalcev tudi tam, kjer sicer prevladuje 
mdustrijska proizvodnja. Taka skrb zborov proizvajalcev se 
bo namreč posredno poznala pri boljši življenjski ravni vseh 
zaposlenih. 

K tol ikšnemu povečanju tržne proizvodnje bodo morala 
največ prispevati kmetijska posestva, in sicer več kot polo
vico, to je okrog 54 odstotkov vseh tržnih presežkov bodo 
hiorala dafri posestva. Predvidevamo, da bodo družbena kme
tijska posestva povečala obdelovanje površine z zemljo spioš-
n< Kn ljudskega premoženja , precej zemlje pa bodo vzela po
sestva tudi v zakup. Zadruge pa naj bi ustanavljale na taki 
zemlji ekonomije, k i bodo postale v prihodnje Jedro organizi
rane kmetijske proizvodnje. Predvideni porast kmetijske pro
izvodnje temelji predvsem na večjem obsegu organizirane 
proizvodnje na družbenih posestvih in v zadružni kooperaciji. 
V letu 1960 bo okoli 26 odstotkov vseh njivskih povriin za
jetih v organizirano proizvodnjo, to je okoli 190 odstotkov več 
kot v lanskem letu. Tako računamo, da bomo na kmetljaldh 
Posestvih posejali s pšenico 1900 ha ter dosegli povprečni 
Pridelek 40 metrskih stotov. V kooperaciji pa naj bi bilo po
sejanih 17.000 ha s povprečnim pridelkom 36.5 mtc. S krom
pirjem bodo kmetijska posestva posadila 600 ha in dosegla 
*00 mtc na hektar. V kooperaciji pa bo posejanih 10.000 ha s 
Povprečnim pridelkom 240 mtc. Reči moramo, da predvideva 
Plan visoke donose tudi pri vseh drugih pridelkih. Zato pa 
ho treba zagotoviti 160.000 ton mineralnih gnojil, to je 68 od
stotkov več kot lani . Ne le nakup, tudi razdelitev tolikšne ko
ličine umetnih gnojil bo odgovorna naloga naših zadružnih 
°rganizaclj . Prav tako pa se bo povečala tudi mehanizacija. 
Na naših njivah bo v letošnjem letu okoli 400 traktorjev več, 
v žetvi pa bo sodelovalo 70 novih kombajnov, da ne govorimo 
0 tisočih traktorski priključkih In drugih strojih, ki j ih bomo 
zakupil i za kmetijstvo. 

Predlog družbenega plana predvideva tudi znatno večjo 
•Ivlnorcjsko proizvodnjo. To je seveda odvisno predvsem od 
v «cjega pridelka krme In od dobre organizacije pitanja živine 
na kmetijskih posestvih in v kooperaciji. V kooperaciji bi mo-
J M spltatl v letošnjem letu 57.000 telet, 24.000 glav goveda, 
lO.ooo glav plemenskega goveda Itd. Se celo pa se bo pove
dalo pManje mesnatih prašičev. Samo v kooperaciji bi jih 
•"orali po planu spltatl okoli 150.000, med tem ko bodo na 
Posestvih spitall še naslednjih 30.000 glav. Za trg In za Izvoz 
ba bomo letošnje leto priredil i tudi 2.200.000 piščancev. To je 
'Sredno velika številka, če r ačunamo, da je to samo plan kme
tijskih posestev. Tako naj bt v Neverkah na Krasu že v pri
hodnjem letu začeli s farmo koknšl-nesnic. V prvi fazi bo na 
**m posestvu 100.000 kokoši, k! bodo poskrbele tako. da bo 
Prišlo na trg okoli 10 milijonov ja jc 

Predlog družbenega plana predvideva, da bo za tak ras* 
J*>J, v katerem Se nismo govorili o sadjarstvu ln vinogradni
štvu, porabljenih nekaj več kot 9 milijard dinarjev za Inve-
M , < i i<\ to Je 20 odstotkov več kot lani . T a sredstva pa bodo 
**ffotovlj>na predvsem z večjimi Investicijami ljudskih odbo
jev ln gospodarskih organizacij. Zalo lahko ie enkrat zapl-
**mo. da Je Izpolnitev nač r t a v mnogočem odvisna od ob
e l i sk ih zborov proizvajalcev. 

Pravice bliže zavarovance 
(Nadaljevanje s 1. str.) 

# Vsega tega sedanji predpisi ne 
dovoljujejo oz. omejujejo teŽDJe po 
sprostitvi te službe in njeoemu pr i 
bližanju podjetjem in zavarovan
cem. O vsem tem je razpravljala 
zadnja skupščina OZSZ Novo me
sto in sprejela vrsto dobrih predlo
gov, kako bi kazalo urediti proble
me v socialnem zavarovanju. O tem 
se je izvršni odbor zavoda posve
toval tudi z Okrajnim sindikalnim 
svetom, posebej pa so o teh vpraša
njih govorili tudi na zadnji seji 
okrajnega zbora proizvajalcev. Zno
va je bilo ugotovljeno, da morajo 
podjetja, sindikati in zbori proizva
jalcev skupno načeti taka in podobna 
vprašanja. V okraju je socialno za
varovanih skupno 66 tisoč prebival
cev. Od januarja do konca septem
bra 1959 je bilo izplačanih v okraju 
za socialno zavarovanje milijarda 
io 750 milijonov dinarjev! Gre to
rej za stotine milijonov ljudskega 
premoženja in naša skupna skrb 
mora biti, da so ta sredstva uporab
ljena kar najpametneje in najbolj 
koristno. 

Zato bo predvsem potrebno te
snejše sodelovanje organov družbe
nega upravljanja v socialnem zava
rovanju in v zdravstveni službi. Eni 
kot drugi stalno obravnavajo sko
raj enako problematiko. Dolžnost, 
obojih pa je skrbno varčevanje in 
dobro gospodarjenje s skupnimi 
sredstvi. 

# Vendar, od dobrih besed ne 
moremo živeti. Potrebna so deja
nja. Okrajni ljudski odbor je pred 
dnevi razposlal vsem gospodarskim 
organizacijam, ki zaposlujejo nad 
100 delavcev in uslužbencev, kakor 
tudi vsem ustanovam, ki imajo nad 
25 zaposlenih, p r i p o r o č i l o , da 
s pomočjo Okrajnega zavoda za so
cialno zavarovanje do 30. junija 
1960 urede tele naloge: 

1. vse gospodarske organizacije, 
ki zaposlujejo nad 100 delavcev in 
uslužbencev, bodo same prevzele 
izplačevali je kratkoročnih socialnih 
dajatev (nadomestila plač, potne 
stroške, pogrebnine, opreme za otro
ke itd.). Ustanove in zavodi prev
zamejo to službo ne glede na šte
vilo zaposlenih; 

2. gospodarske organizacije, uradi 

in ustanove prevzamejo večjo skrb. 
kakor je bila doslej, pri upokoje
vanju delavcev in uslužbencev — 
predv-sem s tem, da bodo personal
ni spisi za službeno dobo izpopol
njeni z vsemi dokumenti za službe
na leta, ki jih posamezniki uve
l javljajo; 

3. da za upravičence do otroških 
dodatkov, ki vlagajo zahteve za pri
znanje dodatka za otroke, pregle
dajo vso dokumentacijo, ki je za to 
potrebna, in šele nato Došljejo pred
log v rešitev Okrajnemu zavodu za 
soc. zavarovanje oz. njegovim pod
ružnicam; 

4. da podjetja, uradi in ustanove 
prevzemajo izplačila posebnega do
datka za borce pred 9. septembrom 
1943, katerih mesečni prejemki oz. 
plače ne dosegajo X . plačilnega raz
reda, izplačevanje nadomestil zara
di zaposlitve s skrajšanim delovnim 
časom in nadomestil zaradi manjše 
plače na drugem delu za delovne 
invalide. 

£ Dosedanjo prakso, ko smo vse 
nalagali na ramena OZSZ. s tem 
torej spreminjamo. In zadnji čas je, 
da smo se tega lotili na opisan na

čin. Okrajni zavod za socialno za
varovanje spričo vedno Širšega de
lovnega področja res ne zmore sam 
vsega, če nočemo seveda imeti ne
ljubega zavlačevanja. V podjetju 
pa bo lahko vsak delavec ali usluž
benec že konec meseca uveljavil 
vse pravice, ki ma jih daje socialno 
zavarovanje. Odpadlo bo romanje 
velikega števila delavcev in usluž
bencev v urade soc. zavarovanja, 
saj bodo skoraj vse pravice lahko 
uveljavili poslej doma. 

Medtem ko odpade v OZSZ na 
enega uslužbenca zavoda pribl. 3600 
zavarovancev, bo v velikih podjetjih 
ta dela za pribl. 20—40 delavcev 
ali uslužbencev, ki so v bolniškem 
stanju ali pod., opravil uslužbenec 
uprave kolektiva v dobri uri. Da bo 
poslovanje tako veliko hitrejše in 
cenejše, o tem ni treba razpravljati. 
Socialno zavarovanje se s tem re
snično začenja približevati delov
nim ljudem. Še v eni službi naše 
dejavnosti bodo s tem načela druž
benega upravljanja zaživela v ko
rist zavarovancev. Obetajo se še 
nadaljnje spremembe v sistemu so
cialnega zavarovanja, ki bodo to 
službo prav verjetno še bolj pribli
žale proizvajalcem. 

K o r i s t n a i z m e n j a v a i z k u š e n j 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

mestu, ogledali so Si obrat IEV 
v Šentjerneju, samostan Pleter-
je in grad Ototec. 

V izjavah za naš tednik s*? 
tovariši iz Bosne omenili pred
vsem svoje vtise iz obiskov v 
delovnih kolektivih. Najbol ; 

j im je všeč delovni polet v to
varni zdravil K R K A in v obra
tu IEV Šentjernej; oboje jf 
zraslo iz tako skromnih začet
kov, da Se je treba resnično ču
di: t i prizadevnosti zaposlenih 
ljudi v teh in drugih kolektivih 

»Imate pridne, navdušene 
sposobne ljudi; podjetje j im j 
povsod resnično pri srcu, vs< 
dela z veseljem in ponosom 
»Pridite čez 2, 3 leta k nam, pr 
boste videli, kaj bomo naredil' 
v naši tovarni« so nam pripo 
vedo vali ljudje v vaših pod 
jetjih, pa j im medtem ka 
krepko teče proizvodnja, a ž 
sproti razmišljajo, kaj vse- bi š 
naredili. Srečali smo inženirja 
k i mu Banja Luka ponuja 60.00' 

dinarjev plače, a vztraja pr 
30.000 v vaišem okraju. _ Vaš-
gospodarska zamisel je odlična 
iz majhnih podjetij rasto veli 
ka, ljudje hitro ustvarjajo 
kadri rastejo hkretli s p r ° i 4 

vodnjo, ki se vedno bolj raz
širja. Menimo pa, da imate 
nekaj več uslužbencev v upravi 
kot mi v našem okraju. Sma
tramo, še, da dajemo rnl soraz
merno več za kulturo in pro-
sveto kot vi v novomeškem 
okraju, ker hočemo čimprej od
praviti zaostalost, ki jo čutimo 
na tem področju, strokovnjaki 
so pri vas sorazmerno slabo pla
čani. S kmetijskim kadrom smo 
pri nas precej na boljšem. Samo 
v eni zadrugi Imamo n - p r - . 3 0 

inženirjev in tehnikov. 30 mi l i 
jonov dinarjev daje samo ta 
zadruga za štipendiranje novih 
kadrov na l«to. Zelo P^av Je, 
da smo se srečali in izmenjali 
izkušnje, a tudi mladina, Počit
niška zveza, obrtniki, predstav-

V Brežicah: nerealno planiranje 
v podjetjih 

Kot povsod v okraju so tudi 
v Brežicah podjetja ie poslala 
občini predloge družbenih Pla
nov za letos. Ugotovljeno pa je, 
da so podjetja te plane zelo 
hitro sestavila ln kolektivi kot 
celote o njih sploh niso raz
pravljali. Opaziti je, da se pod
jetja v brežiški občini niso res
no lotila sestavljanja družbenih 
planov, saj so nekatera predlo
žila občini celo nižje načrte za 
letos, kot pa je bila realizacija 
v minulem letu. To dokazuje 
skrajno malomarnost, k i so Jo 
nekatera podjetja pokazala p r i 
sestavljanju letošnjih družbe
nih načrtov. Temu pojavu je 
sklenil posvetiti vso pozornost 

Sinove, može ali fante. 
ki tlužl|o vojaški rok 

v vrstah J U , boste prijetno 
presenetili, če jim naročite 

DOLENJSKI LIST! 

občinski sindikalni svet, ki bo 
o tem razpravljal na prihodnji 
seji predsedstva. ' 

nik: zadrug in kolektivi naj bi 
se srečali in spoznali.« 

Tako so med drugim izjavlja
li na zaključnem posvetovanju 
gostje iz Bosne, k 0 s 0 odkrito 
ugotavljali, kaj vs e j e bilo 
zanje v naših podjetjih, organih 
oblasti ter ustanovan novo m 
zanimivo oz. 0 c em sodijo oni, 
da so že storili korak naprej. 

Gostom je nato razložil zami
sel gospodarskega razvoja, do
sedanje uspehe in načrte za na
daljnjo rast okraja predsednik 
OLO Niko Belopavlovič; s po
datki iz svojih področij so ga 
dopolnili tajnik OLO Zvonko 
Pere, predsednik OSS Ludvik 
Kebe in načelnik okrajnega taj
ništva Za gospodarstvo Ivo 
Novšak. Posebno živahna je 
bila razprava in izmenjava 
mnenj 0 organizaciji uprave 
OLO in obččn, o vlogi zbornic, 
o delu okrajnega zavoda za 
plan i n drugih organov (inve
sticijskih birojev, bank, poslov
nih združenj in pod.). Pred za
ključkom posveta s e je z a go
stoljubnost in sprejem toplo za_ 
hvalil podpredsednik O L O Br 
čko tov. Maroševič in dejal, da 
je bila izmenjava izkušenj dra
gocen doprinos k medsebojne
mu tesnejšemu spoznavanju in 

OBVESTILO UPOKOJENCEM 
Okrajni zavod za socialno zavarovanje v Novem 

mestu obvešča vse osebne, družinske in invalidske 
upokojence in invalide, da vse izjave za povečanje 
najemnine, dospele po 15. januarju 1960, ne bomo 
obračunal i v izplačilu za mesec februar, t emveč šele 
za mesec marec za nazaj. Ker so izjave, ki smo jih 
že prejeli, v več ih primerih površno izpolnjene, po
zivamo vsa društva upokojencev, da opozore vse 
zainteresirane, naj izjave izpolnijo čit l j ivo v vseh 
rubrikah, ker bomo v nasprotnem primeru vse ne
pravilno izpolnjene izjave obračunal i z boni. 

O K R A J N I Z A V O D 
Z A SOCIALNO Z A V A R O V A N J E 

N O V O M E S T O 

reševanju vpraianj, ki zanima
jo vse delavce v organih obla
st: i n v političnih organizaci
jah. Izkušnje obeh strani nam 
lahko veliko koristijo, č e jih 
spoznamo ln upodabljamo, to 
pa je bil namen tokratnega obi
ska. Poudaril je, d«a so bili po
vsod v okraju tako prisrčno ln 
toplo sprejeti, kakor da bi bili 
doma, na koncu pa izrazil upa
nje Po podobnem ob:sku naših 
predstavnikov v okraju Brčko. 

S poslovilno besedo pred
sednika OLO tov. Belopavlovičg 
je bilo tovariško srečanje z 
drag.mi gost; zaključeno. Skup
na ugotovitev zaključnega po
sveta: taka izmenjava izkušenj 
manjših okrajev s pribl. po
dobno problematiko je drago
cen doprinos v graditvi socia
lizma, i g . 

Seminar o nagrajevanju 
po uč inku 

Tridnevn: seminar za nagra
jevanje po učinku, ki ga je or
ganiziral Okrajni sindikalni 
svet Novo mesto, se je pričel 
18. januarja v prostorih Zavoda 
za izobraževanje odraslih v 
Novem mestu. Vabljenih je bilo 
26 tovarišev iz večjih podjetij, 
kl se bavi jo z nagrajevanjem 
v podjetjih. Seminar se je za
čel s predavanjem Stane Mari -
oič iz republiškega sveta sin
dikatov Slovenije. V sedmih 
predavanjih so se udeleženci 
seznanili z raznimi vprašanji s 
področja nagrajevanja po učin
ku. Predavali go domači stro
kovnjaki, zaposleni v naših 
podjetjih. Prv i dan seminarja 
je bila udeležba sorazmerno 
slaba, saj se je izmed 26 po
vabljencev udeležilo tega dne 
predavanja le 16 ljudi. 

Predavanje v Brusnicah 
V nedeljo, 17. januarja, je b i 

lo v Brusnicah predavanje o 
svinjski kugi in zaščitnem cep
ljenju prašičev. Predaval je 
živinozdravnik iz Novega me
sta. Ker je bilo ugotovljeno, da 
prenašajo svinjsko kugo divji 
prašiči, je bilo predavanje za 
podgorjanski predel še posebno 
zanimivo. 

£ Predvčerajšnjim je bila v 
Sevnici seja predsedstva občin
skega odbora SZDL. na kateri 
so razpravljali o predkongres
nih nalogah, sklicanju plenuma 
in občinske konference SZDL, 
ki bo v februarju, pregledali so 
rezultate volitev 'n se pogovo
r i l i o kadrovskih pripravah za 
novo vodstvo občinskega odbo
ra SZDL. Na seji so sprejeli še 
program tekmovanja v počasti
tev kongresa. 

4) Na okrajnem sindikalnem 
sveta je bila včeraj razširjena 
seja komisije za delavsko uprav
ljanje katere so ge udeležili tu
di predsedniki obč tiskih ko
misij za delavsko upravljanj« 
ln predsedniki komisj za ide
ološko delo. Na seji so se po
govorili o letošnjem programu 
dela. 

# V ponedeljek je bila seja 
predsedstva občinskega odbora 
SZDL tudi v Trebnjem. Raz
pravljali so o tekmovanju v os
novnih organizacijah. Na ple
numu občinskega cd bora S Z D L 
v Vidmu-Krškem pa so v petek 
obravnavali naloge v zvezi z 
razširitvijo članstva-

% Na zadnji seji upravnega 
odbora rudnika Senovo so ob
ravnavali priporočilo okrajnega 
ljudskega odbora o delitvi 
sredstev sklada za kadire in 
o ustanovitvi izobraževalnega 
centra na rudniku. Na razširje
ni seji sindikalne podružnice 
rudarjev pa so se pogovorili o 
pripravah* na občne zbore ln -
dikalnih pododborov. 

• Prejšnji teden je b i l v 
Zdravstvenem domu v Črnomlju 
sindikalni sestanek, na katerem 
So obravnavali nekatere zadeve 
zdravstvene sIužt>e !n priprave 
na občni zbor. Sklenili so. da 
bo občni zbor v soboto 30. ja
nuarja. 

H DELA ORGANIZACIJ SOC IAL I ST IČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA 

»Kaj i mam od SZDL?« 
To vprašanje je slišati nemalo

krat, najpogosteje pa ga čujemo, ko 
odborniki Socialistične zveze pobira
jo članarino. Ni težko odgovoriti 
nanj, toda vseeno se vprašani na
vadno zmedejo. SZDL — to Je delov
no ljudstvo Jugoslavije, delo ln uspe
hi delovnega ljudstva so zato hkrati 
uspehi SZDL. 

Da se ne bomo izražati s parola
mi, poizkusimo malo bolj po doma
če. Elektr iko v vasi — to je delo in 
uspeh SZDL, ureditev vaikega vod-
njaka, urejena pot, nova stanovanj
ska hiia, nova tovarna, šola in 
otroški vrtec, vse to je prav tako 
delo in uspeh SZDL, naše družbene 
ureditve! Hitro, pa vendar skoro 
neopazno se je izpreminjalo življe
nje po vojni. Tako hitro, do izbolj
šanj dostikrat sploh opazili nismo 
in se nam zato zde sama po sebi 
umevna. Radijski sprejemnik poje v 
vsaki vasi, kjer sveti elektrika. 
Dvokolo se nam zdi nekaj povsem 
običajnega, saj ima večina med na
mi v nač r tu moped in mnogi celo 
n izmišljajo o avtomobilu. Da delam 
v tovarni a l i v podjetju, da sem so
cialno zavarovan, da me avtobus 
zapelje pred tovarno, da jem beli 
kruh in imam v tovarni toplo ma
lico, da imam plačan redni letni do
pust, vse to je vendar mojo pravica. 

In n ič novega ni, saj bo kmalu pet
najst let kar je tako. Toda prej, ka
ko je bilo prej? O tem se vp rašamo. 
Zato raje vprašamo, kaj imam od 
SZDL Tako vprašujemo, čeprav 
vemo, da so našteti uspehi res delo 
in uspehi Socialistične zveze ker je 
SZDL ljudi združila in smo le zdru
ženi dosegli vse to. To vemo in zato 
se radi zatekamo k njej po pomoč, 
če se nam kje zatakne. 

»TOVARIŠI, SAJ V E N D A R . . . * 

Možakar, očividno močno razbur
jen je pritekel na občinski odbor 
S Z D L . iViti pozdravil ni. Iz oči so 
mu švigali bliski. 

je tovariš sekretar doma? 
_ je, tista vrata tam! je pokazala 

uslužbenka. 
Sekretar občinskega odbora SZDL 

je sedel za pisalno mizo in študiral 
oradtvo o objektih družbene pre
hrane. Ugotovil je, da jih je pre
malo. Tudi stanovanjska izgradnja 
ne poteka tako kot bi lahko. Da, 
ko bi po podjekjih razumeli in zdru
ževali sredstva. In občni zbori SZDL 
so pred durmi. Premalo ljudi je 
včlanjenih. Potrebna bo temeljita .. 
Tu mu je razmišljanje prekinil hrup 
nenadno odprtih vrat. Nekdo je 
vstopil-

Tovariš sekretar/ To je svi
njarija. V i m i morate pomagati. Po
trebno j ; d a poselet* vmes! 

