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L A S T N I K IN I Z D A J A T E L J : Okrajni odbor S Z D L Novo mesto - Izhaja vsak
četrtek - Posamezna številka 15 din - L E T N A NAROČNINA 600 din, polletna
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v Novem mestu štev. 606-70/3-24
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U R E J U J E uredniški odbor - Glavni in odgovorni urednik Tone Gosnik N A S L O V UREDNIŠTVA IN U P R A V E : Novo mesto, Glavni trg š t 3 (vhod lz
Dilančeve ulice), Poštni predal Novo mesto 33 - T E L E F O N uredništva in uprave
š t 127 - Nenaročenib rokopisov in fotografij ne v r a č a m o - T I S K A Časopisne
podjetje »Delo* v Ljubljani

DRAGOCENE REZERV
in ogromne neizkoriščene ter neprecenljive možnosti za nadaljnji
donosni razvoj gospodarstva v okraju imamo v turistični dejavnosti
Na zadnjem zasedanju Ljudske sknpščine LRS so 29. febru ln
rimskih najdblšč
preko
arja in 1. marca ljudski poslanci razpravljali zlasti o' problemih zgodnjesrednjeveških fresk tei
gostinstva, turizma in družbene prehrane. V tehtni razpravi je arhitektonsko izredno zanimi
sodelovalo 17 ljudskih poslancev, ki so vsi brez izjeme ugoto vih samostanov in gradov iz
vili, da bi lahko postala turistična dejavnost Slovenije ena izmed raznih obdobM Pa đo folklor
osnovnih in tudi najdonosnejših vej narodnega gospodarstva. nega in etnografskega bogastva
Pri tem pa imamo v turizmu neStete neizkoriščene možnosti, ki kar je vse za domače ln ino
naravnost terjajo drugačen odnos do tega vprašanja in hitro zemske turiste močno privlač
ureditev številnih perečih problemov s tega področja. O raz no in zanimivo, če bi znali vse
voju turizma v našem okraju je na skupščini razpravljala tudi to kulturno bogastvo v te na
ljudska poslanka inž. Vilma Pirkovič, ki je med drugim dejala: mene bolje popularizirati in
tzkorstitl kot do zdaj.
Dolejska, B e l
krajina In
1- Avtomobilska cesta, ki po
6- Edinstveni objekti in spo
Spodnje Posavje imajo vse po vezuje republike in je obenem meniki iz NOB. ki so na tem
goje za razvoj turizma, vendar tudi glavna prometna žila za področju koncentrirani in '<'
so bile do nedavnega kot tu ves
inozemski
avtomobilski predstavljajo za prebivalce na
ristične pokrajine skoroda ne promet lz Italije In Avtsrije
še kakor tudi drugih jugoslo
znane. Avtomobilska cesta je notranjost naše države.
vanskih republik in posebnr
v turističnem pogledu odprla
2- Bližina velikih središč kot še za mladino izredno zanimi
ta del naše domovine ete samo so Ljubljana in Zagreb, delno ve in poučne objekte ter se v
domačim, ampak tudi inozem tudi Karlovac in Rijeka, k) t namen še vse premalo izko UM& V I K ; i rnkovič, ijuu.na
in
podpredsednica
skim turistom. Ogromno turi iščejo posebno za nedeljsko iz- riščajo Pa tudi za mnoge ino poslanka
OLO Novo mesto
stov gre v zadnjem času skozi letalstvo
primerne
točke v zemske mriste, k i prihajajo v
Dolenjsko ali pa prihaja sem. svojem zaledju.
našo državo
simpatijami do
Posebno
inozemski
tranzitni
3. Ugodne klimatske razmere, osvobodilne borbe naših naro potrebno bo še odločneje raz
promet se je silno povečal. Pa lep-a In pestra pokrajina, boga dov, so t' objekti izredno po širiti te kapacitete kot to pred
tudi velika većina domačih ta na skritih naravnih lepo membni, ker so specifični in videvajo dosedanji načrti. Po
turistov šele sedai postopoma tah, mirna in
necbtaknjena, se nahajajo tako rekoč v s-rcu leg tega bo treba misliti tudi
spoznava lepote teh predelov, kar je v današnjem hlastajo Evrope ter so spričo bližine na razširitev kapacitete ležišč
ki so Jim b i l i doslej zaradi čem tempu civiliziranega živ vstopnih prehodov in avtomo pri privatnikih. Razširjene tu
odmaknjenosti neznani, ter se ljenja vse bolj redka in zato bilske ceste veliko laže dostop ristične kapacitete je potrebno
organ izirati prvenstveno vzdolž
navdušujejo nad temi tako re zelo iskana dobrina.
ni kot objekti iz NOB v Bosni avtomobilske ceste, nato Pa Še
koč novoodkritinii pokrajinami.
4. Mreža zdravilnih vrelcev ali drugih republikahv bodočih turističnih centrih
in kopališč, povezana z avto
pod
Gorjanci
(Kostanjevica,
O Kaj vse terja
mobilsko cesto a sodobnimi ce
9 i/es okraj: turistično Pleterje) pod Rogom, v zgorndl
izredno hiter razvoj
stami, kombinirana z izleti v
dolini Krke. v Bell krajini in
zanimiva pokrajina
turizma v okraju?
planinske In vinogradniške pre
dolini Kolpe, v Posavju, na B i Zaradi vsega tega so ti pre zeljskem. na Gorjancih, Rogu
Več momentov je, k i nareku dele, bogata lovišča ter ribi
deli naše domovine postali v itd.
jejo potrebe po Izredno naglem ške revirje itd.
5. Bogastva kulturnih spome zadnjem času. ko imamo avto
razvoju turizma na tem po
Vzporedno s tem smo ln bo
nikov — od keltskih, ilirskih mobilsko cesto, laže dostopni mo še v prihodnjih letih na
dročju naše republike.
i n turistično silno zanimivi, ta
ko da je naval domačih in ino črtno modernizirali cestno om
zemskih turistov. zaemkra-. s i  režje na vseh teh področjih.
cer še prehodnih, zelo velik. Tako bo torej načrtna izgrad
turističnih,
gostinskih,
Tod s ml nismo dovoli priprav nja
ljeni za sprejem tolikega šte- zdraviliških in planinskih k a 
vllp turistov, posebno še ne v pacitet na vseh področjih rastV soboto in ponedeljek so njem razvoju strokovnih šol v
sezoni. Kot p<rva naloga se to la vzporedno z razvojem so
na
redni
seji
predsedstva Novem mestu, V i d m u - K r š k e m
dobnega
cestnega
omrežga.
okrajnega odbora S Z D L raz ln Brežicah, kakor tudi o rej postavlja znatno razširjenje Prva etapa teg dolgoročnega
turističnih
ln
gostinskih
kapa
pravljali najprej o nalogah predlaganem sodelovanju nove
(Nadaljevanje na 2. strani)
organizacij Socialistične zveze založbe z »Mladinsko knjigo*-. citet, n- čemer se že dela. toda
pred V I I . zletom Bratstva in
enotnosti, ki bo letos junija v
Novem mestu. O pripravah
na zlet je poročal na seji
predsednik okr. zveze T V D
Partizan Srečko Skrt. Skle
njeno je bilo, da organizacije
S Z D L s čim širšim pojasnje
vanjem in sodelovanjem store
vse, da bo zlet ne le velika
telesnovzgojna
prireditev in
priložnost
za organizacijsko
utrditev vseh naših telesnovzgojnlh, športnih in drugih
organizacij,
temveč
hkrati
tudi pomembna politična ma
nifestacija bratskega sodelova
nja obmejnih okrajev
treh
republik.
Na seji so nato analizirali
pravkar zaključene občne zbo
re Socialistične zveze v vseh
9 občinah, o č e m e r danes ob
širneje poročamo v posebnem
pregledu. — V nadaljevanju
seje v ponedeljek je predsed
stvo razdelilo dotacije d r u ž b e 
nim organizacijam in okraj
nim zvezam d r u š t e v za leto
1960; tudi letos bo to pomoč
OLO
razdeljeval
sekretariat
okr, odbora S Z D L .
O
problemih
strokovnega
šolstva v okraju ter o »Do
lenjski založbi« je nato poro
čala podpredsednica O L O inž.
Združenje proizvajaloev motorjev ln motornih vozli Jugoslavije je na seji 3. febru
V i l m a Pirkovič.
Predsedstvo
arja letos dokončno priznalo IMV Novo mesto za tovarno avtomobilov. S tem je združenje
je sprejelo stališče o nadaljdejansko stanje le formalno potrdilo, saj Industrija motornih vozil Novo mesto živi, diha
in se razvija že 4 leta. Priznanje pa je vseeno pomembno, ker naši tovarni avtomobilov
zagotavlja sredstva za uvoz tistih delov, ki jih v Jugoslaviji še ne proizvajamo.
VREME
Novo mesto je torej dobilo četrto jugoslovansko tovarno avtomobilov. Do zdaj so
ZA fiAS OD 11. DO 12. IIIbile ko* takšne priznane le TAM, Crvena Zastava in FAP. IMV Novo mesto bo proizvajala
dostavne avtomobile nosilnosti do 1 tone, v izvedbah Sanitet, Turist, Kombi in Servis,
Približno do 16- marca bo
Zmogljivost proizvodnje bo dosegla še letos 5 avtomobilov na dan. Zmaga vztrajnega
hladno vreme s pogostimi snež
kolektiva je pomembna tudi v moralnem pogledu, saj je avtomobil IMV — 1000 prvo
nima padavinami, zlasti sredi
vozilo domače konstrukcije v serijski proizvodnji. — Na sliki: pogled na lani zgrajeni
marca.
objekt Industrije motornih vozil Novo mesto.
V nadaljnjem poteku zboljša
nje in nato spomladansko toplo
,
„1
vreme.
Dr. V M
a

v

KONGRESU NAPROTI
Devet občinskih konferenc Socialistične
zveze delovnega ljudstva je za nami. Tako
Kot nedavni občni zbori osnovnih organizacij
SZDL, so potrdile precejšnji napredek in
znatne spremembe v delu te najmnožičnejše
Politične organizacije. Poročila, pripravljena
za konference, in razprave — v njih je so
delovalo 159 delegatov in gostov, med njimi
več članov Glavnega odbora S Z D L Slovenije
— so zajele celotno problematiko, k i je pred
delovnimi ljudmi našega okraja. Težišče re
feratov in prispevka delegatov je bilo v go
spodarskih v p r a š a n j i h : uresničevanje druž
benega plana, dviganje proizvodnosti in sto
rilnost;, modernizacija kmetijstva, skrb za
komunalna in druga javna dela, da našte
j m o samo nekatera izmed poglavij, k i so
oila v ospredju zanimanja udeležencev vseh
" ^ n s k i h konferenc. To je hkrati tudi najrealnejSa podoba razpoloženja in pripravlje
nosti delovnih ljudi v okraju za reševanje
najbolj perečih nalog, ki zo zlasti letos pred
nami. Smo v pomembnem obdobju, ko z vse
mi silami bijemo boj proti ostankom nekda
nje nerazvitosti in zaostajanja za drugimi
področji republike. Iz meseca v mesec na
rašča vrednost celokupne proizvodnje, k i pri
haja iz rok naših delavcev in kmetov. Na
rodni dohodek se razveseljivo dviga. Tudi v
tistih predelih, kjer so doslej govorili samo
o tem, kaj vse še potrebujejo, začenjajo vla
gati sredstva v proizvodne namene, da bodo
Cez nekaj let imeli dovolj denarja za elektri
fikacijo, vodovode, stanovanja in druge ko
munalne potrebe. Velika pripravljenost, so
delovati pri vsem tem z lastnimi močmi in
dvigniti kraj iz dosedanje sorazmerne za
ostalosti, botruje takim zamislim in je lepo
Spričevalo večje zavesti državljanov.
Vse, kar smo pravkar našteli, pa je pre
tkano z delom in prizadevnostjo osnovnih in
občinskih organizacij Socialistične zveze, je
°draz njenega dela. O tem so prepričljivo
Poročali govorniki na konferencah, delegati
Pa so j i h podprli s številnimi podatki o
željah in z a h t e v a h po napredku. V tem
občutimo najvažnejšo kvalitetno spremembo
dejavnosti Socialistične zveze. Naj posta
vimo za zgled brežiško konferenco, k i je bila
J*med vseh v okraju najtemeljiteje priprav
ljena (vnaprej razdeljeno poročilo, odlična
*n zelo stvarna, razgibana razprava delegatov
v

Dve delovni izmeni pri
NOVOLESU v Straži
O S I . marcem so uvedli v
kombinatu Novolesa v Straži
2 izmeni. Tretjo ne namerava
lo uvesti, ker bi potrebovali za
zdaj preveč lesa. Obrat pre
dela zdaj 28 do 30 kub. m bu
kovih hlodov na dan. Iz tega
lesa dobe 6 do 8 kub. m ve
zanih plošč, kar
predstavlja
najvišji
procenl izkoriščanja
bukovine v državi.
Q Pred mesecem so v obra
tu vezanih plošč v Straži
uvedli topli obrok. Od skupno
180 zaposlenih se hrani tu 60
ljudi. Obrok stane 40 din.
Pogled na današnji Titov
trg v Novem mestu — o
njegovi novi podobi borite
več na 4. strani številke

iz vasi in mesta ter pod.). Nič več dolgih,
načelnih utemeljevanj o nujnem razvoju kme
tijstva, temveč konkretno delo: to in to bomo
naredili, to že pripravljamo, ta in ta na
loga ima prednost, takole smo se lotili de
la...
Preprosto, vsakomur razumljivo in
resno so se pomenili o svojih nalogah; spre
jeti sklepi so dober plod konstruktivne in
mobilizacijske razprave.
Morda ni odveč še pripomba, da je ve
čina poročil zajela preveč samo doseženi na
predek, premalo kritično pa napake, brez ka
terih seveda nismo. Ponekod so se ljudje z
vasi premalo oglašali na konferencah. Pre
malo so poročila pokazala tudi delež drugih
organizacij, k i so kolektivni člani S Z D L (Zve
ze borcev, Zveze ženskih društev, Partizana,
tabornikov, rezervnih oficirjev in dr.). Ob
činski odbori S Z D L bodo morali nuditi poslej
vodstvom teh organizacij več politične po
moči, da bo uspeh skupnega dela še večji.
Tudi glede vklučevanja žena v javno in
d r u ž b e n o življenje pri nas še niso prema
gani vsi zastareli nazori o vlogi žene. T u
čaka Socialistično zvezo še veliko dela, saj
je njena naloga, da pomaga ž e n a m do res
nične enakopravnosti.
Doseženega razvoja in čedalje večjega
vpliva Socialistične zveze smo lahko upra
vičeno veseli. Veliko število njenih orga
nizacij je že postalo mobilizator in ustvar
jalni član našega napredka. Drugim bo treba
pomagati, da se bodo v to razvile. Dolžnosti
v organizacijah S Z D L so še marsikje nepra
vilno razdeljene; posamezniki so preobreme
njeni z delom, nekateri pa spet brez kon
kretnih delovnih zadolžitev. Krepitev osnov
nih organizacij in njihovo tesno povezovanje
s krajevnimi odbori, z zbori volivcev in z
različnimi organi samoupravljanja ter pravil
na teritorialna vskladitev teh teles je zdaj
ena prvih dolžnosti.
Do kongresa - in še po njem — pa je
pred nami še ena naloga: nadaljnja številčna
rast vrst Socialistične zveze. V zadnjih treh
mesecih se je odstotek volivcev, ki so člani
S Z D L , dvignil v okraju od 43 na 56. N i ovir,
da že do kongresa ne bi dosegli vsaj 60 od
stotkov v S Z D L včlanjenih volivcev a l i celo
več. Zlasti osnovne organizacije naj dobro
pregledajo svoja področja in stalno vključu
jejo nove člane, zlasti še žene in mladino.