— Sedite tovariš in lepo mimo 
razložite zadevo, g a je prekinil se
kretar. Nagovorjeni je malo iznena
đen sedel tn pr ičel ; iztresel je vrsto 
težav. Stanovanje, zaposlitev otroci, 
bolezen, potrošniško posojilo', morda 
tudi kaj drugega. In ko je končal 
ga je sekretar vprašal: 

— A l i veste, na kateri urad ste 
prišli? 

— Seveda vem, to je občinski od
bor Socialistične zveze. 

— Ste Član SZDL? 
— M hm, hm, mhm, veste, to pa 

res nisem, je nazadnje mukoma iz
davil. Bilo mu je zelo nerodno. 

— Tovariš pojdite na svojo osnov
no organizacijo in se vpišite. K o bo
ste član S Z D L , pridite spet sem, pa 
se bomo pogovorili. Možakar je 
osramočen odtaval skozi vrata. 

»TAKO JE BRIHTNA, V E S T E . . . * 

Tako hit i razlagati mamica na 
občinskem ljudskem odboru S Z D L o 
svoji hčerki. 

— Z odličnim, veste, z odličnim 
je končala gimnazijo! Saj smo se 
trudili in jo do zdaj sami vzdrževa l i 
Punca bi rada šla na univerzo. Joj, 
koliko manj br ih ln ih študira! M i je 
ne bi mogli vzdrževat i , to je pre
drago, pa sem mislila, da bi v i malo 
pomagali, da bi dobila š t ipendijo. 
Vi to lahko, saj vem. 

— Ste članica Socialistične zveze? 
je spet vprašal sekretar. In spet je 
bilo nekomu nerodno, ves zmeden 
je zapustil pisarno da bi se leie 

vpUal. 

»POMAGAJTE NAM POPRAVITI 
P O T . . .« 

Dva gospodarja sta prišla v pisar
no kmetijske zadruge i n zavila na
ravnost v upravnikovo "pisarno. Kar 
brez uvoda sta začela: 

— Vaško pot popravljamo. Naša 
vas, veste! Denarja nam primanj
kuje. Mislili smo, da bi nam dali vi 
75.000 pomoči. Se sta razlagala, k r i 
l i l a z rokami, se malo znojila i n na
zadnje umolknila. 

Upravnik zadruge ju je opazoval. 
Oba je dobro poznal. Vedel je, da 
ni nobeden od njiju član SZDL, ne 
Član zadruge. Oba imata srednje po-
setvo, oba že vsa leta vztrajno od
bijata pogodbeno sodelovanje, sta
rejši po je lani pri volitvah zadruž
nih svetov celo rovaril in ljudi na
govarjal naj ne volijo. In zdaj sta 
prišla po pomoč. Trdita, da prosita 
v imenu vse vasi. Najbrž nista go
vorila z nikomer. Upata, da bo za
druga pomoč dala, nato pa sc bosta 
pred vaščani hvalila, češ, najina a-
sluga je to. 

— Sta člana SZDL? 
— Nnne. 

- Sta člana kmetijske zadruge? 
— Ja, kako bi rekel... pravza

prav nisva. 
— Ne pravzaprav, amnak sploh 

nista/ Z vama nlmani kaj govoriti 
Naj pridejo prositi predstavniki 
SZLD in takšni, ki so člani zadru
ge, pa se bomo zmenili. Možakarja 
sta le težko našla vrata. 

Je tako, tovar iš i : mnogi se spom
nijo organizacije Šele takrat, ko po
trebujejo njeno pomoč in posredo
vanje, j . 
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B3. S svojima sinovoma In četo Izbranih fantov je okupa
torjem temeljito odplačeval krvavi dolg. Pojavljal se je vedno 
tam, kjer je lahko najhuje udaril. Danes je tu zaprl pot 
avtomobilom in jih razdejal, potem je spet drugje postavil 
zasedo in uničil kolono. Naskakoval je bunkerje ln majal utr
jene postojanke, 

54. Lepega poletnega dne so Italijani In beli spet rinili proti 
hribom. Mihova četa jih je pričakal* T zasedi. Razporedila 
sc je na gozdnatem pobočju za debelimi bukvami, grmičevjem 
ln skalami. Predhodnico je mirno pustila mimo in se skrbno 
pripravila za sprejem glavne kolone. 

»Pustimo jih rta dvajset korakov, potem pa na znak ko
mandirja z»čnemo!-< je Ho povelje po položaju od borca, do 
borca. 

Lahi so prodirali dokaj brezskrbno, kajti bilo je ie blizu 
mesta In niso pričakovali sovrstnika. Partizani v zasedi M 
skrbno namerili orožje. 

88. Kolona je bila že vštric zased«, ko je zaropotalo kot da 
s« odpira pekel. Vojaki na poti so se prevračali, se valjali po 
tleh, begali sem in tja In vpili: »Mamrna m l a . . . « Nekaj jih 
je dvignilo roke, drugi so bezali nazaj In na begu odmetavali 
orožje, da so lažje tekli. 

LETOS-NAPREJ! 
Nadaljevan bomo izgradnjo avtomobilske ceste v Srbiji in Makedoniji 

•»'• u i iuililiy i N A 8 O B I S K 

Naia mladina je pokazala pri socialistični izgradnji 
Izredne primere herojstva in dala velik doprinos skupnim 
naporom nalih delavcev. Veliko objektov, narejenih z 
rokami naše mladine, niso samo njen ponos, ampak so 
ponos vseh državljanov socialistične Jugoslavije. Vedno 
bodo ostali kot trajen spomenik delovnega herojstva naše 
mladine. 

MARŠAL TITO — M L A D I N I 

Kratek razgovor s koman
dantom š taba mladinskih de
lovnih brigad pri Okrajnem 
komiteju L M S Ladom K o t n i 
kom je bii dovolj, da sem zve
del za vso dejavnost mladine 
pri letošnji zvezni in lokalni 
delovni akcij L 

Kakšni uspehi so bil i do
seženi v lanskem letu? 

Naš okraj je v preteklem 
letu prispevaj pri izgradnji 
avtomobilske ceste štir i kom. 
pletne brigade s skupnim š t e 
vi lom 341 brigadirjev, poleg 
tega pa &ta dve brigadi delali 
doma, i n to v Novem mestu in 
Senovem. Tako je skupno sode
lovalo 548 brigadirjev na vseh 
dtedovj^čih. Uspeh posameznih 
brigad je javnosti dobro znan. 
Med najboljše lahko priš tevamo 
V I . M D B -Kat ja Rupena« k i 
je osvojila najvišje priznanje 
in bila na Dan republike odli
kovana od predsednika repub
like z Redom dela i . stopnje, 
poleg tega pa I X . M D B - A l o j z 
Kolman-Marok- z Redom dela 
III- stopnje. Skupno so naše 
brigade prejele 22 udarn iš tev , 
pole« tega pa še šest poseb
nih pohval. 

Kaj pa posamezni 
brigadirji? 

Možnosti, k i ao j m imeli 
brigadirji kar se tiče tehnične 
izobrazbe in zabave, so bile 
večje kot leta 1958. V tem po
gledu je bil storjen precejšen 

korak naprej. Z akcije se je 
vrnid skoro vsak mladinec z 
vasj enim opravljenim tečajem, 
fotografski, kinooperaterski, z i 
darski, gospodinjski, kuharski 
največ j ih je seveda opravilo 
motorski, mopedski nižji in 
višji traktorski. Zlasti uspeli 
so tisti, k i so napravili višji 
traktorski tečaj in je tako naše 
kmetijstvo dobilo iskane trak
torske vozače. To je tudi eden 
od namenov mladinskih akcij, 
da da mladincem perspektive 
za njiikovo nadaljnje delo. 

Nekateri so postavljali kot 
problem to, da je težko na
praviti tečaj? Res je, nikomur 
se nič ne podari; kdor pokaže 
znanje, ta napravi izpit. Z de-

secih je to postal velik kolek
tiv in je b i l dan ločitve težak. 
Nekateri so izjavili , da so v 
teh dveh mesecih doživeli to l i 
ko lepega, da bo to težko poza
biti. Neki bngadir je ob pov
ratku rekel: »Res je, da je bilo 
včasih vroče in je bilo potreb
no pošteno zasukati rokave, 
ampak trenutki, ko so razgla
sil i udarniš tvo, so b i k nad
vse prijetni. Mis l im , da so 
bi l i dnevi na avtomobilski ce
sti zelo lepi, posebno za tistega, 
k i se je znal vživeti v kolektiv 
mladosti, veselja in s r e č e « 

K a k o ste bi l i zadovoljni 
z lansko agitacijo v 
M D B ? 

Celoten rezultat, kakor so 
pokazale brigade, je bdi dober. 
L e če anal isti ramo celotne pr i 
prave, ugotovimo, da bd lahko 
bilo vloženega mani truda, če 
bi se občinski! komiteja L M S 
pravočasno lotili dela. Tako ps 

Predstavljamo vam mladinsko 
aktivistko 

S prihodom mlade učitelji
ce MILENE OSTERMAN v 
Dobravo pri Skocjanu se je 
dejavnost aktiva LMS močno 
razgibala. Milena mi je za
upala, kako je pričela z 
delom. 

»Ob prihodu sem se čutila 
močno osamljeno. Zakaj? Ni smo se le preveč zanašala na 

rov. P r i vsem tem pa ne sme
mo oozabltl oomočl občinskih 
komitejev Z\-eze komunistov 
in S Z D L , k i so rx>nekod nudilF 
še usoehe v lanskem 1etu sodo-
mledSni vel iko pomoči. Naoden-

deklet, k i niso zaostajala - ^ obtf ne Met l ika , Črnomel j 

moremo hiti povsem zadovolj
ni . To nam že pokaže število 
udarnikov, k i j ih je bilo kar 
124, poleg tega pa je bila več 
kot polovica udeležencev po
hvaljena. Zanimivo je to, da 
je med temi udarniki precej 

fanti. Ponekod 
za primer. 

Kako so bili brigadirji 
zadovoljni ob prihodu 
domov? 

V e l i k a večina j ih je bila zelo 
zadovoljudh. Seveda so b i l i 
tudi taki , k i so bi l i včasih pre
več mehkužni in niso prenesli 
niti najmanjših naporov. Ob 
slovesu smo vedno videli solze. 
Saj je razumljivo, v dveh me-

, T | * Videm-Krško, Novo mesto, so bile sploh 

V PRIHODNJE: VEČ SODELOVANJA! 
Z mladinske konference v Metliki 

Skoraj do zadjega prostora je 
mladina metliške občine v nede
ljo napolnila Šolski razred v 
osnovni soli, kjer se je zbrala na 
občinsko mladinsko konferenco. 
Mimo mladine so se konference 
udeležili Se predstavniki ObLO, 
SZDL, tovarne -BETI- , strelske 
družine in Okrajneko komiteja 
LMS, ki so med drugim dali tudi 
nekaj napotkov za Se uspešnejše 
delo v prihodnje. 

Ne gre zanikati uspehov, ki jih 
Je metliška mladina na raznih 
področjih dosegla v minulem letu. 
Najbolj uspešni so bili mladinski 
aktivi v Gradacu, DraSičlh in Se 
ponekod. Povedati moramo, da je 
mladina metliške občine ena iz
med redkih v okraju, ki Je v ce
loti dosegla določeno število mla
dincev in mladink za sodelovanje 
pri gradnji avtomobilske ceste. Tu 
ne smemo prezreti tudi mladih za
družnikov. Le-ti so v minulem letu 
pripravili tekmovanje koscev in Se 
vrsto drugih akcij. Z dveml ekipa
mi so sodelovali tudi pri oddaji 
-Spoznavajmo svet ln domovino* 
v Novem mestu. Obe ekipi sta si 
s solidnim znanjem zagotovili so-
delovnje na oddaji v RTV LJub
ljana. Vse to pa Je le delček uspe
hov, ki jih je metUSka mladina 
dosegla v minulem letu. 

Seveda bi bilo pa krivično, če 
bi nas uspehi zavedli, da ne bi 
videli tudi slabosti ln napak. 
Oglejmo si Se nekaj teh. Iz poro
čila ln besed sicer redkih disku-
tantov smo zaključili, da je bilo 
vse premalo sodelovanja z osta
limi družbenimi ln političnimi or
ganizacijami ter s društvi v ob
čini. Tu bi moral odigrati večjo 
vlogo predvsem Občinski komita 
LMŠ. Zelo boleče Je tudi pomanj
kanje prostorov. Večina aktivov 
namreč nima svojega kotička, kjer 
bi se lahko zbirala ln aktivno de
lala. Kljub temu Je pa opaziti, da 
imajo vaSki aktivi več volje za 
delo kot tovarniški v podjetjih, 
čtravno Imajo slednji večje mož
nosti. Na splošno lahko zaključi
mo, da M je mladina doslej pre
malo poglobila v celotno gospo
darsko politično življenje komune. 

Zato so na nedeljski konferenci 
sklenili v prihodnje posvetiti temu 
največ pozornosti. Med drugim so 
sklenil! ustanoviti fie dva aktiva 
mladih zadružnikov v Gradacu ln 
na Suhorju, povečati število čla
nov ZK, organizirati seminar za 
mladnlska vodstva ln drugo. Spre

jeli so predlog predsedika ObLO 
tov. Vrvlflčarja, da organizirajo s 
kmečko mladino poseben posvet o 
kmetijstvu in zadružništvu v met
liški občini. Ob koncu so izvolili 
nov 15-članski občiski komite in 
3-članski nadzorni odbor. 

H. S. 

Kaj pa letos? 
Letošnja nova akcija je na- j 

daijevala dela v Srbi j i i n M a - | 
kedoniji. Caka nas verjetno \ 
enaka obveza, to je štir i mla- j 
dinske delovne brigade in ne- \ 
mara ena lokalna, k i bo delala 
v Prekmurju. ' 

Občinski komiteji L M S so že 
dobili navodila za letošnje le
to i n so ponekod že pričeli z 
agitacijo, saj nam je pričetek 
del znan. Od naših brigad bo 
šla prva na avtomobilsko cesto 
X I . novom- M D B -Janko Bro-
darič«. Letos je posvečeno tudd 
več pažnje vzgoji kadrov za 
vodstva mladinskih brigad, 
skupno bomo šolali v Ljubljani 
oziroma v Bohinju 20 mladin
cev, kar bo tudi precej vpi l -
valo na to, da bodo doseženi 

E nja kot v šoli: Pričela sem 
j iskati stike z mladino in sicer 
j tako, da sem jih kar sama po-
\ vabila na sestanek. Z udelež-
j bo na prvem sestanku nisem 
\ bila zadovoljna, kljub temu 
i smo se z udeleženci sestanka 
\ pogovorili o našem delu. 
j Prvi izpit smo opravili okoli 

Novega leta, ko smo postavili 
na oder Zupanovo Micko in 
to s precejšnjim uspehom. 
Ravno ta igra je bila prelom
nica v dalu našega aktiva. Ta 
uspeh je pritegnil precejšnje 

število mladincev, tako da nas 
je sedaj že okoli 30. Kakor 
vidiš, pa sem danes ponovno 
dvignila mladinske izkaznice 
in to dosti pove... 

Sedaj, ko smo prebil i led, 
bomo pričeli delati na širšem 
področju, saj je delokrog mla
dinskega dela tako širok. Naj
važnejše pa je to, da se sedaj 
dobro poznamo. In to nam 
jamči, da se ne bomo ustrašili 
nobene akcije.* 

Vprašal sem jo, kakšne so 
njene želje. 

»Predvsem si želim, da bi 
Imela boljše stanovanje, da o 
šoli sploh ne govorim. Moja 
velika želja je tudi, da bi naš 
mladinski aktiv postal eden 
najboljših v občini. Za zadnje 
imam največ upanja, saj so v 
našem akt ivu zelo delovni mla
dinci, zlasti pa predsednik ak
tiva Jože Bregar.* 

In še eno vprašanje. 
Kako si se znašla na svojem 

delovnem mestu kot mlada 
prosvetna delavka? 

»Učiteljski poklic je zame 
taklen, kakršnega sem si 
predstavljala. Učiteljišče mi 
je dalo dovolj teoretične pod
lage, sedaj pa je .na meni, da 
vse to praktično izvajam. Kar 
se tiče pomoči pri mojem de
lu, pa bi želela Še tesnejše so
delovanje s šolskim odborom.* 

Milenin primer ni osam
ljen. Učiteljišče vzgaja razen 
prosvetnih kadrov tudi mla
dinske aktiviste, ki okoli sebe 
združujejo mladino, mladina 
jih vzl jubi in uspeh je tu. 

sd. 

boljši uspehi na vseh področ
j ih . 
š£ Lanske izkušnje nas priga-
tjp njajo, da pr ičnemo' s takoj š-
# njo agitacijo, ki naj bi mla
ta1 dini prikazovala pravilni 
#> pomen teh vel ik ih akcij . 
9 Mlad in i moramo akcijo pre-

dočiti takšno, kak r šna je v 
resnici. V glavnem mora b i . 
t i veliko poudarka na tem, 
da je namen akcij vzgajati 
mladino. Letos bo odšla na 
akcijo tudi brigada mladih 
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9 zadružnikov, katero bodo 
m spremljali kmetijski stro-
£ kovnjaki, k i bodo mladino 
«9 seznanjali s kmetiuskAmii 
9 vprašanj i i n jo vzgajali v 
{p napredne zadružnike. 

2elja nas aktivistov j e , ^ d a 

bi nam brigade vzgojile čim
več dobrih mladinskih ak t iv i 
stov, k i bd potem na vasd, pod
jetju in šoli dosti laže uspevali 
pri svojem delu, in da bi mla 
dina na cesti doživela čimveč 
lepih trenutkov, k i b i j i ostali 
v nepozabnem spominu. 

Z besedami: - M i gradimo 
avtocesto, avtocesta gradi nas!« 
sva se poslovila z željo, da bi 
bi l i letos doseženi še večji us
pehi, 

Sd. 

Vestno uslužbenko 
za materialno evidenco 
z nekaj leti prakse v 
gospodarskih organiza
cijah sprejme takoj ali 
po dogovoru 
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sprejme takoj večje Šte
vilo delavcev sa odvoz 
•meti ln čiščenje ulic. Za 
delavce-samce, stanova
nje ln hrana priskrbljena 
v lastnem samskem domu. 
Interesenti naj se sglsse 
osebno na upravi podjetja. 
Osebni prejemki se obra-
šunavajo po učinku dela. 

I V O P I R K 0 V I C : 

Iz vojnega dnevnika 
Z Rudijem govoriva zopet o 

kvarnih nasledkih našega se
danjega naftna bojevanja. 
Imam vtis, da nj ostalo moje 
prizadevanje po tragediji v 
Gornjem Vrhpolju (18. febru
ari« 1044 padli obkoljeni po 
triurnem boju triije obveščeval
ci , Rudi P i rkovič-Jaka , Jože 
Hudoklin in Mariborčan S reč 
ko) in katastrofi na Javorovicl 
(18. marca 1944) čisto brez 
haska. Potem ga opozorim na 
vojaška vprašanja , k i se bodo 
glede Trata l n zahodnih meja 
pokazala ob koncu vojne. Ob 
teh stvareh pravkar priprav
ljam za znanstveni institut Do
polnilo k svojemu donesku 
vprašanju Trsta. Moja misel Je, 
d« vojak ne sme preveč čakat i 
na diplomata, če se hočemo 
kaj naučiti iz bridkega nauka 
prve svetovne vojne. 

Rudi se nasmeje. Prav o tem 
so že govoriM v Glavnem štabu 
in je tudi general Avšič te ml-
<4L da moramo zasesti več sov
ražnikove zemlje, kot je mis l i 
mo zahtevati. 

V Glavnem Itabu je zbudilo 
pozornost pisanje nacist ičnega 

VolMscikST Beobaehter 

ob naglem ruskem prodiranju 
— o olanku so slišali v poroči
l ih london««tega radia — de 
bodo Sovjeti sami zasedli Ev
ropo, če bodo zahodni zavezni
k i še odlašali z invazijo na celi
no. Naši menijo, da pomeni to 
vabilo Angležem i n Američa
nom, naj pohite in prebite 
Ruse. 

»Angleži zbujajo sum,* pravi 
Rudi, -da sabotirajo zavezniške 
napore. V Italiji se -pod zašči
to topov- celo umikajo.-

Po Beli Kra j i n i vozijo naši 
avtomobili, k i smo j i h prede
lal i na oglje. Bencin S cedimo 
samo za tank iste- Nekaj drago
cen ega goriva se nam Je ohra
nilo v skrit ih skladiščih, k i ni
so v jesenski ofenzivi padla v 
sovražnikove roke. Nekaj pa so 
ga pripeljali Se Angleži z avi 
oni. V Beli Kra j in i Imamo še 
šole za šoferje In tankiste — 
pripoveduje nad vrti Karto 
Grahek, k i se nam zvečer pred
stavi ves zl ikan v novi angleš
k i uniform) in z bleščečo se 
brzostrelko. Svet ne bi verjel, 
da imamo v partizanih tudi ta
ko neoporečne -modele«. 

Petek, 81. marca 1M4 
Dva dni ie divja siloviti Jug. 

Cez nebo se pode deževni obla
ki . Z« zgodaj se pomikajo mimo 
hiše novi konvoji krompirja. 
(Danes moderni »konvoj« Je 
stara beseda. Pozna jo že V a l 
vasor iz turških časov, ko so 
zavoljo varnosti potovali tovor
niki v oboroženih gručah). 

Dopoldne zopet alarm zavoljo 
nevarnosti sovražnikovega vdo
ra. Nemci so v Dolnji Straži. 
Terenci ln vafičani, pa tudi To-
pllčani so zopet na nogah. Tina 
is Doline (učitelj Martin S l l -
bar) Je naročil v io l i , naj bodo 
tudi otroci pripravljeni, da za
puste vas. Ljudi se polašča 
strah zavoljo govoric, da bodo 
Nemci in domobranci lovili tudi 
dekleta sa prisilno delo. 

Popoldne deluje. Nekje čisto 
blizu zagrmi, d« sa vsa hi la stre
se. Ka) s« je zgodilo. So Nem
ci tu? Povedo, da Je triletno 
dekletce našlo rdečo Italijansko 
bombo, k i je imela te odtrgan 
varovalni Jermenčsk. Mahalo 
j« B njo in v tal! grozilo, da jo 
bo vrglo v sestrico, če ne bo 
pridna. Sestrica j * v grozi k r i 

čala, naj Jo zažene profi. Otrok 
jo prestrašen spusti, sestra pa 
jo Je popadla in vrgla, kolikor 
•o j l dale moči. 

Zdravnikov pomočnik in moj 
nekdanji kurir Tonček lz Bušl-
nje vasi Je b i l z ranjenci v svo
j i .bo ln i šn ic i v Roških pragoz
dovih dva meseca zameten ln 
odrezan od sveta — ml pripo
veduje danes sam, ko je z Loj 
zetom Murnom lz vasi po dolgi 
beli Ječi prvič zopet v dolini. 
Zavoljo izdajalskih sledov Jt 
niso smeli zapuščati. S hrano 
so se pravi čas založili. Is sne
ga niso nikamor videli. Cisto 
blizu njih se Je neki kurir 
ustrelil, ko v globokem snegu 
nI mogel dalje, dvema pa so 
morali pozneje odrezati omrz-
njene prste na nogah. Niso slu
ti l i , kako blizu to rešitvi. 

Andrej je prevzel blizu njih 
novo bolnišnico. 

Poita od Komisije, dr. Zwit-
tra in majorja Kottjukovake-
gc s Novomeškega področja. — 
Znanstvenemu inštitutu poši
ljam Dopolnilo svojemu Done
sku k vprašanju Trsta. 

Sobota. 1. aprUa 1944 
Čemerno jesensko Jutro. Tla 

rahlo pobeljena od snega. Sive 
megle pa se kmalu razprte ln 
kljub burji sonce prijetno ogre
va svet. V gozdovih onkraj (zo
ranih njiv se oglaša živahen 
zbor stnlc In žlahtna pasem ru-
menokljunlh kosov. Samo ta
me tni glas zelenožoltega kobl-

larja v zrelih ceSnjah me 6e 
bolj prevzame, če ne bi bil per
nati samotar tako skop s svojo 
kratko arijo. 

Od jutra grme topovi lz No
vega mesta v Gorjance ln proU 
nam. Ves dopoldan je nemiren. 
Slišimo tudi strojnice. 

— Po vsem, kar smo pozneje 
slišali, so ponoči dobili Nemci 
v Novo mesto okrepitve, poseb
no Iz Kostanjevice. V jutranji 

n n , - !<ihnt .mi l i na megli 
Zajčji 

so se 
vrh ln 

pritihotapili na 
obkolili Tretji Zajčji vrh in O D K O U " Z. 

Cankarjev bataljon. Bila je hu
da bitka. Bolničarka Danica 
MlsleJeva, osemnajstletna osroo-
šolka iz Maribora, je Sla v 
ogenj po ranjenca ln z rafalom 
v hrbet ln noge tudi sama oble
žala. Rešiti Jo Je poskušal ko
mandant Ferči in tudi ostal na 
bojišču. Pravijo, da se je, ob
koljen In ranjen, sam ubil. 
Padlo Je Se Sest drugih partiza
nov. Po preboju iz obroča so 
cankarjovcl napadli In pognali 
Nemce In domobrance s izgu
bami v dolino. Tudi sovražni
kove pobočnice so partizani p n 
Lakonlci ustavili in Jih «nai 
vss do Težke vode. - ^ a n J ? 
starši, pregnani učitelji 1» M g S 
bora (tja so nekoč P r ' b e ž a " 
pred fašisti s Primorskega), so 
bili takrat v Ječi v Novem me
stu potem ko Jih Je neki Ne
mec po naključju odkril zaprt* 
v brlogu črne roka nn Ločentsz 
cesti ln jih rešil iz rok okrut
nega Wolbanga. — 
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D O L E N J S K A Z A L O Ž B A 
j e z a o r a l a p r v o b r a z d o 
Dolenjsko založbo je okrajm 

ljudski odbor Novo mesto usta
novil že pred pol letom, vendar 
še ni bila mogla začeti s pra
vim delom, ker je pač potrebnih 
precej raznih priprav. Te p r i 
pravo so počasi zorele, založba 
je dobila že večje število roko
pisov, Od katerih jih je nekaj 
že pripravljenih za tisk. In ta
ko se je 16. januarja sestal za
ložniški svet Dolenjske založbe 
da določi ln sprejme program za 
letošnje leto- Člani sveta so pod 
vodstvom predsednika Franca 
Šetinca razpravljali o razo »h 
zadevah založbe, najvažnejši je 
Pa bil vsekakor program. Od 
raznih rokopisov, k i j i h je do
slej založba prejela, je založni
ški svet pretehtal ln določil za 
bližnji', torei letošnji program 
izdaj tele stvari: 

Dr. Metod M&kuŽ: PartUan-
fltvo na Dolenjskem; 

France Bevk: Domačij*, po
vest; 

Tone Pavček: VeJescnzaoiJa -
otrcško-mladinske pesmi; 

Miran Jarc: Cndea nad Bistro 
tri partizanske zgodbe, z ilu
stracijami Božidarja Jakca; 

y k a Vašte: Izobčenec, roman 
o Janezu Trdini : 

Janko Jarc: Partizanski Rog; 
Danka Zupančič: Etnografska 

podoba gorjanskega Podgorja. 
Med drugim! rokopisi ima za

ložba tudi dvoje zanimivih in 
za Dolenjsko važnih strokovnih 
del: »Lesna industrija in obrt 
v dol mi Krke« inž. Petr lča in 
»Suha krajina s posebnim ozi-
rom na gozdarstvo« luž. Lega-
na. Založba bo skušala najti tu
di sredstva za čimprejšnjo Izda
jo obeh del. 

Ze te dni so Hi v tisk trije 
rokop'-si: zanimiva ln kleno 
napisana Bevkova povest Do
mačija (okrog 130 strani), otro
ške ka mladinske pesmi Toneta 
Pavčka (ilustracije dela Zdenka 
BorČ'čeva) in Janka Jarca Par
tizanski Rog (okrog 60 strani), 
k i bo neke vrste žlahtno napi
san vodnik po Rogu in njego
va »biografska podoba« v dav
nini , za časa partizanstva in 

danes. Ostale stvari (Mikuž, 
Miran Jarc in Zupančičeva) pa 
bodo tudi v kratkem godne za 
tisk. Ce bo šlo, bo že tudi letos 
šel v tisk zanimiv roman like 
Vaštetove o zanimivi osebnosti 
slovenske kulture in »dolenj
skega barda« Janeza Trdine. 
Roman je za tisk s cer priprav
ljen, ie pa precej obširen, tiska
nje drago, zato si mora založba 
ustvariti zanj »materialno po
dlago«. 

S sprejetjem tega gotovo vre
dnega, tehtnega in zanimivega 
programa za najbližje razdobje 
je založba res zaorala prvo 
brazdo ln se tako vključuje v 

slovensko založniško dejavnost 
in v dejavnost za kulturno in 
splošno rast in razvoj Dolenj
ske (v njenem širšem obsegu). 

0 naših papirnicah 
In knjigarnah 

Ker mora Trgovinska zborni
ca reorganizirati trgovsko o-
mrežje papirnic ln knjigarn v 
okraju, je založba predlagala, da 
bi- se ta trgovska dejavnost pri
ključila Dolenjski založbi, ker 
to nekako spada skupaj. To bi 
bilo koristno založbi, na njen 
račun bi pa dobile precejšnje 
ugodnosti tudi knjigarne in pa

pirnice. O tem sedaj razprav
ljajo Trgovinska zbornica okra
ja in delavski sveti poslovalnic 
(papirnic in knjigarn), pa tudi 
občinski ljudski odbori. Pouda
riti moramo, da pri tem ne gre 
za kako »centralfzaoijo« te trgo
vinske veje v Novo mesto (kjer 
je slučajno sedež založbe), am
pak Je to zamisel dala založba 
le z željo, da se založniško, to
rej kulturnoprosvetno delo pri 
nas čimbolj razvije m rodi sa
dove in da se združijo dejavno
sti, k:. tesno spadajo skupai po 
svojem bistvu in zasnovi (za
ložba, knjigarne, papirnice, t i 
skarna). S-

Načrti na Senovem 
Delavska univerza v Senovem 

je že krepko zaorala. Kar oglej
mo si bilanco dosedanjega de
la in tudi načrte. Na osemletki 
v »Senovem že delujejo oddelek 
za odrasle, šola za starše in ve
černa politična šola. V načrtu 
.majo tr i seminarie: ene£& za 
voditelje mladinskih organiza
cij, enega za člane delavskih 
svetov in upravnih odborov <n 
enega za vodje sindikalnih po
družnic. Predavanja z raznih 
področij že potekajo po pred-
vldanem načrtu. Nekaj preda
vanj je že bilo, nekaj je še 
predvidenih, med njimi zani
mive predavanje o Nizozemski, 
k: ga bo imel predsednik Pla
ninskega društva Kranj Ivo 
Tavčar. V četrtek, 14. januarja, 

. je Joško Rade j predaval o kme
tijstvu (referat Edvarda Karde
lja na plenumu C K ZKJ) . Se-
novško občinstvo je kritično ln 
zahteve res dobra predavanja. 

Kakšen odnos imajo Senovča-
ni do izobraževanja? Priznat! 
moramo, da na splošno zelo lep. 
Pedagoški delavci so se zelo 
bal: pričeti s poukom na šoli 
za starše. Pokazalo se je, da je 
bil strah neupravičen, saj vsi 
starši redno hodijo k pouku, ki 
je enkrat na teden, m pazljivo, 
z zanimanjem poslušajo preda
vanja. O slabostih slušateljev 

na večerni šoli smo že pisali-
Oddelek za odrasle na osemlet
k i obiskuje 34 slušateljev, 13 
jih je v prvi skupini in 16 v 
drugi. Pričakujejo, da se bo 
prijavilo še nekaj slušateljev. 

Najslabše je s sredstvi, nam 
je povedala upravnica delavske 
univerze Senovo. odtfr'a predć-1 
vitrine v svoji sobi in dodala: 

— Poglejte, to je »moja* de
lavska univerza 1 Zagledali smo 
sveženj seznamov, načrte v in 
ostale administracije- Vse to 
ima spravljeno kar v svoji so
bi, ker drugod n; prostora. V 
rudniku se večkrat pripeti, da 
posamezniki ne morejo oprav
ljati izpita za vteokokvaliflel-
ranega delavca, ko so končal' 
tečaj, ker nimajo predpisane 
šolske predizobra»oe. Zmotno je 
tudi gledanje gosp-Klarskih cr-
ganizaclj, k i delavske univerzo 

Istovetijo z nekakšno šolo za 
odrasle in mislijo, da je njena 
cd.na naloga dati delavcu pa
pirnate kvalifikacije. Nahge 
delavskih univerz so mnGgo 
s'.rfe, saj je to raiv dno že i * 
vsega, kar smo našfjii. 

Tečaj na Senovem 

Od 12. do 14. januarja je bi l 
na Senovem tridnevni popol
danski dramski tečaj, katerega 
je obiskovalo 15 ljudi. S pomoč
jo tovariša Gartnerja sta tečaj 
vodila in predavala tudi do
mača režiserja Anton Horjakin 
Zinka Guček 

Upravni odbor rudnika Seno
vo je na zadnji seji sprejel 
sklep o organiziranju za izobra
ževanje na rudniku. 

M . 

Vlado Lamut: N O Č N I P A R I Z (1958) 

Prva filmska konjenica 
Umetne si jahanja je n a svetu 

ie tako rediva, 0a so režiserji 
.godovi-s «ih filri^ov cesto v 
.lućin šiv. i-poh, ko iščejo ote-
ris.e — d b.e jezdece -;n dresi
rane konje za scene konjskih 
jurišev. ros.ej se bodo obrn l i 
na zagrebško podjetje »Dubiava 
film«. To podjetje se je specia
liziralo za razne tehniške uslu
ge, ki so nujne ob snemanjih. 
Nabavilo si je 260 konj i n zapo
s l i ^ potrebno število spretnih 
jezdeov. Tako smo cobili prvo 
filmsko konjenico na svetu, k i 
jo posoja ne samo domačim, 
ampak tudi tujim filmskim pro
ducentom. Ta konjenica je pre
stala svoj »ognjeni krst«, ko so 
blizu Zagreba snemali posamez
ne scene za film »David in 
Golijat*. 

Tako konjenico — 150 konj — 
si je priskrbelo tudi beograj
sko filmsko podjetje »Košut
njak«. 

Prvi slepi Jugoslovan -
doktor znanosti 

Zagrebčan Franjo Tonković, 
profesor Zavoda za vzgojo sle
pih otrok v Zagrebu, je prvi 
slepi Jugoslovan, ki je dosegel 
visok naziv — doktor znanosti. 
Pred komisijo Je branil svojo 
disertacijo »Vinko Befc in nje
gov vpliv na vzgojo in izobra
ževanje slepih v Jugoslaviji«. 
Tonkovič je končal gimnazijo 
leta 1941, leta 1M7 je Pa postal 
profesor na filozofski fakulteti 
v Zagrebu. Med vojno je ilegai» 
no delal v NOB. 

Kmečka knjižna zbirka 1960 
Te dni je izšla v 26.400 iz

vodih že osmič kmečka knjiž
na zbirka, ki je doslej izhaja
la v založbi »Kmečka knjiga«, 
zdaj pa jo izdaja oddelek za 
tisk in propagando pri Glavni 
zadružni zvezi Slovenije v 

Prosvetno življenie v Dragatušu 

Obveščamo vse Interesente, da so letošnje 

KNJIŽNE ZBIRKE 
PREŠERNOVE DRUŽBE 

POSLE 
Dobite lahko le še posamezne knjige brez koledarja. 

Posebej vabimo 
šolska vodstva 

da skupno naroče knjige: France Planina: »Naša domo
vina Jugoslavija« (cena 300 din), inž. Tavčar-Spolar: »Do
mača dela in popravila« (cena 200 din) in dr. Anton 
Polenc: »Živalski svet« (cena 150 din). Teh knjig smo prav 
zaradi primerne pomožne učne »novi tiskali nekaj več. 

Vse pa vabimo, da 

pohitite z vpisom 
V ČLANSTVO PREŠERNOVE DRUŽBE 

da ne ostanete zopet brez bogate knjižne zbirke in 
dobitkov velikega nagradnega žrebanja. Nadalje vabimo 

sindikalne podružnice ln šolska vodstva 
da izberete lz svojih vrst poverjenika Prešernove družbe, 
če ga še nimate, in s tem zagotovite, da bodo ljudje 

prejeli najboljše ln najcenejše knjige. 

Dragatuš je znan le po vel i
kih agrotehničnih delih na po
dročju kmetijstva. Kdo ne ve 
7 3 razsežne komplekse steljni-
kov, kger so še včeraj šumele 
breze in zelena praprot, danes 
pa zelenijo posevki pšenice in 
rži. V tako razgibanem okolju 
ee uveljavljajo tudj ostale de
javnosti življenja, zlasti pa 
kulturnoprosvetno delo. 

V Dragatušu je prosvetno 
društvo, k i nosi Ime velikega 
peesika — Belckranjea Ototw 
Zupančiča. Društvo, k i dela že 
vsa leta po osvoboditvi, ima več 
sekcij. Nsjjdelavnejša je vseka
kor dramatska, za njo pa ne 
zaostajata dosti pevska ln fol
klorna skupina. 

Na občnem zboru preteklo 
jfeen »V je Prosvetno društvo 
Otona Zupančiča zadalo obši
ren delovni program, katerega 

bo, sodsč po dosedanjem delu, 
iudi izpolnilo-

Dramatska skupina pridno 
vadi igro Krapi, ki bo v krat
kem uprizorjena; folklorna sku
pina pripravlja obsežen ciklus 
belokranjskih, plesov, s katerim 
bo nastopala februari* doma in 
še drugod po Bel: krajjin !. Tež
ko Pa je z narodnimi nošami, k! 
jih bo treba vsekakor dobiti-
Pevski zbor bo naštud.ra! več 
narodnih, partizanskih ln umet
nih pesmi ter Jih zapel na pro
slavi krajevnega praznika in 
ie ob raznih drugi priložnostih. 
Tmajo tudi tamburaški zbor, k i 
je dobil inštrumente od kanl-
žarskega rudnika ven.iar nt 
more prav zaživeti, ker nima 
sposobnega vodje. • 

Za novo leto nas !e prijetno 
piesenetil Ded^k M r ar , k< je 
pr.šei lz Črnomlja in oo.darovai 
vse cicibane in pionirje naše 

osemletke. Ob tej priložnosti so 
nastopil, tudi učen::i z dvema 
igricama in želi vel 1 ko prizna
nje Tudi lutkovni' oder delu;e. 
Lutke so naredili otroci sami 
pod vodstvom učitelja Janeza 
Mušiča. Pavliha Je s svoj mi 
norčijami razveselil že nemalo 
otrok in odraslih. Tak.h prire
ditev si še želimo. 

V okviru ljudske univerze in 
Šole za izobraževanje odrail'h 
v Črnomlju nam je ooljubljenih 
več poučnih predavan} za odra
sle. 

Tudi kino je ena izmed oblik 
c.elovasja prosvetnejra draštvs . 
?.al so predstave še clabo obi
skane, vendar št.?v'.\j obisko
valcev vidne »aste. 

Vse Kaže. da 00 zimska sezona 
r.ašega prosvetnega društva kar 
plodna. 

—nik 

Ljubljani . Obsega 5 knjig na 
skupno več kakor 900 stra
neh (za letno naročnino 450 
dinarjev). Knjige so nasled
nje: Kmečki koledar za 1960, 
ki ga je uredil Matevž Hace, 
ima pestro vsebino, tako pe
smi, črtice, članke iz kmetij
stva in gozdarstva, prispevke 
o delu v zadružnem gibanju, 
o domu in zdravju, o življe
nju po svetu in razne zanimi
vosti. 

Kot leposlovno delo je izšel 
prevod romana iz partizanske
ga življenja »Daleč je sonce«, 
ki ga je napisal srbski pisa
telj Dobrica Čosič. To je sicer 
že druga izdaja tega dela v 
slovenščini, vendar je prva 
povsem razprodana. Doslej je 
delo izšlo v osmih srbohrvat-
skih izdajah in je bilo preve
deno že na deset jezikov. 

Zelo obsežno knjigo pred
stavlja delo Edvarda Kardelja 
»Problemi socialistične politi
ke na vasi«, ki obsega s stvar
nim registrom vred skupno 
340 strani. V njej so objav
ljene dopolnjene in razširjene 
osnove za referat tov. Karde
lja na IX. plenumu SZDL v 
Beogradu 5. in 6. maja 1959. 
Knjiga obsega smernice in 
gradivo, ki je zelo važno za 
vsakega kmetijskega proizva-

jalca in strokovnjaka, zlasti 
pa še za zadružna vodstva in 
politične aktiviste na podeže
lju in za vsakogar, ki se zani
ma za razvoj socialističnih 
odnošajev na naši vasi. 

Končno sta v zbirki še dve 
kmetijski strokovni knjižici 
in sicer »Reja krav molznic« 
piscev ing. Erika Eiselta in ing. 
Jožeta FerČeja ter »Pridelova
nje krme na njivah« ing. Ja
neza PerovŠka in ing. Jožeta 
Šilca. Obe obravnavata kot 
priročnika na po 40 straneh 
dve važni panogi s področja 
živinoreje, katere dvig pred
stavlja dandanes eno od naj
važnejših nalog v našem kme
tijstvu. 

Kmečka knjižna zbirka je 
8 svojo veliko razširjenostjo 
(bere jo najmanj 150.000 ljudi) 
važen činitelj pri prizadeva
njih za dvig našega kmetij
stva in za razširitev sociali
s t ičnih načel na naši vasi in 
podeželju sploh. V letošnjem 
letu bo v zbirki pr ičela i z 
hajati dr. Grajenauerjeva 
Zgodovina slovenskega naro
da ter bo izšel njen 4. zvezek. 
Skupno bo imela ta Zgodovi
na osem ali celo devet zvez
kov, ki bodo odslej redno iz
hajali po eden v vsaki letni 
kmečki knjižni zb i rk i . 

TJH::ž*ZL»-Izobraževanje v Sentrupertu Otvoritev nove šole bo v 
Šentjanžu v nedeljo, SI. Janu 
arja. Na ta težko pričakovani 
dan se vai z veseljem priprav
ljajo. DPD bo uprizorilo v so
boto zvečer Igrico Tr i dnj d i 
rektor, v nedeljo dopoldne bodo 
igrali pionirji Najlepšo rožo hi 
imeli morda še lutkovno pred
stavo. Ob 11. ur i bo proslava. 
Učenci se bodo poslovili od sta
rih prostorov in odkorakali s 
pesmijo in godbo do nove šole. 
Tam bosta nastopila pionirska 

pevska zbora. Sledila bo pogo
stitev Pionirjev . in vseh sode
lavcev, nato bo pa zabava za 
ljudstvo iz Šentjanža m bližnje 
okolice. Žalostni bodo ostali 
samo učenci 1. Ln 2. razreda, 
ker zanje v novi stavbi še ne 
bo prostora. Upamo P 3 . d a n a m 

bodo odobrili še nadaljnje mi l i 
jone za dograditev nove šole, 
ki bo v ponos kraju, kjer se 
Je Junaško bojeval narodni he
roj MIlan Majcen. 