V načrtu: cesta Piano—Brezova reber
Nacrt za kam ion s ko cesto Piano
— Brezov® reber, ki bo dolga
2.100 m. Je že oniipiravljen. Grada ti
pa Je letos se ne bodo začeli, ker
bo investitor — gozdarske lesna
poslovna zveza — najprej dokon
čala cesto na Tanoo goro. Kmetje
se za to gradnjo zelo zavzemajo,
saj a© že podip.aall na ObctiM Žu
žemberk, da bodo dali zemljo po
kat eri potek*, trasa. Za ftnuprej6nJo gradnjo se zavzema tudi
7veza borcev, ki «na na Prati
partiiztfmski dom, Z novo cesto,
katere gjaduvla bo stala okoli
7

milijonov dr.narjev, bi se skrajšal
Izvoz lesa iz tega področja (na no
vo cesto gnavitnra 210 ha privatnih
in 80 ha gozdov SL.P) do železniš
ke postaje Straža za 8 km- Cesta
bi bila važna še za lovstvo ta tu
rizem, ker bi priibllzaia Frato No
vemu mestu z>a 12 km. Gospodar
sko korist bi imelo se več tam
kajšnjih vasi, ki bt dobile krajšo
zvezo z mestom. Ko VKKJO dobili
novo cesto se Jim bo splaonlo vo
ziti v mesto tud ocbpadike in
manjvredni les, ki »o ga zdaj pu.
Sčaii v gozdu kjer Je gnil.

SAMOPRISPEVKI ZA ŠOLSTVO IN KOMUNALO
Z b o r i v o l i v c e v v novomeški občini so v glavnem končani,
ostal! pa bodo zaključeni do konca tega tedna. Po oceni občine so
odlično uspeli glede aktivnosti in udeležbe. V mestu In bližnji okolici
so razpravljali na zborih o družbenem planu in proračunu za 19(0
ter posebej o gospodarskih In negospodarskih Investicijah. Seznanili
so se tudi z urbanističnim načrtom mesta. In okolice, razpravljali
pa so največ o objektih, ki bodo namenjeni stanovanjskim skupno
stim. Na podeželju so volivci obravnavali predvsem kmetijstvo,
družbeni plan, gospodarske ln negospodarske Investicije ter prora
čun. Povsod pa so dali velik poudarek temu, da Je treba izvršiti
petletni plan v štirih letih, kar so tudi toplo pozdravili. Glede ne
gospodarskih Investicij to bili volivci mnenja, da so največje potrebe
v šolstvu m komunali; zato so se tudi odločili, da bodo sodelovali
nri tel tr.cradnll « samoprispevki

a

S seje predsedstva okrajnega
odbora Socialistične zveze

a

IMV - tovarna avtomobilov
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Dragocene rezerve v turizmu
(Nadaljevanje s L strani)
načrta se sedaj že uresničuje,
nadaljevala Pa se bo postopno
V prihodnjih letih.
•

Ne enostranskih
opredelitev
na turistične in
zdraviliške kraje!

Nekoliko bi s* reda ustavila
*e pri termalnih zdraviliščih,
ki
predstavljajo
specifična
vprašanja na našem področju.
Im^mo Dolenjske, Cateške in
Šmarješke toplice. K e r so P
vseh kapacitete daleč premajh
ne, so v izdelavi načrti za
znatno razširjenje kapacitet teh
zdravilišč. P r i izdelavi teh na
črtov so se pojavila vprašanja,
ali naj se ti kraji razvijajo kot
zdravilišča ali kot turistični
kraji. Mnenja smo, da ne b i
bilo pravilno, če bi se eno
stransko opredelili le v eno ali
drugo smer- Vse te toplice
imajo namreč možnost zelo ši
rokega ta vsestranskega razvo
ja. Dolenjske in Cateške topli
ce se bodo razvile v specializi
rane zdravstvene ustanove za
zdravljenje revmatlkov Iz vse
Slovenije, kar pa ne b niti
najmanj oviralo, da se ne bi
vzporedno s tem razvijali v
latih krajih tudi razni turistič
ni, športni, zabavni in drugi
objekti.
r i

0

Tako nameravamo
narediti
Iz vseh teh zdravilišč poleg
modernih zdravstvenih ustanov
še močne turistične centre, k i
bodo skrbeli za fizično in psi
hično razvedrilo svojih pre
hodnih in stalnih gostov. Šport
ni zimski ln letni bazeni, razna
športna igrišča, zabavišča, pro
stori za kulturne prireditve,
organiziranje raznovrstnih k u l 
turnih, športnih in drugih pri
reditev, organiziranje izletov v
druge kraje dolenjskega turi
stičnega področja — z vsem
tem bomo skušali v prihodnjih
letih, ko bomo ta program po
stopoma uresničevali, pritegniti
ln zadovoljiti stalne prehocbe
ter nedeljske turiste iz velikih
središč, k i imajo svoje zaledje
na našem področju, kakor tudi
čedalje številnejše Inozemske
turiste.
Smatramo, da bo ob vzpored
nem razvoju zdraviliških in
Komisija za sklepanje in
odpovedovanje
delovnih
razmerij p r i
GOZDARSKO LESNI
POSLOVNI ZVEZI
NOVO MESTO

turističnih kapacitet v teh cen
trih možno do maksimuma iz
koristiti bogate naravne pogo
je, k i 1ih tu imamo, ter na ta
način omogočiti bolnim delov
nim ljudem, da si zdravje po
novno ^ridobe, hkrati pa ob Iz
virih iste zdravilne vode omo
gočiti množicam zdravih dr
žavljanov, da ohranijo svoje
zdravje in d3lovno sposobnost,
da se temeljito odpočijejo ter
okrepijo svoje umske in fizič
ne sposobnosti. Smatram, da
ob smotrni razporeditvi i n lo
kaciji zdravstvenih, turističnih,
športnih ln rekreacijskih obiektov v teh krajih ne b pri
šlo do neskladnosti in trenj
med zdravstvom in turizmom,
temveč obratno do smotrnega
gospodarskega sožitja ter čim
bolj racionalnega izkoriščanja
naravnih bogastev ter komu
nalnih in dTuglh investicij.
0

•

S turizmom
in za turizem
mora dihati
prebivalstvo
vsega okraja

Pogoj: nižja strokovna
izobrazba.
Prijave pošljite na gornji
naslov do 20. marca 1960.

1. marca ob približno pol
osmih je vozil z Malega K a m 
na proti Senovem J . K . dva
skupaj speta voza. Otroci, k i
so šli takrat v šolo, so se za
čeli obešati na zadnji del
prvega voza. P r i tem je pa
dla s sore šolarka K . U . P o 
vozilo j o je prvo desno kolo
zadnjega voza i n j i zlomilo
desno nogo.

# Pletiljstvo v Mirni peči
je obrat novomeške Industrije
perila. T u pletejo le otroške
žabe, k i gredo najbolj v pro
met, včasih pa še nogavice.
Svoje izdelke prodajajo v Ljub
ljano, Maribor in Ptuj. Obrat
zaposluje 19 žensk, k i delajo
v dveh izmenah Proizvodnega
plana nimajo, izgotove pa po
30 do 40 žab na dan- Plačane
so še na uro. Pravijo, da mo
rajo dobiti še nekaj vreten.

potem pa bodo vpeljale delo
po učinku. Na njihove proiz
vode ni reklamacij, kar po
meni da prodajajo le kvalitet
ne izdelke.
•
Kmetijska zadruga je v
zimskem času sklepala kooperacljske pogodbe. Plan imajo:
koruze 40 ha, krompirja 20 ha,
travnikov 40 ha, detelje 50 ha,
krmnih okopavin 15 ha, vino
gradov 7 ha in sadovnjakov
5 ha. Od tega so že sklenili

OBVESTILO REJCEM PLEMENSKIH KOSIL

UPRAVA ZA GOZDARSTVO
0 L 0 NOVO M E S T O
o p o z a r j a

VSE

GOZDNE POSESTNIKE IN LASTNIKE GOZDOV,

da je zadnji rok za vlaganje prošenj zo sečna
dovoljenja za lett 1961 —

31. marec 1960

Prošnje Je treba oddati ali nasloviti na področne kme
tijske zadruge na predpisanih obrazcih, ki morajo biti
točno ln Čitljivo Izpolnjeni, z vsemi zahtevanimi podatki.
Po navedenem roku kmetijske zadruge prošenj ne bodo
več »prejemale.

TIT

-~v, poteu. »c uic^u« zgoditi, da bo pri si utrjevali svoj vojaški in politični po
meru Gvineje (in seveda tudi Jugosla ložaj znotraj Atlantskega pakta in izven
vije) v kratkem sledilo še več drugih nje^.
7 nčilno je, da bo istega dne, ko bo
držav. Ce pa prekine odnose, se utegne
hudo zameriti ne samo Gvineji, ampak sovj tskl premier Hruščev obiskal Pari*
tudi drugim neodvisnim afriškim drža na povabilo predsednika de Gaulla. zavam, k i bi tak ukrep razumele kot pritisk hod^.onemškl kancler Adenauer obiskal
na njihovo suverenost iS svobodno odlo W. shington, kjer se bo razgovarjal s
čanje v mednarodnih odnošajih. Ta dile predsednikom Eisenhowerjem. zunanjim
ma je razvidna tudi iz komentarjev, k i min'rtrom Herterjem in drugimi visoki
prihajajo Iz Zahodne Nemčije. Vsi se mi ameriškimi političnimi osebnostmi. V

Bonn v ospredju
VVashingtonu se je vzdušje v zadnjem ča
su nekoliko spremenilo v korist Bonna.
Upoštevati moramo, da bodo letos novem
bra Američani volili novega predsednika
ZDA in da se obe stranki trudita čim
bolj zmanjšati ugled druge. Demokrati na
primer očitajo republikancem, da preveč
popuščajo v mednarodnih odnošajih, da
premalo pozornosti posvečajo obrambni
moči Z D A in da so storili celo vrsto
napak v zunanji politiki. Republikanci se
seveda branijo-tudi s tem, da v zunanji
politik! postanejo manj popustljivi in
manj pripravljeni na kompromis.
V tem vzdušju bo skušal Adenauer do
seči, kar bo le mogel. Predvsem Bo sku
šal pregovoriti ameriSke voditelje, naj ne
popuščajo Hruščevu na sestanku na naj
višji ravni. Samo prihodnji dogodki bodo
pokazali, koliko se mu bo to posrečilo
dosočl.

namreč strinjajo, da ne gre samo za Gvi
nejo, ampak za zahodnonemške porcije
na črnem kontinentu.
Zahodnonemška politika pred sestan
kom na vrhu, ki naj bi bil v začetku
maja v Parizu, postaja čedalje bolj agre
sivna in naperjena proti zbližanju med
ob .a blokoma. Ne samo njeno pospe
šeno oboroževanje, ko se pripravljajo po
gajanja za razorožitev, ne samo afera 8
španskimi oporiSči, ne samo nedavni
antisemitski izgredi, ampak celotna zu
nanja politika Bonna je usmerjena v to,
da bi Zahod na bližnjih pogajanjih :ia
vrhu ostal čim bolj nepopustljiv. To bi
seveda povzročilo neuspeh teh pogajanj
in ponovno zaostritev v mednarodnih
odnošajih, kar Je pravzaprav namen Za
hodne Nemčije. Zakaj samo v takem
mednarodnem vzdušju se bodo Nemci
lahko še naprej nemoteno oboroževali In

Gospodarstvo v Mirni peči

Kmetijska zadruga
MIRNA PEČ

KMETIJSKA OBDELOVALNA
ZADRUGA (KDZ) PORODIN
se prav tako nahaja v okolici Bitolja v
smeri proti grški meji v ravnini Pelagonije
na Bitoljskem polju. Vas šteje 378 prebi
valcev, od katerih j i h je v zadrugi 273.
Od 80 gospodarstev j i h je v zadrugi 60.
Zadruga je bila ustanovljena leta 1956,
torej po razformiranju s-tarlh K D Z lz dobe
administrativnega ustanavljanja zadrug.
V vasi so bili prej T u r k i , ki so se pa
prostovoljno izselili ln domačije prodali
(brez posredovanja oblastnih organov) M a 
kedoncem, k i so prišli iz grškega (egejskega) dela Makedonije. Makedonci lz
grškega dela Makedonije se že od 1. 1924
dalje selijo iz Grčije v Makedonijo, T u r k i
pa iz Makedonije v Turčijo. To je popol
noma naraven tek selitve prebivalcev brez
oblastvenega pritiska.
Zadruga ima 1080 ha zemljišč, ki so
skoraj vsa obdelovalna. Sedaj imajo v
hlevih 97 krav, 17 telic In 44 telet, v glav
nem sivorjave pasme. Čredo nameravajo
povečati za 100 krav z uvozom iz Holandlje. V načrtu imajo rejo 500 krav. Mleko
prodajajo po 40 din liter. Značilno je, da
je molznost sivorjavih krav večja kot pa
frizijk. Največ sejejo pšenice, katere so
imeli v letu 1959 400 ha s povprečnim pri
delkom 42 stoto v na ha. Pred uvedbo ita
lijanskih sort pšenice so pa pridelali samo
10 stotov na ha. V jeseni 1959 BO posejali
500 ha italijanske pšenice s sorto san pa
store in fortunato. Z a obdelavo Imajo na
razpolago 15 traktorjev i n 2 kombajna.
P o v p r e č n o gnojijo s 600—900 kg umetnih
gnoj-.l na ha in to p i e d s e m s fosiornlmi
umetnimi gnojili, le koruzi dajo 1500kg
gnojil na ha. Zadruga ima tudi 12 ha nove
ga sadovnjaka h r u š k i n jablan, gojenih v
obliki pritličnega grma in sajene 5 X 4 m.
T
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Nabirajte
zdravilna zelišča
Cvet: lapuha, malih marjet.c;
List: bršlina (bršljana);
Korenine: bedeče neže-kompava, habat - smrdljivi bezeg,
male norice - male beladone,
regiata, pekoče koprive, trobentič;
Lubje: češminovih korenin,
češminov.h palic;
Mah: hrastov;
Cen« in navodila za nabira
nje dobite pri vaii zadrugi ali
pri podjetju G O S A D , skladi
šče Novo mesto, Slakova ul. 8.
Nabiralci, pohitite z nabi
ranjem lapuhovega cveta, ki
ima letos lepo ceno!

Odborniki O L O Novo mesto
so na zadnji seji 26. februarja
imenovali za načelnika oddel
k a za družben«
službe dr,
Bogdana Skrlja, dosedanji v r 
šilec dolžnosti načelnika Stan
ko Muzlovič pa je b i l razre
šen. Za šefa Uprave za gozdar
stvo O L O je b i l imenovan inž.
Slobodan Rajić. Č e s t i t a m o !

i u - i . . „ i-epuoiik«i :seruCija ic zuieroiii
vztraja v središču svetovnega zanimanja
— v negativnem smislu. Načrtom za opori
šča v Španiji in drugod se je zdaj pri
družil spor z mlado afriško republiko
Gvinejo.
Začelo se je z očitkom, k i je Bonn
očitno zelo prizadel. Ministrski predsed
nik Gvineje Sekou Toure je namreč obdol."'l Zahodno Nemčijo, da je gmotno in
z znanstveniki sodelovala pri izdelavi
francoske atomske bombe. Ce je trenutno
v Afriki vprašanje, k i bi burilo duhove
javnosti, jc to brez dvoma eksplozija
francoske atomske bombe. Zahodna Nem
čija, k i je očitno zelo občutljiva za tako
kritiko zaradi njenih interesov v Afriki,
Je seveda takoj zanikala trditev gvlnejskega premiera.
Toda zadeva se je še zaostrila, ko je
Gvineja navezala diplomatske stike z De
mokratično republiko Nemčijo. Znano je,
da jc Jugoslavija pred dobrima dvema
letoma tudi vzpostavila diplomatske odnošaje z DR Nemčijo in da je b i l to
povod, da je Bonn prekinil diplomatske
odnošaje z Jugoslavijo v skladu s tako
imenovano Hallstelnovo doktrino. Po tej
doktrini ne bi smela nobena tretja drža
va, k i ima že diplomatske odnošaje z
Bonnom, hkrati Imeti diplomatske stike
7. DR Nemčijo. Ce bi se pa to kljab temu
zgodilo, mora Zahodna Nemčija prekiniti
diplomatske odnošaje s tako državo.
N i Se znano, če bo Zahodna Nemčija
prekinila diplomatske odnošaje tudi s
Gvineje, čeprav je to, po vseh znamenjih
sode\ telo verjetno. Bonn je očitno pred
ze!j težavno izbiro: če ne prekine odno-