Zlsta Agrež 

Pred dobrim mesecem so v 
Sentrupertu odprli šolo za Izo
braževanje odraslih, prvi tečaj, 
k i ustreza 5. iin 7. raaredu osnov
ne šole ima kar dva oddelka, 
drugi tečaj pa ima en oddelek. 
Čeprav šentrupej-ski okoliš ni 
velik, obiskuje to šolo 65 odras
lih. Od tega so 4 uslužbenci, 26 
delavcev, ostali so pa kmetje. 

Trikrat na teden zvečer ima
jo pouk. Ko so med odmorom 

S E V N I C A : P R V I K L U B V O K R A J U 
V torek 29. decembra 1959 Je bi l v 

Sevnici celodnevni posvet Občinske 
zveze Svobod ln PD. Plenum Je v 
uvodu poslušal sp lošne misli predsed
nika zveze Jožeta Bogoviča, v nada
ljevanju pa referate: Klenovlek — 
o stanju ln delu klubskega in zabav
nega življenja, Perme — o stanju ln 
nalogah izobraževalne dejavnosti, Mo-
lan — o nalogah dramatike, PetančIČ 
— o nalogah glasbene dejavnosti, Stojs 

— administrativno ln blagajniško po
slovanje društev. Ker so na vseh prvih 
štirih področjih sosveti prvič samo
stojno nastopIM ln se zgrabili s proble
matiko na celotni fronti, bomo v nada-
ljevapjih objavili oanove ln nove misli 

iz vseh štirih referatov In lz razprave. 
Za uvod pa poglejmo, kako je potekal 
ta plenum, k l Je po oceni domačih 
prorvetarjev resnična podoba napred
ka ln novega razvoja. 

Značilno za plenum Je že to, da so 
•e ga . udeležili zastopniki prav vseh 
društev. Razgiban in zanimiv dnevni 
red ima zato nedvomno svoje zaslu
ge. Z obžalovanjem so prisotni ugoto
vi l i , da nI zastopnika okrajne zveze, 

ki Je pa upravičeno izostal. Manjkalo 
Je rudi več Javnih ln polttlčnih delav
cev, vendar so te seznanili a potekom 
po plenumu. 

Razgibana razprava Je posamez
ne refeate dopolnila, tako da sa 
s plenuma niti eno društvo nI vrni
lo domov brez konkretnih nalog, ki Jih 
Je moč s minimalnimi sredstvi In t 
malo dobre volje takoj pričeti Uva

jati. Seveda ao tudi druge, obsežnejše 
ln zahtevnejše naloge, toda pričeli bo
do tudi 1 temi. Po razpravi so al vsi 
ogledali klub v Sevnici in občinsko 
knjižnico, po kosilu pa so se v vedrem 
vzdušju pogovarjali malo manj »urad
no«. Pridružimo se jim torej pri ogle
du kluba in prisluhnimo referatu, mi
slim ln konkretnim Izkušnjam pri 
ustanovitvi prvega kluba v okraju. 

Klubi so novost v delu društev. Od
tegnili naj bi mladino ln tudi starejše 
ljudi od posedanja po gostilnah, zato 

kladnlca kadrov za najrazličnejše de
javnosti društev. Pionirji bodo gle
dali pionirsko T V oddajo, zbirali se 
bodo ln našli še druga področja, ki 
jih bodo zanimala. Iz pevskega zbora„ 
v šoli se bodo oglasili skupno v klubu 
ln poslušali svoj lastni koncert iz 
magnetofona. S tem, ko »€ zbero te 
izven zborovskih vaj', pa Je že dose
žena prva stopnja družabnosti, ki Jo 
moramo pričeti gojiti s plemenitimi 
mislimi že pri otroku, da bo našel 
svoje mesto v družbi. 

Občinsko zvezo Svobod in prosvetnih društev v Sevnici je 
premagale organizacijske težave In že uspešno uresničuje 

široko zastavljeni načrt dela 

pa morajo imeti tak program, ki bo 
zadovoljil vsakega Člana kluba. Klub
sko življenje se naj ne neha med šti
rimi zidovi, temveč naj se večkrat 
razširi tudi navzven, v naravo. Plesna 
prireditev Je zelo primerna oblika 
družabnega Življenja. Tu sta še tele
vizor, radio, tudi magnetofon lahko 
najde dovolj korlstnlkov pri raznih 
vajah. Sahiranje Je lahko prav dobra 
oblika zabavnega ln poučnega življe
nja. Različne revije In časopisi ter 
knjige so prav zaželen del ureditve 
klubskega prostora. Debatni večeri z 
najrazličnejših področij bodo našli 
dovolj udeležencev. Klubi lahko 1 
tem, da bodo zbirali tudi pionirje ln 
mladino, postanejo najbogatejša za-

Kako Je z ustanavljanjem klubov po 
krajih sevniške občine? Na Blanci so 
se zmenili, da sicer še ni prostora, 
medtem pa se Je šef krajevnega urada 
Se odločil, da bi lahko popoldan ln 
zvečer uporabljali pisarno K U 2 do
bro voljo torej gre! Na Bučki Imajo 
prostor, teže pa je z opremo za klub. 
Tudi to bodo rešili. Na Studencu bo
do imeli nabiralno akcijo " nabavo 
TV sprejemnika, malo teže pa je 
vprašanje prostora. Ze več let pr i 
pravljajo gradnjo prosvetnega doma, 
nekaj Imajo že narejenega. V Bošta-
nju Je veliko zanimanje za to obliko 
dejavnostf PD, nI pa še konkretnih 
akcij. Svoboda Kcmelj ima možnosti, 
težave pa Imajo predvsem s pritegnit

vijo oddaljenih delavcev — rudarjev. 
In v Sevnici? Tu je prvi klub že 

zaživel; uredili so ga v kletnih pro
storih rumenega bloka. V nJem je te
levizijski sprejemnik, radio aparat, 
občinska knjižnica, štiri šahovske mi
zice in še druga oprema, ki je potreb
na za zaključeno klubsko življenje. — 
Povedali so nam, naj posebno pohva
limo kolektiv Mizarske zadruge, ki je 
opremo solidno in poceni napravila. 
Za posamezne dejavnosti v klubu bo 
objavljen urnik (pionirske oddaje TV 
itd.). Namestili bodo posebno klubsko 
oglasno desko pri T V D Partizan, da 
bodo lahko ljudje sproti obveščeni, 
kako in kaj se dogaja vsak dan v k lu 
bu. Na zboru šahistov se je zbralo kar 
40 ljubiteljev črno-belih polj. To je 
že dejavnost, ki bo živela in k i ima 
pravzaprav Šele sedaj miren kotiček 
za svoje delo. Debatni večeri bodo or
ganizirani za najrazličnejša področja. 
V klubu bodo dežurali člani odbora 
Svobode lz Sevnice. V klub lahko za
haja vsak državljan ln če bo tam na
šel zadovoljstvo in področje, ki ga ve
seli, bo nedvomno postal aktiven 
člgn Svobode. Torej narobe pot, kot 
sn»> Jo bili navajeni — najprej član
stvo, nato delo! Ne, pridi, poglej, pri
sluhni — če te veseli, pristopil 

Prvi klub v okraju. Veliko pričaku
jejo od njega, predvsem pa to, da se 
ljudje zbero, pogovorijo ln poveselljo 
na svobodno Izbran, nevsiljiv način. 
Lahko jim želimo le uspehe ln čimveč 
zadovoljstva! 

učenci In njihovi predavatelji 
na hodniku kadili, sem stopil k 
njim in jih pobaral: 

— Zakaj sedaj na stara leta 
hodite v šolo? 

— Solo so zasedi: Italijani, ta
krat nisem imel priložnosti, zdaj 
pa izpopolnjujem svojo Izobraz
bo. 

— V osnovni soli sem bila 
lahkomiselna, nisem mislila na 
bodočnost, temveč le na konec 
pouka; zdaj to popravljam. 

— Jaz sem ključavničar. Ce 
hočem opraviti mojstrski izpit, 
moram imeti doknčano osemlet
ko. 

— Današnje čase mora biti 
tudi kmet bolj izobražen kot so 
bili njegovi dedje, če hoče ko
rakati vapo.red.no z naprednimi 
ljudmi. 

— Kot mati in vzgojiteljica 
otrok moracn veliko znati. Ce-

»Uboga Ančka« 
na stopiškem odru 

V nedeljo JO. jaauerja to te sto-
? D r a v l » * r j l Ž C d r u * ' * PredTtavili 
Prvift so i ? 1 K r ° r b 0 « a A » č k a < -
ielko o J i „ . , U P R J T 1 R I , I " novoletno 
spremljalo uvajanje, zal p , j« bilo 
le pol dvorane za,ooW Starši i n ? 
^ jr^l ^ " » " J * " delo svoj* 
se * bodo*« otroci oprijeli dela, Ce 
bi vedeli, da bodo od starejših teli 
priznanje. Irra, ki jo j« r«.*^ 
prof. Janez Suitarihe. j« luH d o bro 
pripravljena, btopifanon i« „ e ^o 
zmanjkalo dobrih itrralccr 

prav težko dojemam, se trudim 
po svojih močeh. Človek se uči, 
dokler je ži-v. 

— Kaj pa spomin? — sem s« 
še pozanimal. 

— Večkrat je treba ponavljati. 
Skoda, da letos ni prave zime 
in zato tudi ni pravega časa za 
učenje. 

Takole mi Je odgovorila sku
pina ljudi, kn je stala na hod
niku. Vesel sem j ih bid. Zaže
lel sem jim še mnogo uspehov 
in se poslovili -r 

je poskrbljeno 
Za oddaljene dijake 

Na nedavni konferenci šolske 
skupnosti novomeškega učitelji , 
šča Je bil sprejet predlog, da bi 
dobivali dijaki . vlakarji in oni 
iz oddaljenejših krajev v šoli 
toplo hrano. Pripravljalni odbor 
je takoj začel delati. Okoli 40 
dijakov, ki So Še tu na hrani, 
Je prispevalo za vlakarje po 
1.000 din, kajti t i 60 dobili za
stonj le pet vreč moke, k i j im 
jo je dal R K , ostalo Pa morajo 
plačati sami. Preti kratkim so 
bil i oddaljenim dijakom prvič 
razdeljeni topli obroki eno
lončnice. Hrana je predvsem 
rastlinska, vendar dobe včasih 
tudi meso. Dijakom, ki pridejo 
domov vsak dan ob štirih, petih 
ali celo ob šestih, se ta obrok 
zelo prileze. U M A . 

Sekstet »Veseli elektrlčarjl« s pevuema Jožetom ButkoviCem ln 
Doretom Železnikom. Harmonikar Mato Zakonšek je avtor pesmi 
»Spomin nanjo«. Na lanskem uspelem tekmovanju »Pokaži kaj 

znaš« v Brestanici je sekstet dobil drugo nagrado 

http://vapo.red.no
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S skromno, pa zalo nič manj 
pomembno slovesnostjo so mi 
nuli četr tek popoaane v stavbi, 
kjer je trebanjska podružnica 
Komunalne barake, odprli nov 
gospodinjski center občine 
TreDnJe. Pred&e<inik upravne
ga odbora gospodinjskega cen
tra Jože Sever je pozdravil 
zbrane člane odbora, prve te
čajnice in goste — predsedni
k a občinskega odbora S Z D L 
Jože ta Perparja, direktorja 
»Dane* Lojzeta Krh ina z M i r 
ne, predsednika obč. odbora 
R K Ludv ika Slaka, direktorja 
podružnice K B Franca Zidarja 
in ravnateljico Okrajnega za
voda za pospeševanje gospo
dinjstva Francko Slak. Opisal 
je namen novega centra in na
loge posolskega izobraževanja 
odraslih na področju občine, 
pr i čemer bo za gospodinjeki 
in podobni pouk novi center 
veliko pomagal. Toplo se je 
zahvalil vsem, k i so pomagali, 
da je dobil trebanjski gospo
dinjski center potrebno ku
hinjsko opremo, električni š te 
d i ln ik in pohištvo- Na slavju 
je bilo 13 tečajnic — polovica 
deklet prvega tečaja v novem 
centru; vseh je namreč 26, pa 
žal ne morejo vsa hkrati v so
razmerno majhno kuhinjo. Te
čaj vodi tovarišica Rezi Ma la -
sek iz Novega mesta; dekleta 
se uče z izrednim zanimanjem 
in so nadvse vesela, da se j im 
je ponudila priložnost za tak 
poi;k. Nič manjše ni veselje 
njih o v. h mater, k i so povsod 
pozdrav: h začetek tečaja s po
hvalo. Pravijo, da kaj takega 
v njtihovih letih ni bilo mogo
če, zdaj pa se mladin i na vsa
kem koraku nudi priložnost, 
da si razširi znanje in da stopi 

Nov gospodinjski center 
so pretekli četrtek odprli v Trebnjem 

v življenje kar najbolj p r i 
pravljena. 

Na otvoritvi je bila tudi 
tovarišica Pepca Gregorčič, 
predsednica žena zadružnic z 

deklet, k i j ih uči gospodinjska predaleč, da ne bi prišla vsi. 
učiteljica Zofka Jak i . N a M i r - dekleta k pouku. 
ni se je priijavilo čez 40 deklet 
m je kar zamera, ker niso 
mogli vzeti vseh na ta tečaj. 

Mirne ; tudi ta je povedala, da Tečaj v Trebnjem je tokrat na
je za gospodinjski tečaj, k i ga men j en dekletom iz trebanjske 
imajo v Kotu pr i M i r n i , izre- okolice. Iz Pluske, Rodin, L u -
dno zanjaTianje. Tudi tam ima- kovka, Cešnjevka a l i drugih 
jo dve skupin i skupno pa 25 okoliških vasi ni noben večer 

2e zdaj se vesele tečajnice 
zaključka, na katerem bodo 
pokazale pridobljeno znanje 
sproti pa seznanjajo domače z 
vsem, kar zvedo novega in na
prednega v Trebnjem. Res pa 
je, da n i kar tako kuhati in 
peči v najmodernejšem elek
t r ičnem štedi lniku, kakrSnih 
bo tudi na vasi iz leta v leto 
več. In na dnevnem redu te
čaja že dolgo ni več priprav
ljanje tort in - jagenčkov«; ne, 
zdaj se uče dekleta kaj bolj 
prakt ičnega in zanimivega — 
Predvsem pa vse to, kar bodo 
jutri potrebovala v živi j en ju-
To pa je tudi glavni namen 
novega gospodinjskega centra. 

Presenetili smo jih sredi dela, pridna dekleta iz trebanjske okolice. »Zelo smo zadovoljne z 
vsem, kar tu vidimo in slišimo, bolj ne bi mogle biti, tako pa pravijo tudi mame doma!« so 
nam povedale kar v eni sapi. Na sliki je le polovica tečajnic; vseh je 26, pa imajo zato pouk 

v dveh skupinah 

SPOBT IN TELESNA VZGOJA • SPORT IN TELESNA VZGOJA • ŠPORT IN TELESNA VZGOJA 

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

Bogat spored zletnih prireditev 
Moderno in okusno je opremljen novi gospodinjski center; 
čeprav je skromen, bo za Trebnje in celo občino zelo pomembno 

središče nadaljnjega izobraževanja ter napredka 

Pred kratkim i n 0 ie na kratko poročali o poteku plenarna 
Okrajne zveze Partizan, ki Je bil sredi decembra v Novem mestu. 
Takrat smo obljubili da bomo o delu plenuma ie obširneje poročali, 
ker §o bili nekateri sklepi plenuma zelo pomembni in zaslužijo, da 
jih podrobneje obdelamo. Danes tvojo obljubo izpolnujemo: 

Sem in tja po sejmu »MODA 1960« 
V soboto 16. januarja sc v 

Ljubljani na Gospodarskem 
razstavišču odprli sejem mod
nih tkanin, konfekcije in us
njenih izdelkov — Moda 1960. 

Slovesni otvoritvi sta med 
drugimi uglednimi gosti pri
sostvovala predsednik Izvrš
nega sveta Boris Kraigher ter 
predsednik Zveze trgovinskih 
zbornic Jugoslavije Todor V u -
jasinovič, ki je tudi govoril o 
pomenu tega sejma. Zatem so 
si gostje ogledali razstavišče, 
na katerem razstavljajo vsa 
vidnejša podjetja in znane to
varne svoje novosti za leto 
1960. Med njimi smo opazili 
tudi nekaj zastopnikov Do
lenjske: Novoteks, Industrijo 
perila, metliško Beti in Indu
strijo čevljev Bor v Dolenjskih 
Toplicah. Veliko zanimanje 
je bilo zlasti za Novoteksov 
razstavni prostor, ki je čisto 
na svojstven način urejen. 
Novoteks je prejel tudi 7 zla
tih medalj za svoje izdelke. 

Center za sodobno oblače
nje in opremo ter posebni od
bor sta pripravila v festival
ni dvorani GR tudi modno re
vijo v dveh delih. Mi smo si 
ogledali oba: popoldanski — 
rdeči program — in večerni 
— modri program. V teh dveh 
sporedih so se občinstvu pred

stavile številne tovarne z 
modnimi novostmi za letošnjo 
sezono. Videli smo nešteto 
konfekcijskih modelov za vse 
letne čase, prekrasne domače 
tkanine za žensko garderobo, 
kakor tudi edinstveno usnje
no galanterijo. Preveč je bilo 
vsega novega, da bi lahko tu 
našteli , omenimo naj le tiska
no volneno blago tovarne 
Majšperk, lanena krila z na
rodnimi motivi tovarne Indu-
plati Jarše ter kakovostne 
pletenine tovarn Angora, Al-
mira, Rastca in drugih. Vol
neni mohair je navdušil vse 
žensko občinstvo. Ko so pri
kazovali Novoteksova blaga,/ ' 
njihovo bogato izbiro in okus
ne barve, je bilo opaziti vidno 
zadovoljstvo med Številnimi 
gledalci. 

Ženam, ki se zanimajo za 
modne novosti naj zaupamo, 

da bodo spomladi prišle na 
trg neštete tkanine z lepimi 
vzorci, nove kopalne obleke in 
odsekani čevlji z nižjimi pe
tami. Tudi za novo modno li
nijo se bomo kaj kmalu na
vdušile, ker je uporabna, ele
gantna in p rak t ična . Skoro vsi 
prikazani, k telesu se prilega
joči modeli oblek so imeli po
vrhu krajše, spredaj preklano 
krilce, tako da obleka naredi 
videz, da je grajena v nad
stropja. Krilce lahko odpne-
mo in ga ogrnemo okoli ra
men — tako da nam služi kot 
pelerina, če ima obleka krat
ke rokave in nas zebe. 

Sejem Moda 1960 bo brez 
dvoma obiskovalcem kakor 
tudi poslovnim krogom omo
gočil in olajšal dejavnost v 
letošnjem letu, zato priporo
čamo vsem, da si ga ogledajo. 

Ra 

Smučarski pohod na Gonance 

— Za moje perspektive v bodoč
nosti me sprašujete? Hm, če me 
le ni vaša hčerka napačno infor
mirala, potem me čaka krasna 

prihodnost! 

V okviru VII. Zleta bratstva in 
enotnosti bo 13. Januarja smu
čarski pohod na Gorjance. Kakor 
kaše, bodo ugodne snežne raz
mere. Prijave udeležencev že pri
hajajo. Prvič se bodo zbrali smu
čarji iz treh bratskih republik 
Hrvatske, Bosne ln Hercegovine 
ln Slovenije ter po zasneženih 
poljanah hiteli proti postojanki 
na Gorjancih. 

Večina se bo zbrala v Novem 
mestu ie v soboto 23. I. Od tu se 
bodo skupno ob IS. uri odpeljali 
do Gaberja. V nedeljo 24. I. bo 
prt Gospodični na Gorjancih ob 
B. url tekmovanja v patrolnem te
ku na • km, vsaka patrola bo šte
la pet smučarjev. Ob is. url pa 
bo tekmovanje v veleslalomu. 

Najštevilnejšo udeležbo priča
kujemo v patrolnem teku. Za 
tekmovanje v veleslalomu pa se 
bodo prijavili nekateri odlični 
tekmovalci z Gorenjske. Svečana 
razdelitev pohval ln daril bo na 
»kupni razdelitvi nagrad Junija v 
Novem mestu. 

LETOS JE DOVOLJ SNEGA 
V letošnjem letu se zim« gotovo 

ne bo zamerila naši mladini. Sne
ga Je dovolj In mladina le že pri
pravila sani ln smuči. Zadnje ne
ugodne zime so povzročile, da si 
marsikdo ni nabavil potrebne 
opreme, tako da Je danes brez 

nje ostalo veliko Število mladine 
in odraslih. 

Semestralne počitnice, ki so 
prvenstveno namenjene solaki 
mladini za zimsko športno dejav
nost, bo lahko mladina dobro iz
koristila. Na vseh večjih šolah bo
do organizirali smučarske tečaje, 
saj ima več šol dovolj smuči ln 
sani na razpolago. Omenimo naj 
le šolo na Raki, kl ima li parov 
smuči ln 18 sani. Največ smučk 
pa Imajo gotovo na senovškl šoli 
— preko M parov. V splošnem so 
šole v zasavskih občinah bolje 
opremljene za zimsko sezono kot 
ostale, najslabše pa Je v Novem 
mestu, kjer nima nobena šola niti 
enega para smuči 

Učitelji bodo vadili z mladino 
na raznih tečajih med počitnica
mi zato bodo tudi sami obisko
vali tečaj v Kranjski gori. Misli
mo, da to tudi zaslužijo za ves 
trud, ki ga imajo z mladino. 

Čeprav so v programu za vsa 
učiteljišča smučarski tečaji. Jih 
novomeškim učlteljlščnlkom že 
več let niso mogli nuditi zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev. 
Vsa ostala učiteljišča v Sloveniji 
pa imajo tečaje, zato lahko njiho
vi učiteljlščnlkl v svojem poklicu 
Še več koristijo na terenu. 

Za letošnjo novoletno jelko »o 
mnoge šole prejele smučI ln sani. 
Priporočamo jim. nal zimo dobro 
izkoristijo in omogočijo mladini 
zimski šport. J. O. 

e Osrednja točka dnevnega reda 
zadnjega plenuma je bilo poročilo 
o poteku dosedanjih priprav za VIL 
zlet »Bratstva in edinstvac, ki ga je 
podal podpredsednik Zletnega odbora 
m predsednik Okrajne zveze Par
tizan SREČKO SKRT. U l o v i l je, 
da so dosedanje prireditve v okvi
ru zleta uspele, čeprav pomanjklji
vosti ni manjkalo. 

Zletni odbor ima sedaj že polne 
roke dela, čeprav nas od glavnih 
zletnih prireditev loči ie več kot 5 
mesecev. Imenovane so že vse komi
sija, ki bodo vodile priprave za 
zlet, doslej pa sta bili najbolj ak
tivni tehnična in gradbena komisija. 
Tehnična komisija je pričela delati 
ie junija 1939, ko je bil »prejet 
okvirni program VII, sleta in dolo
čeno ožje operativne-tehnično vod
stvo. Razpisala je konkurs za zletne 
vaje, ga medtem ie izvedla in se
daj društva ie pripravljajo „ a j e 7 a 

zlet. Ker so se za sodelovanje na 
zletu prijavile tudi nekatere Okraj
ne zveze iz Slovenije (Ljubljana. 
Koper, Nova Gorica itd.V bo že v 
prvi polovici januarja v Ljubljani 
predelava vaj za vodnike oddelkov 
iz teto okrajev. 

Tehnična komisija je imela ve« 
sestankov t predstavniki različnih 
organizacij in društev, ki bodo so
delovale na zletu. Posamezna dru
štva in organizacije so ie pripra
vile propozicije in točen program te
kmovanj v posameznih Športnih pa
nogah: atletiki, ntfrometu, strelja
nju, odbojki, tenisu, namiznem teni
su itd. Komisija ie pripravila tudi 
načrt za zletno štafeto »Bralstva in 
edinstva«, ki bo šla iz Baze 20 po 
vseh sodelujočih okrajih in se na 
glavni zletni dan vrnila v Novo me
sto. 

Za začetek: smučarski 
pohod na Gorjance 
in veslaSka regata 

e Tehnična komisija je i« do
ločila razpored tekmovanj in na
stopov v zletnem tednu od 12. — 
19. junija. Kot začetek zletnih pri
reditev naj omenimo tradicionalno 
veslaško regato aa Krki, ki bo to
krat v okviru zletnih priredite? v 
nedeljo 12. junija. Istega dne bo v 
Novem mestu Ša kvalitetna gasilska 
vaja, v Krškem bo tekmovanje v 
plavanju, skokih in vaterpolu, v 
Črnomlju finalna nogometna tekma 
in na Otočcu tekatovauje v šport
nem ribolovu. Zvečer bo v Novem 
mostu prirejena »Beneška noči na 
Krki. 

e Glavni sletul daevi se pričnejo 
v petek 17. Junija, ko bodo na no
vomeških športnih Igriščih vsa pr.-.l-
tekmovanja v športnih panogah, zve
čer pa prireditve ob tabornem ognju, 
ki jih bodo pripravili novomeški ta
borniki, ter »Balkanska štafeta« s 
bakljaml po ulicah Novega mesta. 
V ooboto bodo vsa finalna tekmova
nja v športnih panognh razen v atle
tiki, zvečer pa kvalitetna telovadna 
akademija na Loki in povorka v»eh 
sodelujočih pripadnikov Partizana 
in ostalih društev po mestu. Na 
akademiji bodo nastopili najboljši 
oddelki z republiškega prvenstva v 
akademskih sestavah, razen njih pa 
ie mestni reprezentauti v orodni te
lovadbi - Dubljane in Zagreba 

e Nedelja t«. Junija Je določena 
'za glavni /letni dan. Dopoldne bodo 

še zadnje priprave za popoldanski 
glavni nastop na zletnem stadionu, 
ob 11. uri dopoldne pa bo na Loki 
svečanost, na kateri bodo objavili 
rezultate tekmovanj ter razdelili di
plome, pokale, plakete in nagrade. 
Vsekakor bo vrhunec zleta popol
danski nastop na stadionu, na ka
terem bo nastopilo v množičnih na
stopih okoli 12.800 pripadnikov Par
tizana Hrvatske. Bosne in Hercegovi
ne ter Slovenije. Vmes bodo tudi 
nekatere atletske discipline, ki bo
do z nastopom naših vrhunskih te
kmovalcev prav gotovo zelo zanimi
ve. Omenimo naj še, da je Športna 
zveza Slovenije sklenila angažirati 
naše najboljše športnike, da bodo 
na propagandnih nastopih v okviru 
zletnih tekmovanj nastopili pred 
novomeškim občinstvom. 

Tekmovanja v posameznih šport
nih panogah bodo potekala tako, da 
bodo na zaključnih tekmovanjih na
stopili le najboljši — okrajni pr
vaki, zato bodo vsi okraji morali 
še pred glavnimi zletnimi dnevi iz
vesti svoja okrajna prvenstva. 

• V razpravi o pripravah za zlet 
so predstavniki društev opisali teža
ve, ki jih imajo. Nekatera društva 
so trenutno bres možnosti za zimsko 
vadbo (Straža-Vavta vas, Šentjernej, 
Dolenjske Toplice), zato bodo pri 
njih težave s pripravami. Tudi na 
šolah, ki bodo v celoti sodelovale 
na zietu, so se priprave ie priče
le, toda ne povsod. V brežiški ob
čimi je položaj zadovoljiv, boljši 
kot v drugih občinah. Poseben pro
blem bo nastop članskih oddelkov, 
ker so ti v večini društev najšibkej
ši. Ce ne bo zadovoljiva udeležba 
v teh oddelkih iz ostalih krajev Slo
venije, ki so bili na zlet vabljeni, 
bo treba začeti z agitacijo preko 
sindikatov, da se pridobi nove čla
ne in članice. Vsestransko pomoč sta 
prirediteljem zleta obljubila pred
stavnika Partizana Slovenije ln 
Športne zveze Slovenije, enako pa 
ie> obljubil pomoč tudi predstavnik 
Okrajnega odbora SZDL tov. Ogrin. 
Zavedati se Je namreč treba, da 
zlet ni samo telesnokulturna, am

pak tudi velika politična manife
stacija — manifestacija bratstva in 
enotnosti, ki se je skovalo v času 
NOB. 

23. in 24. januarja: SMUK! 
e Najbližja zletna prireditev, ki 

bo še ta mesec, je smučarski po
hod na Gorjance, ki je predviden 
za soboto in nedeljo 23. in 24. ja
nuarja. Sedaj, ko so snežne razme
re več ali manj ugodne, se ni bati, 
da bi morali to zanimivo .smučarsko 
tekmovanje preložiti ali celo odpo
vedati. Pohoda bi se udeležili vsi 
okraji, ki sodelujejo na zletu. Na 
Gorjancih bo tekmovanje društve
nih smučarskih patroi, razen tega 
pa še vrhunska smučarska prireditev 
- tradicionalni »GORJANSKI VELE
SLALOM«. Na njem bodo nastopili 
tudi nekateri naši najboljši alpski 
smučarji — državni reprezentauti. 

Občinska zveza 
za telesno kulturo 

• V drugem delu plenuma je pred
sednik sveta za telesno kulturo OLO 
Novo mesto MIRO THOR2FVSK1 po. 
ročal o nujnosti ustanavljanja ob
činskih zvez za telesno kul
turo, ki bodo vsklajevali delo raz
ličnih telesnokulturnih organizacij 
na področju komun in okraja. Ok
rajni odbor SZDL je že sprejel sklep 
o formiranju takega okrajnega fo
ruma, to pa bo treba uresničiti tudi 
v posameznih občinah. Plenum je 
dal priporočilo, da se taki odbori 
formirajo, posebno bo pa treba po
hiteti z ustanavljanjem teh odbo
rov v komunah. Posamezni delegati 
SO pozdravili formira nje takih od
borov, ki bodo morali skrbeti tudi 
za pravilen način razdeljevanja fi
nančnih sredstev posameznim tele-
snokulturnim organizacijam. V tem 
pogledu je bilo doslej storjenih ve
liko napak (n. pr. Videm-Kriko) za
to se bo moralo ravno tem odborom 
dati odločilno besedo pri razdelje
vanju finančnih sredstev. 

Koledar Okrajne zveze 
za telesno kulturo 

e V nadaljevanju je plenum spre
jel ie predlog koledarja tekmovanj 

Okrajne zveze Partizan za letošnje 
leto. Predlog je bil dopolnjen s 
sklepom, da se morajo zaradi pri* 
prav na zlet »Bratstva in edinst.va« 
vsi občni zbori društev izvesti do 
konca januarja redna letna skupšči
na Okrajne zveze Partizan pa bo že 
sredi februarja — 20. in 21. februar
ja v Dolenjskih Toplicah. V kole
dar .so bili vneseni tudi kraji, kjer 
bodo posamezna okrajna prvenstva. 
Tekmovanje v smučarskih skokih bo 
na 30. metrski skakalnici v Krškem, 
prvenstvo v smučarskih tekih pa bo 
v Novem mestu, v alpskih discipli
nah (sniuk slalom) pa na Debcncu 

•pri Mirni. Okrajno prvenstvo v ma
lem rokometu bo v Brežicah, prven« 
stvo v košarki, odbojki in atletiki 
pa v Novem mestu. 

e Nato je tajnik Okrajne zveze 
Franc Mikec poročal o lanskem zve
znem zletn v Beogradu, še prej pa 
je blagajnik Jože Klemenčič prebral 

f redlog proračuna Okrajne zveze za 
etošnje leto, ki je bil v celoti spre

jet. Zaključno poročilo o zveznem 
zletu v Beogradu ugotavlja, da se je 
zleta v Beogradu iz novomeškega 
okraja udeležilo 321 pripadnikov 
Partizana, od tega jih je nastopilo 
na množičnem nastopu okoli 230. 
Ostali so nastopili na različnih 
športnih tekmovanjih in prvenstvih 
v okviru zleta ali pa so se zleta 
u d r i . ž i l ; le kot gledalci. Posamez
niki in posamezne vrste so v Beo
gradu dosegli zelo lepe uspehe. 
Skupno so prejeli 7 plaket za prva, 
mesta v ekipnih tekmovanjih, posa
mezniki pa so prejeli 13 zlatih, 11 
srebrnih in 8 bronastih medalj ter 
39 diplom. TI uspehi uvrščajo novo
meško Okrajno zvezo med najbolj
še v Sloveniji, saj se le tnalokaterl 
okraj lahko ponaša s tolikimi pri
znanji. 

e Za zaključek je bil sprejet še 
predlog o višini društvene članarine 
in da se v bodoče obvezno od vsa
kega pripadnika Partizana odvaja 
1 dinar mesečno za Okrajno zvezo. 
Član izvršnega odbora Okrajne zve
ze prof. Milan Smerdu jc razprav. 
1 jal še o nujnosti, da se rudi inva
lide vključi v partizanska društva, 
ki bi vadili v posebnih invalidskih 
skupinah. 

fm 

OKRAJNO BRZOPOTEZNO PRVENSTVO 
Preteklo nedeljo so v Novem 

mestu, v Domu J L A . prlredUl pr
vo letošnje okrajno šahovsko br
zopotezno prvenstvo za moštva in 
posameznike. Udeležba na tekmo
vanju ni bila najboljša, saj se pr
venstva nista udeležili društvi iz 
Brežic ln Črnomlja, nasprotno pa 
je razveseljivo, da sta pričeli red
no delati šahovski sekciji DPD 
-Svoboda« v Senovem in Krmelju, 
ki sta se tekmovanja udeležili. 

Kot je bilo pričakovati, so med 
osmimi petčlanskimi ekipami zma
gali domači šahisti, ki so zasedli 
prva štiri mesta. A ekipa je osvo
jila prvo mesto ln pokal Okrnjne 
šahovske zveze z dvema točkama 
naskoka pred B ekipo, ta pa je 
spet Imela 9'ln pol točke naskoka 
pred C ekipo, ki Je zasedla 3. me
sto. Tudi mladinska ekipa se nI 
slabo odrezala. Zasedla je četrto 
mesto z dvema točkama prednosti 
pred ekipo -Svobode- lz Senove

ga. Nekoliko so takrat razočarali 
trebanjski šahisti, ki so bili ko
maj šesti, čeprav so nastopili v 
močni postavi. Mladi sevnUTkl ša-
nem prvenstvu. Šahovski aktiv 
histl so prvič nastopili na okraj-
LMS Sevnica je premagal četrto-
plaslrano novomeško mladinsko 
ekipo s 3:2 In ekipo Svobode Kr
nici i s 3:2. s trebanjsko ekipo pa 
so igrali neodločeno. Ekipa kr-
meljske Svobode ni nastopila kom
pletna, zanimivo pa Je, da je pre
magala Iretjeplasirano C ekipo 
Novega mesta s 3:2. 

Uspeh novomeških ekip, ki so 
zasedle prva štiri mesta nI nobe
no presenečenje, saj so Imele v 
svollh vrstah vse najboljše novo
meške šahiste - • prvokateRornl-
kov. 7 drugo kategornikov tn dva 
tretjekategornlka. 

Za tekmovanje posameznikov se 
j« prijavilo 31 šahlstov, ki so za 
vstop v finale - med dvanajst 

Z D R A V N I Š K I K O T I Č E K 

Dr. Božo 
O b l a k : Kai moramo vedeti 

o nalezliivih boleznih * 
Okuži jo lahko tudi s svojimi izločki, t. j . z izpljunki, blatom 

itd. Nekateri bolniki izločajo klice med boleznijo in Še 
nekaj časa potem, ko so ozdraveli. To so kliconosci. Poznamo 
pa tudi zdrave ljudi, ki izločajo klice; ti so tudi kliconosci 
in Še celo najbolj nevarni, ker običajno zanje ne vemo. Sami 
pa seveda tudi ne vedo, ker Jim nič n i . Nekatere klice lahko 
lebde v zraku, k i ga vdihavamo, druge najdemo v vodi, ki 
je prišla v stik s kužnmo. Kl ice lahko dobimo tudi v živilih, 
posebno v mleku. So pa tudi na predmetih, k i j i h je uporab
ljal bolnik ali kliconosec. K l i ce prenaša jo muhe, uši, bolhe, 
komarji, mušice, klopi, pa tudi večje Živali kot podgane, 

IZPUŠČAJI 

vrhnji sloji kože 
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miši, mačke , papige, govedo, konji, ovce in koze, p* tudi 
druge živali. Vse te ne prenaša jo seveda vseh klic, pač pa 
prav posebne, za neko določeno bolezen, le redkokdaj za 

več bolezni. Nalezljive bolezni se torej Sirijo na razne na
čine: pri obrambi pred njim Je treba to upoštevali , 

5. NAČINI B O R B E P R O T I N A L E Z L J I V I M B O L E Z N I M 

Glavne smernice za borbo proti nalezljivim boleznim so: 
a) prepreči tev šir jenja bolezni; b) dvig odpornosti orsjanizrna; 
c) zdravljenje obolelih. 

Da bi bolezni preprečil i , Jih moramo obvezno prijaviti 
takoj, ko j ih spoznamo. Bolnika moramo osamiti doma ali 
v bolnišnico (pravimo, da ga izoliramo). Ce se nam zdi, da 
Je v nekem kraju ali kolektivu pojav nalezljivih bolezni, 
naredimo karanteno tega kraja al i kolektiva tako, da pre
prečimo stik teh prebivalcev z drugimi ljudmi toliko časa. 
da mine inkubacijska doba, to je doba od okužbe pa do 
izbruha bolezni. Vsak tak član kolektiva al i prebivalec vasi 
Je sumljiv, da je okužen in da bo zaradi tega trosil bolezen 
dalje. Vse, kar je v dotiku z bolnikom, moramo »proti raz-
kuževati , po končani bolezni ali odhodu v bolnišnico pa 
moramo narediti enkratno temeljito razkužitev. Za iskanje 
virov okužbe se poslužujemo epidemiološke ankete, se pravi, 
da na kraju samem točno Izprašamo vse osebe o raznih po
datkih, k i dajo smer iskanja vira okužbe. Ljudi cepimo proti 
nalezljivim boleznim, če je to potrebna Uničujemo mrčes 
in njegov zarod, preganjamo skupno z veterinarji živali, ki 
so bolne. Jih zdravimo ali pobijemo. Vsak sumljiv ln doka
zan vir okužbe uničimo. Poiščemo kliconosce, j ih zdravimo 
ali pa, če to m mogoče, j im dodelimo trako delo, da niso 
nevarni okolici. Gradimo vodovode in druge vodooskrbne 
objekte po higienskih predpisih, urejamo kanalizacijo in 
i t r t n i š t a , kontroliramo živila, živilske obrate in Izdelavo 
živil. Urejujemo pravilen delovni režim v tovarnah in 
obratih. 

Odpornost organizma dvigujemo z dvigom splošne živ
ljenjske ravni, z boljšo in pestre jšo prehrano, z boljšimi in 
bolj zračnimi ter sončnimi stanovanji, z boljšo kakovostjo 
obleke in obutve, z ustaljenimi higienskimi navadami kot so 
umivanje, kopanje, čiščenje zob, jutranja telovadba in po
dobnim. 

ANGINA 
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Zdravljenje obolelih dosežemo z najmodernejš imi meto
dami in zdravil i , z razšir i tvi jo zdravstvene mreže, s pove
čanjem strokovnega zdravstvenega kadra, z moderno opremo 
zdravstvenih ustanov. 

Da bi vse to dosegli pa Je izredno važno, da so najširši 
sloji prebivalstva seznanjeni s temi stvarmi ali z drugimi 
besedami: potrebna Je poglobljena in širša vzgoja prebival
stva v zdravstvenem smislu. 

Ce hočemo malo bolj razumeti nalezljive bolezni, je po
trebno, da spoznamo nekaj osnovnih stvari. Predvsem nekaj 
oblik Izpuščajev in angin. 

Izpuščaji so lahko (glej sliko 2.): a) pege, k i so v sami koti, 
b) mozolji, k l Strle malo nad koto, c) mehurčki, ki so napolnjeni 
s tekočino ali gnojem aH krvjo, d) kraste, ki so posušena skorja 
na koti. TI Izpuščaji so lahko okrogle, ovalne ali nepravilne 
oblike, lahko »rbe in Imajo lahko tudi različno barvo. 

najboljših, - Igrali v štirih sku
pinah. Tu je prišlo do presene
čenj, saj Je v prvi skupini mladi
nec Hodnik -l/.tisu u- Ha rt o i; a lz 
finala, v tretji skupini pa je enako 
neprijetno presenečenje Fink u pri
pravil Jenko. 

Finalni turnir dvanajstih naj
boljših brzopoteznih Igralcev v 
okraju Je Imel zelo zanimiv po
tek. Po petih kolih je s petimi 
zmagami vodil prvokategornlk Ra-
dovanovlč pred Silo, Skerljem ln 
Sitarjem. Po dveh zaporednih po
razih s Silo in 9aranovičem Je Ra-
dovanovlč nekoliko zaostal, do in. 
kola pa sta skupno vodila boj 
za prvo mesto Sila ln SkerlJ. sila 
Je Imel tudi tokrat manj sreče ln 
je zaradi deuive točke z Gajsklm 
moral prvenstvo prepustiti Sker-
IJu. Tako Je SkerlJ navzlic porazu 
8 Silo že drugič zaporedoma osvo
jil okrajno brzopotezno prvenstvo 
in prehodni pokal Okrajne šahov
ske zveze. 

Uradni rezultati okrajnega brzo-
poteznega prvenstva: 

Okrajno ekipno prvenstvo: 
1. SD Novo mesto A (Sila, SkerlJ, 

Sitar, dr. Golet, GaJskl) 28 točk. 
2. SD Novo mesto B (Hadovano-

vlč, Doki, Saranovlč, Fink, Plcek) 
26 točk, 

8. SD Novo mesto C (Bartolj, 
Kotnik, Jenko, Kitak. Peša) 20 in 
pol točke, 

4. SD Novo mesto (mladinci) i« 
In pol, S. SS -Svoboda- Senovo 14 
ln pol. «. SK -Trebnje- 12 točk. 7. 
Aktiv LMS Sevnica ti In pol, 8. SS 
-Svoboda- Krmelj (kombinirana 
ekipa) 11 točk. 

Okrajno prvenstvo 
posameznikov t 

1. Tone SkerU in točk, 2. Mitja 
Sila 8 In pol, 3. Draglša Sarano
vlč 7 In pol, 4. Rndovunovlč 7, 9. 
81avko Sitar H, s. Slavko Doki 3 
ln pol, 7. Ivan Oajskl 9 točk (vsi 
SD Novo mesto). 8. Ivan Zabuko-
vce (Trebnje) 4 ln pol, 8.-10. Fer
do Avsec ln Franc Jenko 3 ln pol, 
11. Peter Hodnik 3. 12. Rudi Ml-
helln l točko. 