K e r je plemenilna sezona za (težji delovni kijnj) oskrbuje:
1. Janez
Kek, Luža pri
kob le že v teku, obveščamo
rejce plemenskih kobil, da Trebnjem,
plemen i jo v n a š e m okraju p r i 
2. Andrej Premelč,
B zeljznani plemenski žrebci na na sko,
slednjih postajah:
Žrebci
haflinger
pasme
Zrebce hladnokrvne pasme (lažji tip delovnega konja);
1. M i r k o Zalokar, V r h pri
Šentjerneju,
2. Janez Vidmar, Drama pri
Vsem kmetovalcem, kooperantom, zlasti pa
Šentjerneju,
3. Živinorejsko veterinarski
zadružnikom, č e s t i t a za krajevni praznik
zavod Novo m^sto (Veterinar
Mirne peči
ska bolnišnica) od 15. marca
dalje.
Zrebca kasača ima: Jože
Kuntarič,
S ! i v j Pri Kosta
njevici.
Rejce opozarjamo, da je v
njihovem interesu, da vodijo
kobile k priznanim žrebcem,
ker slab plemenjak lahko po
polnoma u n č i trud njihovega
in se še vnaprej priporočal
dela.
Tudi pri živini velja
pravilo: - K a k r š n o sem3, taka
žetev«. — S k c č n i n a za kobile,
tudi rodovniške znaša 2.000
dinarjev.

razpisuje
naslednje delovno mesto:
administrativna moč
za taksacijo

Imenovanji pri 0L0

Otrok podel pod voz

Poleg že omenjene razširitve
turističnih kapacitet i n izgrad
nje turističnih in zdraviliških
centrov v novomeškem okraju
ter vzporedno s tem izgradnje
sodobnega
cestnega
omrežja,
bomo morali s' temi nalogami
reševati
še mnogo
drugih
vprašani. Tako bo treba posve
titi izredno veliko pozornost
vzgoji strokovnega kadra za
turizem k i gostinstvo, kakor
tudi vzgoji celotnega prebi
valstva z naloge v . turizmu,
turistični propagandi itd. Po
sebno velika odgovornost čaka
trgovska in obrtna
podjetja
našega okraja, da bodo prila
godila
svoje
poslovanje in
usluge
zahtevam
sodobnega
tranzitnega in turističnega pro
meta. V zvezi z razvijajočim
se turizmom so naši napori
usmerjeni načrtno tudi na iz
boljšana© lovišč divjadi, ribo
gojnic,
planinskih
postojank
itd- V zadnjem času posvečamo
zelo veliko skrb tudi arheolo
škim Izkopavanjem, zbiranju
izredno bogatega etnografskega
gradiva, oživljanju izvirne fol
klore, restavrlranju dragocenih
kulturnih in zgodovinskih spo
menikov, k i j i h je na našem
področju Izredno veliko, restavriramlu objektov iz N O B . poživlianju celotnega kulturnega
življenja in prireditev — vse z
a

namenom, da obogatimo ln
olepšamo življenje delovnemu
človeku ter da poživimo doma
či in inozemski turizem
Čeprav smo Šele na začetku
poti, sem vendar prepričana,
da se bodo z napori prebival
stva ter ob pomoči skupnosti
razvile tudi Dolenjska, Bela
krajina in Posavje v turistično
zelo privlačna in pomembna
področjalir

e

pogodb za 32 ha koruze, 60 ha
krompirja, 41 ha travnikov,
15 ha detelje, 28 ha krmnih
okopavin. 4 ha vinogradov in
1 ha sadovnjakov. Razen tega
so sklenil; še pogodbe za pita
nje 50 glav mlade živine in
telet (letni plan imajo 140 glav),
30 glav govedi nad 2 leti sta
rosti (letni plan 60 glav) in za
okoli 700 repov prašičev (letni
plan 900). P r i sklepanju kooperacijskih
pogodb je dosegla
zadruga tako lep uspeh zato,
ker so izkoristili občne zbore
S Z D L za razprave o kmetij
stvu in za pojasnjevanje naše
kmetijske politike.
26. februarja so Imeli sejo
zadružnega sveta, na kateri so
potrdili zaključni račun za leto
1959. Lani so imeli 50 milijo
nov dinarjev prometa, (od tega
31 milijonov s prašiči, 11 m i 
lijonov z lesom, 3 z živino. 7
z reprodukcijskim materialom,
6 z ostalim odkupom in 1 mili
jon strojni odsek), 4 milijone
dohodka ln 2-4 milijona čistega
dohodka- Na seji so sprejeli
se ptian za letos, k i predvideva
podoben promet kot lani. Pro
meta z lesom bodo Imeli na
mreč precej manj, ker bodo
gozdove sekali čim manj, zato
Pa se bo dvignil promet pri
p.rašičih.
Konec lanskega leta je do
bila zadruga še en traktor in
imajo zdaj dva. S traktorske
ga tečaja sta se tudi vrnila Jva
tečajnika, enega traktorista pa
so imeli že prej. Štipendirajo
še dva na nižji in enega na
srednji kmetijski šoli.
— Remont iz Mirne peči ima

OBČINSKO PODJETJE

»REMONT«
Mirna peč
PRIPOROČA SVOJE U S L U G E IN ČESTITA
VSEM M I R N O P E C A N O M ZA KRAJEVNI
PRAZNIK!

mizarsko delavnico in zidarje
Podjetje je lani doseglo 31.5
milijonov dinarjev bruto pro
dukta ln s tem za 40 odstotkov
prekoračilo letni plan, alt pri
bližno za enkrat povečalo bru
to produkt z ozirom na pred
lani. V preteklem letu so do
segli tak uspeh predvsem za
radi nagrajevanja
po učinku
pri mizarjih in zato, ker so
zaposlili 15 zidarjev več kot -O
predvideli.
Največji
lanski
uspeh zidarjev je, da so sezi
dali 4 bloke s skupno 26 sta
novanji za stanovanjsko za
drugo »Hišica* iz Ljubljane.
Na
zadnji seji delavskega
sveta so potrjevali zaključni
račun, k i je pokazal, da so
dosegli nad 1 milijon čistega
dobička- V programu za letos
so predvideli prizidavo strojne
mizarske delavnice, dosedanjo
pa bodo spremenili v ročno
Občino so že zaprosili za 1-5
milijonov dinarjev kredita, sa
mi pa bodo prispevali pol m i 
lijona udeležbe iz čistega do
bička. S to preureditvijo bodo
povečali letno proizvodnjo m i 
zarske delavnice za 30 odstot
kov.
P.