Vrstni red v tolaftitnl skupini 
(ca plasman od 13. do 24. mesta): 

1, Alojz Bartoli 8 ln pol. 2. Sto
ne Fink 8, 3. Anton Krantc 3. 4. Kle-
menčlč (Trebnje) 1. 3.-d. Debeljak 
(Krmelj). PoljanSek (Trebnje), Du
lar In Adamič (N. m.) 3 In pol. 
10. Kosar R. (Sevnica) 3 točki. 

V tolatilnl skupini niso nastopili 
nekateri šahlMt Senovega, Sevni
ce ln Trebnie«a. ki so predčasno 
odpotovali domov Po zaključnem 
t e k m n v n n t u ie podpredsednik 
Okrntne š n h o v k e z veze Slavko 
Dok) č f M l t H l kapetanom m« b o l j 
ših ekip. Min punta) pokale In ril-
plome. rntem o* '* predal pokal, 
diplome ln nasrade še najboljšim 
šahistom nn finalnem turninu po
sameznikov T»* oknilno brzopo
tezno pi-v.-tt :t>o. ki t ek lo skoraj 
\e«M ur. 'e <M< rtibra Pnnreva sn-
hftov M ' ••n1' K"*ot»trtitr stoteri« 
•klh nr.vs.. U bn nrtnlo nrrtMjo 
I m n i r i . i v Vnvrm mestu. fm. 

\ 
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O b i s k a l i s m o R a k o . . . N l V n c i m* 
Dramatska skupina prosvet

nega društva pripravlja igro 
Metež. Igralci s e pridno uiijo. 
Prva uprizoritev bo v začetku 
marca. Prosvetno društvo Ima 
tudi knjižnico z okoli 300 knji
gami. Zdaj pozi mi po teh knji
gah radi segajo stari in mladi. 
Res je, nič ni lepšega kot sedeti 
v toplo zakurjeni sobi ln brati, 
medtem ko zunaj tuli veter in 
škriplje korak od mraza. 

Mladinska organizacija na 
Raki ima svojo sobo. V njej se 
mladinci tj) mladinke rad{ se
stajajo, posebno pozimi. Od 
spomladi d 0 jeseni, v sezoni 
kmečkih del, p a je tudi na Raki 
manj časa za sestanke. 

Potujoči kino iz Videm-Kr-
ikega obišče Rako redno vsak 
teden enkrat. Kino-predstave so 
zelo dobro obiskane, 

. . . L e s k o v e c . . . 
Dvorano v zadružnem domu 

v Leskovcu pri Vidmu-Krškem 
bodo s posredovanjem in po
močjo Socialistične zveze letos 
uredili. Občina Videm-Krško je 
v ta namen že odobrila 240.000 
dinarjev. Dvorano bodo. ko bo 
obnovljena, uporabljali za kul
tu rnoprosvetno delo, delavska 
univerza bo lahko v n J e J P r-~ 
rejala predavanja, pa tudi šol
ska mladina Jo bo v zimskem 
času uporabljala za telovadbo, 
saj šola nima telovadnice. 

. . . B u č k o . . . 
Prosvetno društvo na Bučki 

bo še v letošnji sezoni razvese
lilo prebivalce z odrsko upri
zoritvijo. Niso se še odločili ali 
bo to Babilonski stolp aLi Mati
ček se ženi. Vsekakor pa bodo 
morali pohiteti, da j ih ne bo 
presenetila pomlad. 

Mladina na šoli se pridno 
ukvarja z raznimi vrstami 
športa. Sanirajo, igrajo namizni 
ternis, perjanico in streljajo z 
zračno puško, skratka pridno 
uporabljajo kolektivna darila, 
o katerih srno *e poročali, da 
J i h je poklonil šoli Dedek Mraz. 
Dva pcnirja iz osemletke ns 
Bu6k. sta odšla na prireditev no
voletne jelke v Ljubljano in si 
ogledala vsa čuda, ki j ih je De
dek Mraz pripravil ljubljanskim 
ponirjem. 

. . . S e m i č . . . 
Gasilsko društvo namerava 

kupiti novo brizgalno. Potreb

na sredstva stoušajo dobiti z 
raznimi prireditvam. 

TVD Partizan je ime l 0 v "o-
boto, 16. januarja občni zbor. 
Pogovorili so se 0 delu v letu 
1960. Društvo zadnje čas e sicer 
bolj i votari toda vseeno prire
dijo vsako leto telovadnj na
stop. 

Kmetijska zadruga Semič 
razmišlja o nakupu kompresor
ja. Uporabili ga bodo za vrta
nje kamenja na njivah, ker jih 
nameravajo počasi očistiti te 
nadloge. Kompresor bo manjši, 
z eno vrtalno ročico, tako da 
ga bodo lahko zapeljali na vsa
ko njivo. 

V nov 6-stanovanjski blok se 
Je za novo leto vselilo nekaj 
srečnikov iz obrata IEV Semič. 
Kolektv je z novim blokom 
spet vsaj malo rešil pereče sta
novanjsko vprašanje, ki ga 
močno tare. 

Tudi mladina v Semiču sj je 
uredila svojo mladinsko sobo. V 
njej se enkrat na teden sesta-
r.ejo, malo poplešejo. poveseli-
jo in pogovorijo 0 svojem delu. 
Mladina pridno sodeluje v 
dramski skupini prosvetnega 
društva. 

. . . i n š e Črnome l j 
Nov trgovski lokal nasproti 

Prosvetnega doma v novi 
stavbi gradi Kmetijska zadru
ga Črnomelj. V pritličju bo 

sprednja stena steklena, v loka
lu za to steno p a bo prodajalna 
kmetijskega reprodukcijskega 
materiala. Z novo stavbo bo le
po Izpopolnjena vrzel v ulici. 
Zadruga jo gradi z lastnimi 
sredstvi. 6 milijonov so pora
bili za surovo dcgrad tev, imajo 
še 4 m lijone, vse skupaj pa bo 
stalo 15 milijonov. Pet milijo
nov torej še manjka in j ih bodo 
morali kako dobitj. Ko bo stav
ba dograjena, se bo uprava za
druge preselila v prvo nadstrop
je, dosedanje upravne prosto- . 
re pa bodo preuredili v skladi
šče, v novi stavbi bodo uredili 
tudi konferenčno sobo, saj se 
kmetijski delavci občine Črno
melj nimajo kje zbirati na raz
ne sestanke. 

Pogodbena reja prašičev na
glo raste. Lani je b i l Q na Pod
ročju K Z Črnomelj pogodbeno 
vzrejenih 350 prašičev, letos pa 
so kmetje podpisali že 588 po
godb z.a rejo in j :h še vedno 
podpsujejo, Tudi. sicer se K Z 
Črnomelj v pogodbenem sode
lovanju dobr 0 uveljavlja. Na 
videz sicer malo slabše kot dru
ge zadruge v Beli krajini, toda 
poudariti moramo, da je K Z 
Črnomelj vedno dosledno izva
jala odnos v pogodbenem sode
lovanju. Do kmetov je izvrše
vala vse svoje obveznosti in tud^ 
od kmeta zahtevala, da je on iz
polnil vse obveznosti do zadru
ge. 

D E L O R D E Č E G A K R I Z A V D O L T O P L I C A H 

Pretekli teden je Imel občni zbor 
Rdeči križ. Udeležba članstva nI 
bila taka kot običajno, ker člani 
iz oddaljenejših vasi zaradi slabega 
vremena niso prišli. 

Predsednica društva tovarišica 
Sušteršlčeva Je poročala o delu v 
preteklem letu ln poudarila skrb 
za zapuščene otroke, borbo proti 
alkoholizmu in skrb za mlečne 
kuhinje. 

Rdeči križ je organiziral tudi 
zdravstveno prosvetni tečaj za 

žensko mladino, februarja bo pa 
gospodinjski tečaj za dekleta in 
žene. Kuhinjo bo dala na razpola
go uprava invalidskega doma, pod
prla pa ga bo kmetijska zadruga. 

Na osemletki je podmladek RK, 
v katerem so včlanjeni vsi šolarji. 
Vsak razred ima svoj odbor, ki 
skrbi za snago in seznanja sotova-
riše z zdravstvenimi ukrepi. V bo
doče bodo organizirali več član
skih sestankov, na katerih bodo 
razpravljali o raznih zdravstvenih 
vprašanjih. 

Kaj čakajo Viničani? To 
je vprašanje, k i se ti vsili ne
hote, ko zveš, da obiskujejo 
oddelek za odrasle pri osemlet-
k. le štirje miličniki ln noben 
vaščan. Čeprav so o izobrazb J 
in potrebah izobraževanja od
raslih razpravljali na roditelj
skih : n mladinskih sestankih 
nI pri.. Vini fra nih nobenega od
ziva. Družba jim je zgradila 
prekrasno šolsko stavbo, pravo 
šolo-spomenik. Res se človek 
nehote vpraša, ko sliši vse to 
Le. na kaj Viničani še čakajo ' 

O Za družabne prireditve pa 
imajo Viničani velik smisel 
čeprav bi po tem, bar smo 
pravkar napisali, človek sodii 
drugače Vse odrske uprizoritve 
viniškega prosvetnega društva 
in družabne prireditve so dobro 
ob'skane. Ob takšnih priložno
stih Viničani do zadnjega ko
tička napolnijo dvorano! 

£ Prosvetno društvo Oton 
Zupančič je bilo lani zelo de
lavno. Pred nedavnim ao na 
občnem zboru izvolili nov 
upravni odbor in sprejel! načri 
dela za letc*s. Igralska skupina 
bo kmalu pričela pripravljati 
igro >Ad acta«; prirediti name
ravajo tudi družabni večer s 
olesom. Pevski zbor je samo na 
osemletki. A l i ne bi bilo lepo. 
ko bi se zbrali fantje, dekleta in 
tudi starejši ter zapeli kako pe
sem, čeprav po domače? Lani 
so obnovili prosvetno dvorano. 

f> Stari kinoprojektor je tako 
obnemogel, da nj več sposoben 
za predvajanje filmov. Viniča
ni si pa kinop/redstav žele, saj 
so bile vedno dobro obiskane 
Kdo bo pomagal Viničanom 
priskrbeti nov kinoprojektor? 
Res bi stal 1,300.000 dinarjev 
toda če bi nekaj prispevali od 
drugod, bj zmogli ostale stroške 
kr ti s sredstvi od vstopnine. 

• Šivalni tečaj, ki ga prirej?, 
zastopstvo podjetja »Singer« iz 
Ljubljane, «e je začel 7. janu
arja. 60 deklet in žena, k i se 
žele naučiti šivanja in krojenja, 
se udeležuje tečaja. 

V TEM TEDNU VAS ZANIMA 

CetneK, 21. januarja — Neža 
Petek, 22. januarja — Viktor 
Sobota, 23. ianuarja — Rajko 
Nedelja, 24. januarja — Feliks 
Ponedeljek, 25. jan. — Trpimir 
Torek. 26. Januarja — Pavla 
Sreda. 27 Januarja — Janez 

ČRNOMELJ: 22. in 2*. 1. ameri
ški barvni film »ČLOVEK IZ 
OKLAHOME«. 2?. 1 ameriški 
film »JOKALA BOM JUTRI«. 

DOL. TOPLICE: 23. in 24. I. angl. 
film »JUNAKI SHERWQODSKE-
GA GOZDA.,. 

KOSTANJEVICA: 24. I. avstrijski 
glasbeni film »MOZART«. 

METLIKA: 23. in 24 I. ameriški 
barvni film »V POMLADI ŽIV

LJENJA«. 
NOVO MESTO »KRKA«: 22. do 

25 I. francoski barvni film — 
»KOCKAR«. 26. do 28 I. špan 
film »DOBRODOŠEL M. MAR
ŠAL«. 

SENOVO: 23. in 24. I. smer. barv 
film »DOLINA NASILJA«. <• 

SEVNICA: 23. in 24. I. ameriški 
film »PRIJATELJSKO PREPRI
ČEVANJE«. 

VIDEM-KRSKO: 23. In 24. I. 
ameriški barvni film »BAG
DADSKA SIRENA« 

n^m prav.lniku. Samska stano
vanja zagotovljena, ponudbe na 
upravo podjetja do L februarja 
1960. (34-60) 

Gospodinjsko pomočnico sprej
memo. Serdni Breda, DOZ, No
vo mesto. (33-60) 

Za delo v sk ladišču z železom 
sprejmemo delavce-težake. Pla
ča dobra. Javite se v tajništvu 
M E T A L K E , Ljubljana, Parmo-
v a 33. 

Slovenec, 21 let »tar, z elek-
tričarsko šolo; se žel; spoznati z 
domačim dekletom primerne 
starosti. Pišite na naslov: Zvone 
Korcsech, Gen. Deliverv Port 
Arthur — Canada. 

še nisem nikoli karamboliral, 
kar lahko potrdi TNZ Novo me, 
sto. Ing. Jože Vengust 

Obveščamo rejce in prodajal; 
ce prašičev, da bo redni -svinj
ski sejem v Brež cah cd sobote m u posestvu Okljuk Kanižarica. 

Društvo prijateljev madine 
Novo mesto se iskreno zahva-
juje vsem podjetjem, godbi J L A ) 

vajenski šolj raznih strok i« 
Novega mesta ln posamezni
kom, ki so kakor koli prispe
val: k proslavi novoletne jelke 
in Dedka Mraza v Novem mestu. 

Ob nepričakovani smrti naše 
.ljube mame 
STRMECEVE Z Dobličke gore, 

'se iskreno zahvaljujemo sose-
•dom, sorodnikom in vsem ti> 
stim, ki so jo spremljali na nje-

\n[ zadnji poti. Posebna hvala 
kolekt :vu rudnika, in državne-

23. januarja dalje odprt. Svinj
ski sej m; bodo vsako soboto. 
Občinski ljudski odbor Ere/ice 

OPOZORILO 
Spričo zlonamernega širjenja 

Žalujoča družina Strmec, 

Z A H V A L A 
Hočevar Drago iz Cirja 15, p. 

Raka. se toplo zahvaljujem 

S e v n i c a v m i n u l i h d n e h 
# V petek so se v Sevnici 

na pobudo ObLO zbrali vodite
lji vseh gospodarskih organiza
cij !n podjetij. Razpravljali so 
o družbenem planu za leto 1960, 
o Investicijah ln o združenih 
sredstvih. Po obravnavah v svo-

A L I J E T A K O P R A V ? 

i£ avtobusom, k i prevaža lz 
Novega mesta v Krško potnike 
ln pošto, se Je pripeljal na no
voletne počitnice 17-letni di
jak k svoji materi. Očeta nima, 
pobili &o mu ga belogardisti ln 
ga niti ni poznal. Ko Je fant v 
Otočcu izstopil, ga je šofer 
pozval, naj počaka- Res je fant 
počakal, šofer pa ga je pošteno 
okicfutal. Fant zanika vsako 
krivdo, kar je verjetno, ker je 
zelo miren. Ofiividcl se nad ta
ko surovostjo zgražajo 'n so d;* 
jaka prigovarjali naj zadevo 
Prijavi, fant pa si tega ne upa. 

Kot zastopnik organizacije 
Zveze borcev čutim dolžnost, da 
zadevo spravim v javnost še 
aato, da se t-vke stvari ne bi v f 

ponavljale. Ce se Izobražujejo 
odrasli v raznih poklicih* me
nim, da bi ae morali kulturnega 
obnašanja navaditi v prvi vr
šil šoferji in sprevodniki 
avtobusov. G. M. 

• Tovarna karbida »Dalmacija. 
v Dugem Ratu bo rekonstruirala 
svoje obrate. Proizvodnja karbida 
se bo povečala po rekonstrukciji 

hkrati pa se bodo delovni pogoji 
v tovarni znatno IzbomJšali 

• Uprava Jugoslovanskega civil
nega letalstva je odobrila graditev 
novega potniškega letališča iprl 
Prištini. To prvo letališče na Ko-
sovem in v Metohlj, bodo zgra
dili blizu Jadranske magistrale in 
bo 10 kilometrov daleč od Prišti
ne. Za novo letal.fiče bodo pora
bili 80 milijonov din. SlužIlo r-i 
73 notranil potniški promet 

j ih delavskih svetih bodo poo> 
jetna sprejela končne plane za 
leto 1960. 

f ) Upravni odbor PGD Sev
nica je v petek zvečer izvedel 
priprave za redni občni zbor 
društva. Razen 'poročil o delu 
društva v preteklem letu so se 
prisotni posebno razživel} v 
razpravi okoli požarnovarnost
nih ogledov v zasebnih stavbah. 
Ko so funkcionarji društva l ju
dem svetovali ln nakazpvall ne
varnosti, k i jim grozijo od sla
bih dimnih naprav in podobnih 
pomanjkljivosti. So j i h prene-
kateri prav pošteno slišali. Nad 
takim početjem se gasilci res 
upravičeno jezljo-

Po razpravi o dosedanjem de
lu in uspehih v letu 1959 so 
sklenili, da bodo pomladili svo
je vrste, prirejali preko zime 
spet redno izobraževanje član
stva, skupno z ObLO bodo po
skrbeli za nastavitev stalnega 
dežurnega gasilca in nabavili 
tople zimske plašče za desetino. 
Za pusta bodo organizirali tra
dicionalno zabavo s sporedom 

in povorko. Občni zbor bo 31 
januarja v gasilskem domu. 

. . . I n L o k a pr i Z i d a n e m 
mostu 

0 Ločanotn je povzročala hu
do kr i Uprava za ceste, ki je 
cesto Radeče—Sevnica Po levem 
bregu zorala šele dva dni po 
zapadlem snegu. Čeprav je ce
sta zaradi okvare mostu v Čr
nem potoku za£rjtavn> prenehalo, 
življenje na drugih odsekih, in 
je torej kritika upravičena, saj 
sd otroci gazili sneg do kolen! 

gj) Resno se pripravljajo v 
Loki na otvoritev kulturno-za-
bavnega kluba v okviru tam
kajšnjega prosvetnega društva. 
Prostore so že uredili v stavbi 
K U . nekaj pomoči pa pr»čakuje-
io tudi od občinske zveze Svo
bod ln prosvetnih društev. 

# Poledici so Ločanl kar sa
mi napovedali vojno. V soboto 
so kmetje potrosili večje kol i 
čine peska po poteh in cestah, 
da so lahko brez skrbi hodili 
peš in z živino. 

Prodam enostanovanjsko hišo 
v bližini postaje in tovarne No
voteks. Ogled med 3. in 4. uro 
popldne. Naslov v upravi lista 
(26-60). 

Prodam olimpijske smučarske 
čevlje, model Cortina dj Ampez-
zo, popolnoma nove, št. 42-43. — 
Novo mesto. Cesta komandanta 
Staneta 12/11 (32-60). 

Prodam al] oddam v najem 
mlin pri Izviru Temenice in tri 
hektare zemlje. Greznik Mari 
ja, VrhpeČ 14, p. Mirna P«č 
(35-60). 

Iščem prazno sob 0 v Novem 
mestu. Za uslugo dam 1 m suhih 
drv. — Naslov v upravi lista 
(38-60). 

Sobo Išče mlajši oficir — sam
ski. — Naslov v upravi lista 
(37-60). 

Gospodinjsko pomočnico, res
no in samostojno, sprejme ta
koj pod ugodnimi pogoji ing. Jo
sip Bidek, Ljubljana, Ravbarje-
va 5. 

Tovarna kovanega orodja v 

Kamniku sprejme več kvalifici
ranih kovačev. Plača po tarif-

govoric, da sem 31. decembra ob zdravnikom in strežnemu oseb-
neljubem dogodku karamboli- lju internega odelka novomeška 
ral, izjavljam, da odkar imam boln šnice za vso skrb in nego* 
avtombil in šofersko izkaznico, ki so mi jo posvečali. 

NOVO MESTO 
V času od 11. do 18. januarja Je 

bilo rojenih 14 dečkov in 9 de
klic. . 

PoročUa sta se Janez Kafol. 
pečar lz Rihpovca. in Marila Jer
man, hči kmetovalca s Hriba. 

Umrli so: Frančiška Kočevar. 
gospodinja lz Bereče vasi. stara 
54 let. Anton Gracar, delavec lz 
Gline, star 64 let. Anton Lovšin, 
predsednik sodišča v Metliki, star 
66 let. 

Pretekli teden so v novemški 
porodnišnici rodile: Marija Fe-
mec iz Korit — dečka. Ana Mu
ren z Malkovca — deklico. Ma
rija Juršič iz Vel. Brusnic — 
dečka, Francka Srebrnjak iz Hru-
šice — deklico. Angela Golobic 
iz Pavlimov — deklico, Hedvika 
Jahn s Kala — dečka, Jožefa Sal-
mič iz Gmajne — dečka, Breda 
Peterlin iz Zagrada — dečka. Ma
rija Krnc z Vel. Clrnika — deč
ka, Amalija Sobar lz Gor. Straže 
— deklico, Jožefa Kastelic lz Vi
ni p vasi — deklico, Zvonka Hu-
delja iz Brdarcev — dečka, Ma
rija Johanc iz Cerovega loga — 

dečka, Danica Bele z Vlnjega 
vrha — deklico. Vida Arandje-
lovič iz Bršljina — deklico. Julka 
Gerdenc lz Gor. Karteljevega — 
dečka. Marija Nose s Pake — 
dečka. Slavka Gazvoda lz Gor. 
Suhadola — deklico, Alojzija 
Plantarič iz Mokronoga — dekli
co, Jožefa Vidmar iz Sadlnje va
si — dečka. Anica Jordan iz Cir
ja — deklico, Marija Brulc s 
Dolža — deklico, Marija Kužnik 
lz Vrbovca deklico. 

KRON 1KAC3[NESREČ 
Pretekli teden so se ponesrečili 

ln iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: David Plut, upokojenec iz 
•Smarjete, je padel in si poško
doval levo koleno. Mihael Kališ-
fnk,,-sin -posestnika iz Dolenje va
ri, si Je s kropom oparll desno 
roko. Marjeta Hrovat, invalidska 
upokojenka iz. Podlipe. Je padla 
po stopnicah ln s! poškodovala 
levi kolk. Franc Mali, delavec iz 
Otočca Je padel s kolesa in si 
poškodoval desno nogo. Terezija 
Hosta, hči posestnika iz Volčko-
ve vasi, je Dadla in si poškodova
la desno ključnico. 

V D o b r n i č u 4 0 1 

Pred kratkim je bil v Dobr
niču zaključen tečaj za mope-
diste, ki ga je obiskovalo 40 
voznikov, med njimi 7 žensk. 
Tudi Izpit so vsi srečno opravi
li. Tečaj je s pomočjo Avto-
moto društva Novo mesto orga
niziral in na njem tudi preda
val o cestnoprometnih predpisih 
Šolski upravitelj Stanko Plesko-
vi«. Na željo tečajnikov je pre
daval še Ivan Kotar o motoro-
znanstvu. Dobrniški mopedlsti 
so zaključili tečaj s prijetno 
družabno prreditvijo. 

V i d u B o r l e i u v s p o m i n j 

Nekaj šentjanških novic 

O T R O Š K I O D D E L E K V N O V O M E Š K I B O L N I Š N I C I 

• 1. januarja letos je bil v 
novomeški bolnišnici odprt 
otroški oddelek. Obiskali smo 
predstojnika novega oddelka 
dr. Alojza Boha. Povedal nam 
je nekaj o pomenu tega za no
vomeški okraj prepot robnega 
oddelka, ki je nastai razmero
ma zeio pozno. 

— Pediatiija, kot pravimo 
zdravstveni skrbi za otroke, Jc 
fe mlada veja medicine. Kljub 
temu ima že večina bomiSnic 
otroške oddelke. Tmk odddek 
Jo bil še posebno potreben v 
novomeški bolnišnici, kar Je v 
okraju otroško zdravstvo zelo 
zaostalo. Po večletnem trudu 
nam je le uspelo, da srno ta 
oddelek ustanovili. V levem 
kriilu drutfegH nadstropja bol
nišnice v Kandij i smo v ta na
men preuredili prostore. Od-
delek sicer že deluje, nI pa Še 
pop;>in, ker nam manjika le od
delek z« dojenčke. Otroški od
delki imajo namreč vedno dva 
dela. V enem se zdravijo do-
Mflflkl, tO je otroci do en«'j'n 
leta starosti, v drugem so sta
rejši. Imamo 20 ležišč, kd so 
80 odstot/kov zavzeta odlkar 
delujemo. K o bomo oprem L.' 
Se <i bo / i d >Jencke, k! je /e 
Pripravljena, bomo imeli «ku-
r>aj 35 ležišč. Upamo, da bo to 
Se letos. 

Precej t eda v bo z osebjem. 
Zdaj imnmo mediicinsiko se-
J r o , .1 otroške negovalke In 
bolničarko, pozneje pa bomo 

naj bolnika pripeljejo na od-
deicK. iS tem nam bodo mno
go pomagali, ker smo precej 
utesnjena. Vsem našim malč
kom pa oomo vedno radi nu
dili i vso zdravniško pomoč. 

# Novo ulico s kanaliza
cijo bo ob&na uredila še letos 
P<otj novemu naselju na Znan-
čevih njiva*!. Načrt« že pri
pravljajo. Blcfcovci bodo torej 

TEČAJ RDEČEGA KRIŽA 
V ŠENTJANŽU 

Pod vodstvom predsednice 
D P D Milan Majcen v šentjan-
^ u se Je minuli teden končal 
te*aj prve pomoči za dekleta. 
K Izpitom jih Je prišlo 10 in 
so Jih vse kaT dobro opravile. 
Na koncu so imele še majhno 
zakusko in tudi zapele so, saj 
so dekleta v Šentjanžu vesele 
znanja in napredika. 

VEČERNA S O L A 
2 A O D R A S L E 

V večerni šoli ^ odrasJe je 
Wlo najprej vpisanih 17 slu
šateljev, vendar niso vsi poka-
z»li dovolj resnosti in vztraj
nosti. K predavanjem Jih je 

P D M i l a n Majcen in ga rudi javnost pa je bila s progra-
regtetriraHii. Med društvom in 
LMS Šentjanž je prišlo M > 
nasprotij zaradi uporabljanja 
doma. Zaradi tega in zaradi 
premajhne vztrajnosti vodstva 
je organizacija LMS razpadla, 
Aprila 1959 pa so bili mladin
ci spet povabljeni na sestanek. 
Izbrapo Je bilo začasno vod
stvo, ki je pripravljalo ostale 
mladince na sprejem v orga
nizacijo. Preštudirali so vec 
političnih tem in pripravili 
akademijo za Javnost. Spreje
tih Je b*lo nad 20 mladincev, 

mom zadovoljna. Do decembra 
so mladinci že naštudi'rali ko-
medirjo Ad acta in jo uprizo
rili. Sestanke imajo vsakih 14 
dni in so dobro organizirani. 
Na njih razpravljajo o organi
zacijskih vprašanjih, razčle
njujejo politične dogodke, ob 
koncu pa imajo plesne vade. 
Igra jim električni gramofon, 
ki so ga v zadnjem času ku
pili. Sedaj so v dobrih odno
sih z DPD, sad imajo vse vaje 
in sestanke v prosvetnem do
mu. Z. A. 

Nedavno Je v 71. letu starosti 
umrl na svojem domu v Kandiji 
Vid Barle, tihi ln skromni kul
turni delavec, zavzet za vse le
po v umetnosti in v naravi. Rojen 
Je bil v Podzemlju v Bell kra
jini kot najmlajši, po številu 
enajsti otrok v družini kremcnl-
tega, v pravem pomenu besede 
ljudskega učitelja Ivana Barlfeta. 
Gimnazijo Je obiskoval v Novem 
mestu in leta 1908 maturiral. 

Ze v mladosti je pokazal izred
no nagnjenje do prirodoslovja in 
do glasbe, vendar mu trde živ
ljenjske razmere niso pustile, da 
bi se posveUl visokošolskemu Stu
diju, za katerega je imel vse po
goje v svoji nadpovprečni nadar
jenosti. V prvi svetovni vojni Je 
prišel težko ranjen v rusko ujet
ništvo. Kamorkoli ga Je pot za
nesla po prostrani ruski zemlji, 
je ustanavljal slovenske, jugoslo
vanske in ruske pevske zbort. sa 
katere je prirejal skladbe ln Jih 
tudi sam snoval. Z oslabljenim 
zdravjem se je na starost prese
lil v ljubljeno Novo mesto, kjer 
si Je postavil skromen, a lep dom« 
ki ga Je z ljubečo roko pozna
valca ln esteta odel v cvetje do
mačih logov. Prekrižaril je v tej 
Idealni nameri najlepša področja 
flore ožje in širše domovine ter 
Je z velikim znanjem ln lepotnim 
občutkom oblikoval svoj vrt, cvet-
nlk, kakršnega je nakazal J. Tr
dina v svojih Bajkah ln povestih 
o Gorjancih. V.tam okolju Je ves 
svoj prosti cas posvetil poglablja-
njn v rastlinska svet ln glasbi, 
ki Jo Je ljubeče gojil. • čemer 
priča šopek njegovih lepih samo
spevov, polnih iskrenega m Bes
nega občutja. 

Pokojni Vid Barle Je primer ko
rektnega, globoko sociamo čute
čega, treznega in za vse lepo vne
tega človeka; v najboljši meri Je 
predstavljal kremenlto osebnost 
generacije, kl Je dorastala v No
vem mestu pred I. svetovno vojno. 

M. M. 

A n t o n L o v š i n 

» D r a g a R u t h « v Č r n o m l j u 
V soboto 9. Januarja je bila v 

Črnomlju premiera komedije Nor-

»,-- . • lil lil H 
ti tarnajo, aa nimajo časa za prejšnjih generacij maturantov 
učenje in domače naloge ker razen lanske in predlanske. Ze 
so po večini v službah 

L M S S E N T J A N 2 

Kmalu po osvoboditvi j e bila 
mladi: nska organizacija v 
Sentianžu zelo živa. Člani so 
upravljah tudi Prosvetni dom. 
ker prosvetnega društva ni bi
lo. V letu 1956 so uoitanovili 

prej Je bilo za Igro precej 
nlmanja. sal so bile skoro vse 
vstoonlce razprodane te v ored-
prodajl. 

Črnomaljski maturanti so se to
krat predstavili precej zahtevne
mu občinstvu v zelo lepi luel. 
Vsi so zaigrali doživeto sprošče
no, da ie bilo vsem všeč Tudi 
vloa> so bile razdeliene sila po
srečeno Kdo bi bol1e zaigral po
ročnika Willlams' 8eawrlght» kot 
stari znanec CrnoniaMskega občin
stva Jože Petrlc in protagonlstko 

kmalu rešeni b^ta, nad kate- h o d i | 0 čedalje mani tako da m » n * Krasne »Drsna Ruth«. Upri-
rim se pritožujejo v deževnih M v sedal ni niti decLf P « . " " T 1 1 1 *° i o črnomaljski maturanti 
dneh. . i ^ - f - - * « . Ju l:-?!^*1'. 8 8 6 l n _U k? nadaljevali s tradicijo 

# Drogerija Novo mesto 
se bo razširila. Steno, ki loči 
lokal od priročnega skladišča, 
bodo odstranili in lokal poglo
bili. V povečanem lokalu bo 
nato poseben oddelek za folo-
material in kemikalije, v osta
lem delu pa se bodo počasi 
specializirali posamezni oddel
ki. Kolektiv ima nekaj lastnih 
sredstev v ta namen že zbra
nih, računalo pa tudi na po
moč občine. 

^ Živilski trg je bil v po
nedeljek lo*. januarja do o*m:h 
zjutraj popolnoma prazen, šole 
ko Je mraz začel malo popu
ščali, so naijivztrajnej.se proda
jalke postavile svoje blago na 
stojnica. Prodajale so jajca po 
25 din, kislo repo in zelje po 
25 din krožnik, semena, Jušno 
zelenjavo, čebulo ln voltvne 
izdelke. Zelenjave in ostalih 
živil ni bilo. 

• Gibanje preblvalatva: 
rodili t»ta: Ivanka Turk s Pre-

PotTchovali še vsaj deset otro- -šernovega trga S — dečka, in 
*k.lh negovalk. Starše pros.'mo, Marija Pevec s Partizanske ce-
p«đ z o*rokom' naprej oblšče 'o s t c *3 — dečka, 
terenski "-'a zdrnvniVa ali otro- Umrla je Ema Svetlin, go
to* di« panzer in Sele potem, če spodinJa z Glavnega trga 10, 
* svotuje adravljenJe pri na«, »tara 96 let. 

T A K O J SPREJMEMO 

USLUŽBENKO 
z znanjem strojepisja In s p l o i n e admin i s t r ac i j e 

Prednoet ima uslužbenka, k i pozna delo v kartoteki. 
Pismene ponudbe s kratkim opisom dosedanjega dela in 
zaposlitev pošljite na naslov: Uprava Dolenjskega Usta, 
Novo mesto, poltnl predal SS. 

DOLENJSKI LIST, Novo mesto 

Ruth VVilkinsTtot Alenka Petko
va. V vlogi zakoncev Harryja in 
Edlth WHklns sta nastopila Janez 
Kure ln Sonja Sašek. 2e v uvod
nem prizoru je vsakdo lahko opa
zil, da sta v igranju starejših ti
pov stara znanca. Precej zahtev
no vlogo Je Igral Ivo Štefan kot 
bančni uradnik ln zaročenec Ruth 
Wilklnsonove. Sprva Je imel ne
koliko treme, pozneje pa se Je 
vživel ln zaigral prav dobro. V 
vlogi Mirlam, Ruthlne sestre. Je 
nastopila Marta Skubic. S pre
prostim jn komičnim nastopom Je 
Se najbolj ugajala. Tudi ostali 
štirje Tine Jaklič Marta Vrane-
šlč Božidar Kinel in Cveta Pe-
zdlr. niso prav nič zaostajali za 
naštetimi. 

Za vse nastopajoče lahko reče
mo, da so se predstavili kot ho
mogena celota, zaradi česar so 
želi od domačega občinstva obilo 
prlznanla. Največ zaslug za uspeh 
ima režiser prof. Pogorelec, k| Je 
bil Se prvo leto službovanja v 
CrnornUu prloravljen pomagati 
maturantom Z Igro.nameravalo v 
kratkem gostovati tudi v Metliki. 
Novem mestu. Kofitonl«»v1cl. Sent-
1erne1u Straži. Toplicah ln morda 
tudi v Karlovcu. 

T-e 

M A U O G L A S I V 

D O L E N J S K E M L I S T U : 

Z A N E S L J I V U S P E H ! 

P r e p r i č a j t e se o t e m 

t u d i v i ! 

Tako čudno, tako boleče Je spo
znanje, da ne bomo nikoli več na 
metliških ulicah srečali dobro
dušnega človeka, vedrega, nasme
janega, ki Je slehernega pozdra
vil in slehernemu privoščil toplo 
besedo. Ne bomo ga več videli v 
prijateljski družbi ob taroku, ne 
s tovarlšl-rlbičl ob Kolpi ln Lahi-
njl. In nihče ne bo več poleti 
njegov gost v viti pod Omlšljem 
na otoku Krku. kjer je že toliko 
njegovih prijateljev lz MeUlke, 
Črnomlja ln krajev širom Slove
nije sedelo za njegovo mizo ob 
južnem vinu in pečenem ribiškem 
plenu. Ne bodo več ljudje slišali 
njegovih modrih, človeško globo
kih In s sočno ribniško govorico 
obarvanih besed, ne bodo se več 
Bclokranjcl s zaupanjem obračali 
nanj, iščoč pri nJem nasvetov, ra
zumevanja ln pravice. Ne bodo, 
kajti Antona Lovšina, predsedni
ka okrajnega sodišča v Metliki, 
ni več. 

Ko Je pred poldragim mesecem 
dopolnil 65 let. smo mu prijatelji 
zaželeli, da bi čimprej ozdravel, 
čeprav smo s bridkostjo vedeli, 
da so te naše želje prazne ln da 
se ne bodo izpolnile. Preveč Je 
zahrbtna bolezen razjedala njego
vo telo. da bi se moglo Se dol
go upirati smrti. In potem le ta 
prišla. V sredo M. Januarja Je 
zlutral Anton Lovšin v novome
ški bolnišnici za zmerom odšel -v 
neoovrat. 

Tako Je zdaj med nami osame
limi ostal samo Re spomin na pri
jatelja ln človeka, spomin na nje
govo žlvl lcnlsko pot. VI ga Je oo-
nel.lala lz rodn>> Ribnice na no-
Ienjskem v llnbljansko glmnlzllo, 
na gallško fronto v prvi svetovni 
volni, na univerzo v Zagrebu ln 
nato v prvo sodnl'Vo ln krtsnHe 
notarsko službo v LJ*Wtl«ne. Ko-
Fpv\f. V*»llke i.aS*e. ftkoflo Loko. 
nartlle ob Pravi 1n Mursko sobo
to. Ostil le spomin nn DlO^oVftfl 
delo njefiroven sko"' rtesetlptne-
ga žtiP*novr»n1:i v Kn^^vlu ko le 
nr»»tl blM«»M*v«ko ra^rlir.fnlm Ko-
č^varjem začel « (tvo^m' somišlje
niki grarttti sokolski dom. ki le 
postal lariSče kulturnoprosvetnega 

dela v tem narodnostno ogrože
nem kraju. Med drugo svetovno 
vojno je moral bežati pred oku
patorjem ln umaknil se Je k pri
jateljem na otok Krk, kjer si Je s 
delom v ribiški zadrugi služIl svoj 
kruh. Po osvoboditvi Je delal ne
kaj Časa v komisiji za popis ln 
odkrivanje vojnih zločincev, na
kar Je v jeseni 1945 prevzel vod
stvo okrajnega sodišča v Črnom
lju ln nato v Metliki, kjer Je de
lal polnih dvanajst let, do svoje 
prezgodnje smrti. 

Vse to pa Je samo zunanji okvir 
Življenja Antona Lovšina, življe
nja, ki mu Je pokojni dal pravo 
vsebino šele s svojim nenehnim, 
zvestim ln pravilnim delom, za 
kar je prejel tudi Javno prizna
nje, pri tem delu pa Je bil člo
vek, človek v tistem resničnem, 
žlahtnem pomenu te besede, ki Je 
v vsakem s-ebe«r<iniku videl pred
vsem človeka, Za»o .1» nam vsena, 
kl smo An'nna Lovšin:* poznav, 
hudo za nllm. Naj mn bo svetal 
spomin ln lahka domača zemlja! 

http://naijivztrajnej.se


Šentjanž -130 
novih naročnikov! 

Pismonoša, k i je v dveh 
tednih pridobil 130 novih 
naročnikov Dolenjskega Usta 
je F R A N C K R A M 2 A R . V 
razgovoru nam je povedal 
naslednje: 

»Star sem nekaj nad 20 let. 
Pr i pošti sem od maja 1958. 
leta. Ze v šoli sem imel ve
selje do tega poklica- Zdel 
se mi le lep, težaven, pred
vsem pa zahteva poštenost. 
Tudi radoveden ne smeš biti , 
če hočeš biti dober Pismo
noša!« 

Kako vam je uspelo do
biti toliko novih naročni
kov? 

»Ko smo dobili 150 časo
pisov, da j ih razdolimo med 
ljudi, smo si j ih na pošti v 
Šentjanžu razdelili na tri 
dele, ker smo trije. Jaz na
redim vsak dan 25 km in 
sem časopise hitro razdelil. 
Nekaj naročnikov sem dobil 
že kar tpWqt. Kdor se ni 

naročil prvič, sem ga obis
kal drugič in, če tudii takrat 
ni šlo. 8e tretj ič. Nekateri 
ao seveda rekli , da sem s i 
ten, vendar j ih misl im obi
skati še četrtič. Tifeba je 
ljudem razložiti pomen 
branja časopisov in Kim 
pokazati, kaj vse Dolenjski 
list opisuje.« 

Ste vse naročnike dobili 
sami, ali je tolikšno 
število tudi zasluga osta
lih dveh uslužbencev? 

»Vse sem dobil sam. Ko 
sem razdelil kakih 50 izvo
dov, sta imela onadva še 
vse. S kolegom raznašalcem 
sva teren zamenjala, vzeti, 
sem njeeove naročilnice in 
že prvi dan dobil veliko 
naročnikov tam. kjer je on 
rekel, da časopisa nihče ne 
mara-« 

Kaj pravijo ljudje o na
šem 1'stu? 

»Večina ga zelo rada be
re. Všeč j im je. k e r piše o 
krajih, ki so j im znani. Ne
kateri pogrešajo radijski! 
program. Pravijo če bi imel 
še to, ne bi bilo treba na
ročati drugih časopisov. Od 
vseh tednfkov ga imajo 
najrajši-« 

Kakšen pa je vaš dnevni 
red? 

»Privoščil ga ne bi niko
mur! Vstanem Ob štirih 
zjutraj in takoj odidem 6 
km daleč v Tržišče po poš
to. Poleti a kolesom, sedaj 
v snegu pa peš. Potem 
pošto raznesem. Ob 16. uri 
popoldne moram s pošto do 
Krmelja, kjer jo oddam. 
Vse bi Še bilo, če n» bi 
bilo zavojev. T i ao pa vč> 
sih presneto težki. Za vso 
to delo pa je plača zelo 
majhna.« 

Imate kakšno posebno 
željo? 

»Seveda imam. Rad bi, da 
b: Imela naša pošta en mo
ped, ali Pa d« bi n a kak 
drug način prevažala pošto, 
da ne bi bilo treba od vlaka 
do Šentjanža vse znositi.« 

Mislite, da bo kateri 
raxnaaaJ.ee dobil več 
naročnikov? 

»Prepričan sem, da bi j ih 
lahko! Drugi imajo večja 
naselja, n a š a pošta pa ima 
veliko področje, hišnih š te
vilk pa malo. Jaz j ih bom 
dobil še nekaj v najbolj od
daljenih vaseh, kamor pa 
sedaj zaradi snega ne mo
rem.« A. Z. 

O D H . D E C E M B R A 1959 DO 19. J A N U A R J A 1960: 

1547 novih naročnikov 
Spet se je obrni l teden in dosedanjim naročnikom 

našega listi se je v minul ih 8 dneh pr idruži lo 211 novih 
naročnikov. Spet se je najbolj odrezal pismonoša Franc 
K r a m ž a r iz Šentjanža, ki je poslal 30 novih naročnikov, 
izmed drugih pošt pa velja omeniti pošto Brežice, B i -
zeljsko, Koprivnico, Rako in Videm-Krško . Skupno š te
vilo vseh novih naročnikov od 16. decembra 1959 do 
zadnjega torka je 1.547, od teh odpade na: 

OBČINA B R E Z I C E 420 novih naročnikov 
OBČINA S E V N I C A 478 novih naročnikov 
OBČINA S E N O V O 78 novih naročnikov 
OBČINA V I D E M - K R S K O . . 204 novih naročnikov 

Stari del novomeškega okraja . 254 novih naročnikov 
Rasne pošte v L R S in F L R J . . 97 novih naročnikov 
Inozemstvo 16 novih naročnikov 

Skupno števi lo vseh novih naročnikov iz 4 občin 
Spodnjega Posavja do torka: 1.180. Pošta, k i je pridobila 
največ novih naročnikov: Šent janž — 181. 