Zarodi zajca v smrt

IZ RAZNIH STRANI
• I Potres v Agadiru, mestu
v Maroku na obali Atlantskega
oceana je terjal kakih 12.000
človeških žrtev. Samo združe
nim naporom mednarodne so
lidarnosti gre zahvala, da ni ta
katastrofa po svojih poslrdlcah
terjala se već žrtev. Namesto
porušenega Agadira bodo zgra
dili novega.
m Predsednik francoske re
publike de Ganile je bil od 3.
do 5. marca na vojaški in
spekciji v Alžiriji. Obiskal je
več garnizij in se seznanil r
vojaškimi operacijami Podprl
je francosko armado in j i ve
lel, naj dokončno vzpostavi
red, češ da bodo Alžlrci šele
potem popolnoma svobodno od
ločali o svoji prihodnosti.
• Predsednik ZDA Eisenhewer se je po desetdnevnem
obisku v nekaterih državah La
tinske Amerike vrnil v Washington. Pred vrnitvijo se
je tri dni mudil na Portoriku.
K Na deželnih volitvah na
Koroškem, na katerih Je bila
volilna udeležba precej nizka,
so spet zmagali socialisti *8,5% glasov.
m Amerliko vojaftko letal
stvo Je Izpraznilo ene** »voljn
strateških oporišč v Ben Sllmenu ln ga izročilo maroški
vojski. To Je prvi korak pri
Izvajanju sporazuma, sklenje
nega decembra lani med pred
sednikom Eisenhowerjem in
kraljem Mohamedom V., ki do
loča popoln umik ameriških
vojaških sil lz Maroka do kon
ca leta 1963.
m Organizacija OZN za kme
tijstvo Je sporočila, da bo le
tos na severozahodno Afriko
padel največji roj kobilic od
leta 1954. Sporočilo opozarja,
da Je treba uničevati legla ko
bilic, preden se dvignejo ko
bilice in vse uničijo.
• Predsednik ganske vlade
Nkrumah ln več drugih afri
ških voditeljev Je predlagalo,
naj bi sklicali izredno afriško
konferenco, na kateri bi širše
proučili probleme Afrike.

28. februarja ob 21. u r i sta
se v r a č a l a z motornim kole
som lz Starega trga ob K o l p i ,
kjer sta gledala igro in kasne
je nekaj popila, zakonca Ivan
ln Ivanka Madronič. P r i L a nišču je opazil šofer v desnem
obcestnem jarku divjega zaj
ca, k i je tekel po cesti. M a 
dronič je zapeljal na desno
stran in nekajkrat brcnil proti
zajcu. Zaradi tega je z motor
jem zadel v obcestni smernik;
motorista je vrglo na bližnji
S sejmISča
( rni z i d vinograda, od tu
V ponedeljek 7. marca s o . n
ga je odbilo nazaj na cesto,
kjer je obležal mrtev. 2ena Je novomeško sejmišče pripeljali
bila samo laže poškodovana. 595 prašičev in 245 glav go
Na motornem kolesu je škode veje živine. Z a prašiče so z a 
htevali od 4000 do 14000 din,
za 30.000 din.
za vole od 110—125.000 din, za
krave od 90-120.000 din in za
• TONAZO SVOJEGA LADJEV junce a l i telice od 30—105.000
JA BO PODVOJILO do konca leta dinarjev.
1960 splitsko brodarsko podjetje
Promet je b i l tokrat občut
»Jadranska
svobodna
plovba«
Pred tremi leti Je Imelo podjetje no slabši kot navadno (zaradi
le nekaj manjših ladij s skupno sejma v Štefanu, k i je b i l
18.000 ton nosilnosti, konec lan
skega leta 35.000 ton modernega istega dne). P o prašičih je
ladjevja, letos pa bodo povečali vedno v e č povpraševanja, z a 
tonažo na 70.000 ton.
to je cena poskočila.

D0BERSEK

a

dajejo v več obrokih ln delno v raztop
ljenem stanju.
Ogledali smo si nasad heterozne koruze,
last tega posestva, s katerim se je pose
stvo udeležilo zveznega natečaja za visoke
pridelke koruze. Koruza je sajena 65X25
do 30 cm, tako da je na 1 ha od 45 dO
50 tisoč rastlin. Sejali so sorto Viskosin
641 A A . Skoraj vsako steblo je imelo po
2 storža. Šteli smo vrste na storžu. Storž
je imel 22 vrst, v vrsti je pa bilo 53 zrn,
to pomeni, da je imel storž 1166 zrn
(okrog 46 dkg zrnja na storž). Povprečje
pridelka znaša brez dvoma 25 do 30 dkg
zrnja na storž in če računamo na 1 ha
80.000 storžev, je to pridelek 200 stotov
zrnja koruze na 1 ha. Zemljo so zorali
40 cm globoko. Ob oranju so dali (brez
hlevskega gnoja) 1000 kg umetnega gnojila
po ha, ob setvi nadaljnjih 1000 kg dušičnatih umetnih gnojil na ha, ko je imela
koruza dva lista (nicanje) spet 1000 kg
dušičnatih
in fosfornih umetnih gnojil
na ha, ob metličenju pa še ponovnih 1000
kg kalijevih in fosfornih umetnih gnojil
na 1 ha. Zraven tega so izvršili dopol
nilno opraševanje koruze, zemljišče so pa
namakali. Gnojili so s specialnimi stroji.
Stranska stebla so sproti odstranjevali.

^aphfit a peti po UHafkedoniji
Od jablan Je največ jonatana. Med dre
vesi so Imeli posajeno sladkorno peso (zelo
lep pridelek), ki so jo takrat pulili. Slad
korna pesa je bodoča važna rastlina Pela
gonije zaradi nove sladkorne tovarne v
Bitolju.
Zadružniki dobivajo med letom 80 %
plače in so plačani po učinku. 14 krav
oskrbuje ene oseba. Socialno zavarovanje
še ni uvedeno. Vsak zadružnik Ima zraven
plače po učinku še povprečno po 1 ha
ohišnice. Zadruga zaposluje enega agro
noma.
Na potu v zadrugo in nazaj smo videli
še precej starih vinogradov, rezanih na
glavič, po večini brez opore. V bližini Bito
lja Je mnogo parcel vrtnih Jagod. Povsod
se je pa sušilo ogromno paprike.
PRIDELOVANJE RIZA
Na Bitoljskem polju v smeri proti Crnl
reki smo imeli priložnost videtd primitivno
mlačev rlža z živino. Snopi rlža so bili
naloženi v krogu ln po tem krogu so
poganjali konje, ki so z nogami mlatili rlž.
Makedonija Ima okrog 5300 ha riža, in
to v Kočanlh, Strumicl, ob Bregalnlcl, v
okolici SkoplJa in Bitolja. Pridelek rlža
znaša (neluščenega) 60—70 stotov na ha,
cena za 1 kg neluščenega rlža pa je 60
din. Riž so na bližnji njivi želi s srpi.
Njive so preprežene s kanali, po katerih
spustijo vodo na preorano zemljo. Ko stoji
voda na zemlji za ped visoko, poravnajo

zemljo z desko in voda se zablatl. Na
blatno vodo sejejo riž z roko. Ko se voda
zbistri, s svojim blatom pokrije seme —
riž. Pozneje riž enkrat do dvakrat oplejejo in do žetve ni nobenega dela več na
riževih poljih, ki ob zoritvi izgledajo kot
naša prosena polja. Riž je namreč prav
tako v latih kot naše proso. Ko začne
riž zoreti, vodo s polj spuste v kanale,
tako, da je ob žetvi polje suho. Posamezne
parcele so male. Luščilnice riža go v Skoplju. Na splošno pa Makedoncem manjka
sodobnih luščilnic in polirnic za riž .
REGULACIJA CRNE REKE
IN MELIORACIJA PELAGONIJE
je ogromnega pomena za Pelagonljo, to je
ravnino od Prllepa do Bitolja in dalje do
grške meje. Do sedaj sta regulirani dve
tretjini reke. Regulacija bo zaključena le
ta 1961. Regulacije in melioracije finanslrajo lz zveznih sredstev (za lastnike
zemljišč zastonj). Direkcija melioracijskih
del je v Bitolju. Stroški za 1 ha meliora
cij znašajo 200.000 din. Z regulacijo bodo
rešili 60.000 ha poplavnega področja, od
katerih Je bilo 5000 ha stalno pod vodo.
Crni reki dela popolnoma novo strugo 40
bagerjev ln 50 buldožerjev. Regulirajo
tudi pritoke Crne reke. Pod melioracijo
razumemo predvsem namakanje, ki bo
zajelo 80.000 ha površine. Na Izsušenem
in meliorlranem pelagonijskem polju or
ganizirajo velika družbena posestva.