S E V E D N O J E C A S , da si zagotovite udeležbo v 
velikem nagradnem žrebanju, Id ga pripravljamo za 
desetletnico izhajanja Dolenjskega lista: naroči te si 
takoj D O L E N J S K I LIST, če ga morda še ne dobivate 
redno na svoj domači naslov! Naročilnico za vaš Do
lenjski list ima vaš pismonoša! 

Medvedje na Dolenjskem 
(Nadaljevanje) 

V času med drugo svetovno 
vojno se za medvede seveda ni 
nihče zanimal v tem lovišču, 
razen za parkljasto divjad, ki je 
služila za prehrano borcem in 
aktivistom NOV ter za razne 
manjše terenske ustanove NOB 
ki eo bile na tem področju. Ta
koj po vojni, ko je bil lov ne
koliko bolje urejen in postavlje 
na sicer še primitivna nadzor 
stveoa služba lov : sča, je bilo vs 
pogosteje opažati medvedje sle 
do ve ob mla kužen, na razni-, 
gozdnih stezah in poteh. Prv 

PiSe J a n k o Kas t e l i c 

pogoni na divje svinje v let" h 
1948-49 v Lovlišču Brezov« rebe, 
ec rnarsrikaterega lovca pripra
v i l i do tega, da si Je po mož
nosti v najbližjii okoHcl določe 
nega stojišča izbral kako kosati-
drevo, na katerega bi lahko ka-
najhitreje splezal v stiski- Ven
dar do takih primerov ni prišlo 
Pozneje smo se medvedov na
vadili in verjetno tudi oni nas 
Če se do j kje zakriči gonjač. 
»Varda«-medved), srce n* bdje 
več tako naglo kot nekoč. Tud< 
»medo« bolj pridrenca kot pr i 
teče mimo stojišča, včasih celo 
malo postane in zabrunda ali 
pa zapiha kot kak stari maček. 

Odkar j e leta 1947 L D Novo 
mesto dobila v upravljanje ta 
dej lovišča, to je Brezovo re
ber, je preko svojega članstva 
posvetila največjo skrb temu 
področju, predvsem raznim lov
skim napravam — visokim pre
žam. soLnacam itd., in končno 
6mo s pomočjo K G P zgradili 

mrhoviščih. k i pa seveda še našo L D obiskali trije lovska 
niso bila stalno založena z mr- gostje iz Avstrije in se ude-ie-

novo cesto Prečna — Brezova 
reber. K e r jo je prej opazili kot 

hovino. S krmljenjem medve- žili skupnega pogona na divje ona njega, j e v g i m o v j u o b poti 
dov smo začeli predvsem za- svinje. P r i tem pogonu so go-
radi ohranitve že tako nizkega njači-lovci našli v oddelku 10, 
staleža srnjadi. Saj so Rozman rra popolnoma odprtem terenu 
in drugi lovci pri preiskavi med skalami na južni strani, 

•-•'-•-rh'ri 'zrrebknv ve/krat dva medvedka, stara okrog 4 
do 5 tednov. Medvedike ni billo 
v bližini. Avstr i jski gostje so 
seveda po končanem pogonu 
medvedke s l ikal i , niso pa mo
d i skoraj verjeti, da so to 
-ploh mladi medvedi, samo 600 
rio 700 metrov zračne č r t e od 

pocenil, vendar ga je medved
ka takoj odkrila. Moral je se
veda pošteno bežati. K o sem 
biil v pozni jeseni 1056. leta na 
kra jšem dopustu na naši znani 
Frati , me je povabil član so
sednje lovske družine Dvor na 
manjši lov, in sicer na zajca-
K o smo dopoldan okrog 10. ure 
-zaprl i« gozdič, okrog katere
ga so sami travniki in v kate
rega je šel tovar iš Iskra iz A j -

logarnice, v kateri stanuje dovca" sam s svojo kratkodlako 
Rozman. Medvedka, katero so 
nekateri lovci videli , se ni da 

istrijanko, je kmalu na drugi 
strani planila iz gozdiča pre-

e bila popolnoma izčrpana ter 
zelo ma-jhna. 

V tem letu je bilo nešteto 
srečanj z medvedi in to skoraj 
ob vsakem dnevnem času in v 
različnih oddelkih.. Od oddel
ka 1 pod Ajdovcem v Suhi 
krajini pa tja do oddelka 26 
nad Sotesko. Sam sem neko 
zgodnje megleno poletno jutro 
v tem letu, ko sem iz Frate po 
ozki lovski stezi hotel č imprej 
priti v oddelek 1 za radii opazo
vanja srnjadi, srečal na stezi 
srednje velikega medveda, k i 
me ni takoj opazil. Prišel je do 

Takoie nlačajo skozi lovišča mene na 6 do 7 korakov, šele 
novomeške Lovske družine naši tpdaj je dviignil gla^'o. nekaj 
kosmatinci. Dobrodušno gledajo, časa opazoval »tisto-« pred 

pa vendar... boj. malo zaimhal ter se počasi 
umaknil s steze. Nekaj dni po-

našli v njih dlako srnjadi in zneje sem v zgodnjih jutranjih 
mladih divjih prašičev. Iz tega urah sedel na meji našega lo-
razloga smo tudi n a raznih višča, globoko v dolinah pod 
strokovnih posvetovanjih gle- Fra-to, v oddelku 4. Na vrešča-
de neprimernega nizkega sta- "d« &>ie in cvrkutanje siničk 
leža srnj&dri v. lovišču Brezova sem postal nekoliko bolj pozo-
reber soglašali , da nam medve- r * n ter sem se previdno pre-

tud lovsko kočo v središču tega d - d a s t . u n i c u j e j o malknil na greben, pod menoj 
ovišča^ kar Je bilo za kontrolo j i n l o m J p r i r a s t e k v dolini pa je krasna medved-
e g a K ^ r o t n e 8 f r 1 ' 1 / ^ ^ ter diTmoramo zaradi tega zn l - ka z mlad ičem izkopavala 

neobhodno Potrebno- Sad se je s t a J e ž m e d l v e d o v > P o _ strohneli panj. V tem letu sem 
lemalokateri naših lovcev upal ^ k o ^ o b r a z n , i h p r i l i k a h v M e l me-
ostati v teh skoraj neprehodnih u j e i n dvede petkrat na zelo razl ič-

jesen založeno z mrhovino, n i h krajih. Tud i nekateri osta-
smo iziposlovali od RIS Slove- J i n a š e L D 9 0 imel i - to 
ndjje dovoljenje za odstrel me- -srečo«, da so se srečali s temi 
dvedov. Po letu 1950 je začel samotarji a»li pa j ih opazovali 
stalež medvedov v Brezovi re- i z visokih prež med čakanjem 
bri naglo naraščat i in 1955. srnjaka. Zanimiva je ugotovi-
l e t a je dosegel rekordno š te - t e v » d a Pr&e medved tudi na 
vilo. Po ugotovitvah tov. Roz- Pokanje srne ob kkcu srnja-
mana je 1955. leta bi lo v poz- *a Tovar i šu Beletu, članu na-

?JL 7 letu svojega J , ^ še L D , je v avgustu leta 1957 
E S S ^ S S S S * * ^ o ^ T o Z r v ^ V l X dvakrat prišel medved na k l ic 
I O V U oocumo razimw soaieza sr- mamic tv.wlr> nan- srnjaka. Ravno tako logarju 
njadd rvro* p r e d v o j j n ^ s ^ u ^ V i ^ l a ^ RozVnanu in 2igmanu, prav v 
obenem pa je v letih 1952—1953 m a n J " nuanscev. Tudi meni ie 2 av-
ugosovtl, da je v lovišču 14 do Da je biloJttnj« res takšno, ^ S . leS v oddelku "Ti 
16 medvedov S ^TJ ?^^ , V ° P £ H " P * na klic srnjaka iz go-V teh letih smo začeh tudi dill v letih 1955 <tol956. Pro t i & ( e g a g m i o v j a srednje velik 
medvede krmiiti na začasnih koncu j a n u a r i « 1956. leta so m e c j V e < : i 

Nekega dne v poznem pole
tju 1955. leta je domov se v r a -
čaijoči logar Ludvik Jarc v od
delku 9, v znanem »Babinem 
polju-«, v večern ih urah srečail 
medvedko s rremi že precej 
ve l ik imi mladič i na križišču 
pota, k i pripelje iz doline na 

S p o m e n i k S p u t n i k u I 

V Moskvi- bodo postavili velik 
spomenik »Sputniku I«, prvemu 
umetnemu zemeljskemu sateli
tu, k i so ga bi l i izstrelili sov
jetski astronavtiki. Zgrajen bo 
v obliki nagnjenega obeliska, 
na vrhu bo pa imel model ve
soljske rakete. 

D o l g o u h e c 
b r e z z a d n j i h t a č k 

Zanimivega mladega zajca 
ima neki kmet blizu Ozlja. z a 
jec je brez zadnjih nog. Razvija 
se povsem normalno, le hodi 
bolj težko kakor drugI. 

leč umakni la pred gonjači in Cej velika medvedka z dvema 
mladičema in zbežaHa čez trav
nike proti Brezova rebri. V 
tem gozdiču pa so t nje ljudje 
pripravljal i že vse dopoldne 
drva za kurjavo. Takih prime
rov je bilo v letih 1955 dO 1956 
še več 

D r a g i l i s t ! 
»Ker me nobeno pismo 

od domačih tako redno 
ne obišče vsak teden ka
kor ti, se ti tudi še na
dalje priporočam, saj te 
težko čakam, kdaj prideš 
in ml spet prineseš kaj 
novega iz prelepe Do
lenjske. 

Vsem bralcem lista, 
znancem, prijateljem, se
strama, očetu v domovini 
in obema stricema v 
Ameriki želim v novem 
letu mnogo zdravja in 
vse prisrčno pozdrav
ljam! A tebi, Dolenjski 
list, želim mnogo uspe
hov v novem letu 1960! 

Krist ina Avsec, 
London 

(Objavljamo eno izmed 
pisem, ki so nam jih po
slali ob vstopu v novo le
to 1960 naši številni bral
ci v tujini. Vsem se za 
dobre želje lepo zahva
ljujemo n j im želimo 
sreče, zdravja ln zado
voljstva pri vsem njiho
vem delu!) 

gozdovih preko noči, predvsem 
zaradi vedno večjega števila 
medvedov, kri pa so, kot je pra
ksa pokazala, vedno pripravljeni 
bežati pred samotnim lovcem. 
Predvsem pa se je ta kontrola 
v lovišču Brezova reber začela 
leta 1952, ko je prišel za logarja 
v Brezovo reber Jože Rozman. 

V Karadžordževu pri Beograda priredi predsednik Tito vsako 
leto tradicionalni decembrski lov sa člane diplomatskih predstavni
štev v Jugoslaviji. Na gornji sliki Je detajl z zadnjega takega lova 
v minulem decembru: na ražnju pečeno meso pravkar uplenjene 
divjadi si gostje sami pripravljajo. V sredini Je predsednik Tito, ko 
pravkar nudi našemu državnemu sekretarju ca zunanje zadeve Koči 
Popovlću čutarico z obvezno -pre pečenico«. Na skrajni desni sedi 
britanski veleposlanik Nicholls. Prireditev je med tujimi diplomati, 
akreditiranimi v Beogradu, zelo popularna ln se je vsi brez Izjeme 
radi udeležujejo. 

UskoŠka četa je prijezdila do vznož
ja gozdnatega Kozjaka, se sa hip usta
vila In sopet prhnlla naprej. 

Kmetije, rastresene po kraškem sve
to, so se blisl'M vito oddaljevale. 

»Prata beraška,« Je sopel utrujeni 
Brano, »danes me bo pa dvojni volk 
držal sa bedrače. Hej, Tudor! Uničil 
boi konje.« 

Veter je odnašal njegove besede. — 
Tudor pa Je brzel dalje. 

Zopet so predirjall globel, te vzpe
njali ia končno prljahall do vznožja 
porasle strmine. Tudor je v diru sko
čil s konja, se vlovil na noge in za
žvižgal. Konji so se vzpeli in se usta
vili. Vranec se je medtem le mirno 
parni In hrial. 

Utrujeni Jezdeci so posedli po travi. 
Jo trgali In žvečili In se radovedno 
ozirali na Oracarjev grad, ki Je go
spodoval na vrhu hriba. Gosto grmov
je Je skrivalo jezdece pred stražnikom 
na grajskem stolpu. 

•Brano,« Je Tudor poklical Uskoka. 
»Iipeljl svojo zamisel. Glej, da se ne 
zagovoril in te n« snamejo ras konja!« 

»Mene, Tudor? Ho, bo, prestare so 
moje kosti sa grajske blrlče.« Zalagal 
je debelemu obzidju na vzpetini. »Na 
pot, Brano!«* 

Brano je vstal, si sategnil pas ln 
»rahljal sabljo v nožnici. Zajahal Je 
konja ln se bližal grada. Uskoška četa 
pa je pripravljena čakala na žvižg. 

Ko s« Je nekaj časa šaman vrtel 
pred saprtimi grajskimi vrati in prav
kar hotel pojezdltl okoli obsldja, ga 
Js ustavil močan glas. Na težkih vratih 
sa Je odprla llnlca. Dvoje oči je po 
bliskalo skosl. 

»Odprl, rokovnjač! Že uro pleiem 
pred vrati. Važno novico Imam za 
fseflahtnega graščaka. Odpri!« 

Z ročajem sablje Je krepko pobobnal 
po hrastovih vratih. 

»Kdo si?« se Je oglasilo skozi okno. 
•Kdo? Jezdec s konjem, zagovednež 

grajski. Odpri ali pa pokliči graščaka, 
sicer ti ustrojim kožo! Le brž. Gospo
dar te obesi, si s l i i a l ! . . . . « je butnilo 
že v zaprto lino, v katero je s nosom 
rinil razočarani Brano. Preden pa se 
Je utegnil krepko pridulltl In si zasu
kati brke, so se vrata Ikrlpaje odprla. 
Urno se Je Brano s konjem vred za
gozdil med vrata. 

V l a d o F i r m : 

je osupla zagledala med vrati konja, 
ki se je vrtel in zopet poskakoval. Ves 
vhod ga Je bil poln. Na tleh pa Je se
del njihov tovaril. 8e preden se jim 
je posrečilo zapreti vrata In izriniti 
pobesnelega jezdeca, so satopotala šte
vilna kopita In prvi uskoikl jezdeci s 
Tudorjcm na Čelu so Se pridrveli na 
grajsko dvorilče. Prihajali pa ao že 
vedno novi s golimi sabljami. V straš
nem stolpu Je zazvonilo. — Preplah! 
Oboroženi hlapci, služinčad ln birlčl 
so hiteli na dvorišče. 

Uskoška nevesta 
•Hej, kam rineš!« Je sarohnel stra

žar In buljil v vsiljivega tujca. »Po
čakaj, da pokličem . . . . « 

•Nič ne boi klical,« mu je segel v 
besedo Brano. »Pošilja me gospodar po 
ugrabljeno dekle, ki Jo skrivate v tem 
hudičevem gnesdu,« je sarobantll 
Brano. 

NI pa utegnil stavka dokončati, ker 
ga je stražnik prijel sa nogo in ga 
sknlal potegniti s konja; nakar je sa-
brliigal. Zažvižgal pa je tudi Brano In 
vzkipel. 

•Ti, uiivec, bol mene ičegetal po 
nogah!« 

Zaslišal si nagle korake. Ii stolpa so 
hiteli stražn'ki v pomoč. Brano Je 
bliskovito savlhtel bič, ga obrnil In s 
ročnlkom s vso silo lopnil po stražni
kov! glavi, da se Je ta brei glasa za
majal ln sesedel. Straža, ki J« pritekla, 

»Bijte!« Je savpll Tudor. »Grajske 
saprlte v Ječo!« 

Skočil Je s konja In stekel v grad. 
Za nJim Je stekel Brano In ie nekaj 
Uskokov. Na dvorišču pa se Je divje 
kričanje meialo % žvenkrtanjem me
čev ln bliskanjem bodal. Uskoki so 
naskakovall, udarjali In pobijali. Sto
kanje je kmalu utihnilo. Konji so 
kopitall čes ležeča telesa neaavestnlh 
hlapcev In prevračali rasorožene blrl
če. Boj Je bil srdit, a kratek. 

Po dvorišča Je sadonel zmagovit — 
hura' Uskoki so pobrali vse, kar 

je ležalo in ostalo na dvorišču sivega, 
zvezali ujetnike In Jih odpeljali v 
grajsko ječo. Obsojence, ki so jih na
šli priklenjene k stenam grajskih Ječ, 
so Ispustili. Na dvorilče so prinesli 
vedra rdečega vina. Ia grajskih 
shramb so leteli na dvorišče kosi pre-
kajene svlnine. Ispulčeni tlačaoi se 

i zobmi načenjali mastne gnjatl. Is 
oči jim je gledala lakota. 

V viteški dvorani pa Je ob oknu 
slonel grajski gospod in se poigraval 
i odrezanima kitama Danlnih las. 8 
pijanimi očmi je strmel v Dano, ki 
Je ležala na debeli žlvordečl preprogi. 

»Udari pslco!« je skozi sobe zasikal 
stražniku, ki je s bičem v rokah, sklo
njen nad nezavestnim dekletom, z no
gami suval njeno telo. 

»Sama mora prositi, da JI bom do
ber,« se Je zakrohotai. Tlesknil Je bič. 
Njen hrbet je bil preprežen s temno-
modriml progami. Pridruževale so se 
Jim sveže, rdeče. Dvokrllna vrata so 
se g treskom odprla. Graščak Je libn-
l iii oči In grabil sa mečem, ki Je visel 
na steni. Plečata stražnika v kota 
sta se sganila. 

Tudorjevo bodalo se Je zabliskalo. 
Zamahnil je s roko In ostro bodalo se 
Je s žvistom nekollkokrat preobrnilo 
v iraku In se globoko šarilo v hrbet 
sklonjenega stražnika. Brano Je bil 
v nekaj skokih pri nezavestnem de
kletu, ga vzdignil In odnesel Iz sobane. 
Se preden Je mogel Tudor preprečiti 
razjarjenim Uskokom, ki so se zrinili 
v dvorano, sta bila stražnika v kotn 
Pobita, » grajski gospod se je zibal na 
potlačeni vrvici na oknu, s katero so 
bile poprej zavezane zavese. Vpitje 
razjarjenih In pijanih Uskokov se je 
razlegalo po vlteikl dvorani. Uskoki 
so trgali savese, lomili dragoceno po
hištvo, shirali denar In zlatnino ter se 
lemlll s belim veienlm perilom, ki so 
ga staknili po omarah In skrinjah. 

(Odlomek lz zgodovinske povesti 
USKOČKA NEVESTA, kl JS 
pravkar IzSla v založbi »LIPA« 
v Kopru. — O knjigi in avtorju 
smo pred tedni le poročali). 

Tale medvedji »malček« je seveda veliko prijaznejši, vendar 
samo, če nima mamice v bližini. Kadar imajo mladiče, so 

medvedke rade nevarne 

Z V E Z E 
»No, hčerka, ali »i se poza

nimala, kakšne zveze ima tvoj 
zaročenec?*1 

»Seveda sem se, mama. To 
so sama elegantna i n poštena 
dekleta.^ 

PRI ZDRAVNIKU ZA GRLO 
»Odprite usta i n recite ,a•'.« 
»Veliki ali mah?" 

NEVARNA REC 
»Joj, tovariš doktor!« pravi 

ves zasopljen. »Odbila mi je 
zadaja ura.« 

»Čakajte! Kaj se je po zgo
dilo?« 

»Zlomilo se mi je nalivno 
pero, in zanj j* bilo jamčeno, 
da ga bom uporabljal do zad
njega diha.*' 

V AVTO SOLI 
Mlada tečajnica avto šole 

je vozila silno raztreseno. Ko 
je ie drugič odpeljala mimo 
oznake »Stoj.«, jo vpraša in
struktor: 

»Ali vam jš vaš zaročenec 
že rekel, da imate zelo lepe 
Oči?*' 

Zmedena od nenadejanega 
vprašanja hitro odgovori: 

»Da, res je rekel.« 
»No, potem jih pa uporab* 

Ijajte.« 

OTROŠKO DOŽIVETJE 
Pripovedovali so si dogodke 

iz otroških let. Zmagal je 
stric Boštjan, ki je povedal 
tole: 

»Prvič sem sedel v otroškem 
vozičku, veter pa mi je v lička 
gnal snežinke. Ravno sem ho
tel vprašati, kaj je to belo, ki 
mi pada na nosek, ko sem se 
s p o m n i l . . . « 

»Kaj, kaj ste se spomnili?* 
»Da sploh še ne znam go

voriti.« 
POSOJILO 

»Miha, prosim te, posodi ml 
deset tisočakov!« 

»Bom, ampak Šele potem, 
ko se vrnem iz Pariza.« 

»Kaj potuješ v Pariz?« 
»Ne!« 

NA LOVU 
»Poglej tega zlodjevega zaj

ca, kako beži! Pa dobro vem, 
da sem ga zadel.« 

»Hm, ti ie veš, ampak za* 
jec ne.« 

Č E M U SE SMEJEJO 
F R A N C O Z I A M E R I Č A N I 

B r e z besed 
— Zdaj, ko sva poročena, Jasa, 
ti lahko predstavim svojo sestro 

Suzano! 

— Nisem II mogel nič kopiti, — Ja, nisem vedela, da Je ganf" 
draga, ker ml je draguljar kar ster! Mahnila sem ga, ker I t 

naprej gledal pod prste! stopil naprej Ii vrste 
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