DRUŽBENO POSESTVO PELAGONIJA
ima že danes 3500 ha obdelovalnih po
vršin, v programu pa je 6000 ha obdelo
valnih površin. Zemlja je aluvij na smolnici (kot vsa Pelagonija). Dolžina posestva
bo znašala 15 km, širina 3 km. Na vsak
kilometer bo kanal za namakanje. Posa
mezna delovišča bodo merila po 1000 ha.
Center posestva bo ob glavni poti za Bitolj. Zdaj ima posestvo 2 agronoma in
4 kmetijske tehnike, pozneje pa bo imelo
25 kmetijskih strokovnjakov. Glavne kme
tijske rastline bodo Italijanska pšenica,
heterozna koruza, sladkorna pesa ln delno
.krmske rastline. Predvsem se bo pose
stvo specializiralo za pridelovanje slad
korne pese zaradi sladkorne tovarne v Bi
tolju, ki bo zahtevala ob polni proizvod
nji pridelke s 5000 ha sladkorne pese. Na
dalje bo posestvo redilo 8000 glav govedi,
od tega 2000 krav mlekaric, ostalo bo pi
tano govedo. Pitanje temelji na repnih
rezancih iz sladkorne tovarne. Leta 1959
so imeli 400 ha sladkorne pese s pridel
kom 700 do 800 stotov po ha, leta 1960
pa bodo imeli zasejanih s sladkorno peso
Že 1000 ha. Vsa dela so mehanizirana. Za
sladkorno peso porabijo na primer komaj
25 delovnih dni na lha letno. Imajo tudi
kombajn za spravljanje sladkorne pese.
Za poljske rastline orjejo 40 cm globoko
in še več. Na 1 ha dajo povprečno 1500 kg
umetnih gnojil, koruzi pa celo 2500 kg
umetnih gnojil na hektar. Umetna gnojila

POSESTVO 2IVINOREJSKE P08TAJE
Je zdaj sicer vključeno v veliko kme
tijsko posestvo Pelagonija, vendar je to
vidno izstopajoči obrat, k i je b i l prej sa
mostojen i n ima še danes vse elemente
samostojnega posestva. To nam pove tudi
ločeno knjigovodstvo, po katerem ima ta
obrat 600 ha zemlje in 104 glav govedi.
Na 120 ha obdelovalne zemlje je bilo no
tem obratu 1958. leta 45 milijonov bruto
dohodka (od tega 20 milijonov čistega).
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»KREMEN« brusi ljudi
bitu izobriižen. Omenil sem ie, da naših peskokopih že zdaj le
bom povedal na kratko, nato
so na51 obrati raztreseni. Težko stežka predelajo surovi pesek
pa natančneje. Delavski svet Je
zbraifci delavski »vet eii upravn;
spremlja izpolnjevanje plana odbor. Vsa U u Sle niso kos velikim v predpisane kvalitete. Pralni
in stalno ukrepa. Proizvodnja nalagam delavskega upravljanja. ce in separacije so ozka grla.
je najvažnejša; če teče proiz Kako pomagati? Našli smo rešitev Naš tehnični program vsebuje
kj je najboljša: Izdajamo svoj list
vodnja, ni težko reševati še »Nafti radnike«. Vsi člani kolekti zato troje. Rekonstrukcijo pral
drugo. Delitev dohodka, razne va ga dobivajo. Seznanja Jih s se nice in separacije, postavitev
nakupe za modernizacijo pro jami delavskega sveta i,n upravne velikega drobilca peska in od
ga odbora z nalogami v proizizvodnje, želje in predloge čla vodmj,)
im <>iixn -pove Se marsikajpiranje novih kopov na obratu
nov kolektiva, vse to rešujemo drugega.
Mokro polje. Sodobno sušilnico
soglasno z upravo. Če je direk
tam že montiramo. V okolici
tor član delavskega sveta v T R I N A L O G E - P R V A
peskokopa Ravne so velike za
M
O
D
E
R
N
I
Z
A
C
I
J
A
resnici in ne samo na papirju,
loge kremenčevega peska do
potem ni težko, saj ves kolek P R O I Z V O D N J E
bre kakovosti. Sloji so zelo
tiv res enodušno vodi podjetje.
Nazadnje še 20 minut razgo debeli, pokriva jih le tanka
vora z direktorjem
Nikom plast jalovine. Novomeško se
TEKMOVANJE
paracijo bomo prestavili tja.
Križancem.
Lami septembra smo v delav
To moramo narediti do Zleta
— L a n i smo nakopali 52.000
skem svetu razmišljali o tem, kako b-; počastfflii 40- letnico K P J in ton kremenčevih peskov. Le mladosti, da bi lahko primer
no uredili stadion, ki ga nad
SKOJ. Dogovorili smo se, dia bo
mo tekmovaM. Vsem obratom smo tos j i h bomo 60.000 ton. Z nem našo separacijo pripravlajo.
določili naloge lin jtfh razdeMIi na ško firmo »Didie werke«, najIn tretja naloga: pralnico na
1'iHMliiiMmmiMimiinHUHiiiiiimi
M i r n i moramo rekonstruirati
in jo tudi elektrificirati." Do
Pred milijoni let je bilo. Gorjanci so takrat šele j zdaj smo na vseh peskokopih
kopali pesek največ ročno, za
nastajali. Na zemeljski obli so se morja dvigala, f to bomo morali v bodoče več
upadala in se prelivala drugo v drugo. Nastajale
razmišljati o strojnem izkopu.
so gore in doline. Divje hrumeče reke so trgale I Razni bagri in prenosni trako
vi nam bodo lahko veliko ko
skale in jih nosile s seboj. Skala se je drgnila ob f
ristili.

K a

r oglejte si več kot 20 metrov debelo plast peska v pesko*°Pu Ravne. Pridni Kremenov! radarji ga nakladajo na kamion,
*» ea bo odpeljal v separacijo, nato pa bo pesek, ločen*po
'^ličnih kvalitetah, odromal v svet. Mogoče v steklarno, morda
Selezolivarno, morda bodo z njim kje napolnili filter, kdo ve?
v

V

pralnici peska na M o 
krem polju ni bilo sli
šati žuborenja vode, k i •
kce čez bazene, č e p r a v je bila
Jra že 11 dopoldne. V začet
ku letošnjega februarja je zal oster mraz in voda je
zmrznila. Delavci pri sušilnem
kobnu so morali s krampi na
menjati kupe zmrzlega peska,
Preden so ga lahko z lopatami
riametavali v boben. ObratoVodja v Mokrem polju je Aln Golob. On je tudi pred
sednik delavskega sveta. K a kor nalašč je iz leskovškega
P^skokopa priromal še Franc
c . Za prvega predsednika
delavskega sveta pri K r e m e so ga izvolili leta 1950.
V e

bi

Jar

n

u

— Najprej ste na vrsti v i ,
tovariš Jarc! Povejte, kako ste
Pred desetimi leti razumeli
delavsko upravljanje? K a j je
bila najtrša naloga delavskega
sveta v prvem letu?
*• Veste, star sem, na pokoj
nino čakam. Spomin me pre
lij zapušča, zato ne bom vepovedati posebno veliko.

NOTRANJEPOLITIČNI

To pa drži kot pribito: čutili
smo, da je delavsko upravlja
nje nekaj novega in velikega.
Kolektiv prevzame podjetje v
svoje roke, smo si govorili in
se čudili. B i l o je dovolj go
spodarskih nalog takrat. N a j 
težje v p r a š a n j e za nas pa je
bilo, kako pričeti in kaj delati.
Izkušenj še rii bilo, namena
delavskega upravljanja še n i 
smo prav razumeli. Ce pogle
dam zdaj te mlade delavske
svete, kako oni delajo! Veste,
res je velika razlika. Gotovo
je, da nismo razumeli m i ta
krat tako, kot to člani delav
skega sveta danes. Toda pri
čeli smo!
Franc Jarc, prvi predsednik
delavskega sveta pri Kremenu
je obmolknil.
— Le v p r a š a j t e mladi rod,
te, k i so prevzeli za nami! A l 
bin, sedanji predsednik delav
skega sveta, vam bo lahko ve
liko povedal!
— K a j delamo, vas zanima?
- je A l b i n Golob začel kar
sam z v p r a š a n j e m . — Najprej

TEDENSKI

PREGLED

Nedvomno je moč trditi, da je bil osrednji dogodek pre
teklega tedna V. kongres Zveze inženirjev in tehnikov Jugo
slavije. Kongres je zasedal od srede do petka v Festivalni
dvorani in drugih prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljub
ljani. Zakaj trdimo to? Zato, ker to ni bil samo kongres ene
kmed naših družbenih organizacij, temveč delovni dogovor
delegatov, ki so zastopali nekaj desettisoč inženirjev in tehni
kov v naših tovarnah, rudnikih, kmetijstvu in drugod, dogovor,
kako naj bi inženirji in tehniki še povečali napore za hitrejši
&zvoj industrije, kmetijstva in drugih panog, nudili Se več
Pomoči komunam pri uresničevanju njihovih nalog.
Delovni značaj kongresa izpričuje med drugim tudi
razprava v treh komisijah, in sicer razprava o višji obliki
eanizaclje proizvodnje v industriji, razvoju gradbeništva In
Povezovanju znanstveno raziskovalnega dela s prakso. Odlika
r

0p

Učinkovita
pomoč komuni
r&

tprave pa je. bila predvsem v tem, da so udeleženci pri
razčlenjevanju posameznih vprašanj upoštevali vlogo in naloge
|°2eniruko tehničnega kadra pri nas, v naših pogojih. Rečeno
bilo, da mora inženirsko tehnični kader organizirati proizodnjo ne samo i vidika čimboljšega tehnološkega procesa,
tcnivec da mora pri tem upoštevati tudi naloge, ki jih narekuje
*>stem delavskega in družbenega upravljanja. Ta misel je vela
*<U iz razprave takrat, ko so inženirji ln tehniki razpravljali
»avidezno povsem organizacijskih vprašanjih.
Prvi dan kongresa so namreč delegati razpravljali o vlogi
taženirjev in tehnikov v nadaljnjem razvijanju komunalnega
*tatema. Poslej, takšen je bil sklep kongresa, naj bi društva
področju komune, združevala Inženirje in tehnike Iz vseh
*trok. Z drugo besedo rečeno, inženirji in tehniki naj bi-prek
».iih strokovnih društev na področju komune, pomagali le-tej
Pri reševanju perečih vprašanj na področju gospodarstva, ko
munalnih zadev, šolstva in vzgoje. Bili naj bi najboljši sodelavci
Pri dajanju smernic in nalog, kompleksnega perspektivnega
razvoja lokalnih skupnosti ln borili naj bi se za izpolnitev
"Prejetih nalog. V resoluciji, ki je bila sprejeta zadnji dan
kongresa, so razen prej omenjenih stvari upoštevane še naloge
'hženirjev In tehnikov pri pospeševanju produktivnosti dela na
Vseh gospodarskih področjih. Inženirji In tehniki naj bi se
P°6cbno trudili za nadaljnje povečanje produktivnosti dela, ki
j" odvisno od subjektivnih činiteljev In od drugih pogojev, kot
*° spodbudne oblike nagrajevanja, racionalna organizacija dela
Poslovanja podjetij. Pri vsem tem lahko inženirsko-tehnični
kader veliko stori.
Naloge inlenirsko-tehnlčnega kadra v naših podjetjih so
*eveda zelo obsežne. Toda prav napotki kongresa so lahko temu
-*ad v pomoč, kajti usmeritev je zelo jasna. Tehnična inteli
genca naj se po teh organizacijskih spremembah še bolj uveljavi
komuni, to pa ho nedvomno krepilo moč komunalnega siste^
Ta kader lahko nudi veliko pomoč občinam za pospešen
razvoj gospodarstva, njegovih proizvajalnih sil in za Izobliko
vanje enotne politike v pripravljanju proizvodnih programov.
^ tej osnovi pa Je tudi mod smotrno porazdeliti naloge za
Uresničit;*v ciljev, ki Jih ima pred seboj* komuna. Razen te
Praktične dejavnosti pa ne gre podcenjevati tudi tega, da se
°<lo lahko inženirji In tehniki na ta način pri svojem delu
Povezali s splošnimi političnimi silami In družbenopolitičnimi
Organizacijami na področju komune.
Dragoceno pa bo seveda tudi <ic'o Inženirjev In tehnikov
P*' razvijanju tehničnih In drugih znanosti, uporabljanju
znanstvenih izsledkov. V:«e to naj le pospeši nai industrijski
Napredek, napredek gospodarstva sploh.
J e
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skalo, se brusila in drobila v vse manjše in manjše
delčke. Tako je nastajal pesek, kremenčev pesek.
Reke so napolnile z njim kotline pod Gorjanci.
Danes živijo po obronkih Gorjancev in v dolinah
pod njimi ljudje. Kopljejo ta pesek, ki sd ga pred
davnimi tisočletji izbrusile vode in ta pesek brusi
njih — ljudi. Vsak dan odhajajo iz svojih domov v
peskokope. Voda je pred milijoni let naredila iz
velikih skal pesek, ta pesek pa danes izpreminja
ljudi, ki ga kopljejo. Delo izpreminja naše skromne
in klene Podgorce, tako da jih bomo sčasoma le
težko spoznali.
Te vrstice so namenjene njim, njihovemu KREMENU in njihovemu velikemu delu.

f

j
i

I
f
|
f

elaborate za tri velike objektt.
ki j i h bomo gradili. Tovarna
ravnega stekla, obrat za pro
izvodnjo kremenčevih opek in
obrat za izdelavo lahkega be
tona "siporex«, so v načrtu
Tovarno ravnega stekla bomo
gradili v občini Črnomelj, ob«
ostala obrata pa v občini V i dem-Krško pri peskokopu Rav
ne. Raziskovalna dela bodo na
daljevali, saj je kremenčevih
peskov v podgorjanskem pod
ročju in v spodnjem toku K r k e
dovolj. Predvsem bomo razi
skovali področje okoli Brusnic.
Leskovca in Birčne vasi.

N E P E S E K . A M P A K KONČNI
IZDELKI!
To je glavni namen, k i ga
uresničujemo z že omenjenim
programom. Doslej smo proiz
vajali le surov pesek in ga
pošiljali na razne strani. K o
bomo zgradili objekte, k i so
predvideni, se bo vsebina naše
proizvodnje močno spremenila.
Iz našega kremenčevega peska
bo nova tovarna ravnega ste
kla v občini Črnomelj naredi
la vsako leto 3 milijone m*
P R I P R A V E N A I N V E S T I C I J E stekla. Razen okenskega ste
so druga zelo važna naloga. kla bomo v njej delali tudi
ravno steklo, saj
Pravočasno moramo
izdelati debelejše
obojega močno primanjkuje.
V obratu za proizvodnjo
D0BEB S M R T
kremenčevih zidakov bomo na
redili vsako leto 6 milijonov
V ČRNOMLJU
kosov vctlakov, če bo delala le
V
vseh
proizvodnih
ena izmena ljudi.
Posebna
podjetjih občine Črno
prednost proizvodnje kremen
melj so takoj v začetko
čevih zidakov je to, da j i h
letošnjega deta pričeli s
lahko proizvajamo vse leto,
proizvodnjo tako, da bo
medtem ko opekarne obratu
do proizvodne plane vse
jejo le sezonsko in pozimi sto
leto enakomerno izpol
je.
njevali. Poročali smo že,
V obratu za proizvodnjo sida so se že v zadnjem
porex betona bomo izdelali
četrtletju lanskega leta
vsako leto 60.000 m te beton
na to pripravljali. Mesec
ske mase. S švedsko firmo
februar Je najkrajša v
»Siporeac* se že pogajamo za
leta, kanižarski rudarji
licenco. Dosedanji poizkusi za
pa so kljub temu v fe
proizvodnjo siporex betona iz
bruarju letos nakopali
naših peskov so dali dobre re
5.300 ton premoga, kar je
zultate. Poizkuse so delali na
v zgodovini kanižarskega
premogovnika
največja
mesečna proizvodnja. Ker
-<> krepko poprijeli že v
začetku leta. jih pozneie
čas ne bo lovil, (proizvod
n i pa bo lahkq potekala
skorti vse leto enako
merno.
3
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delovne dni ter posameznike. Na
primer; v dbratu Leskovec VII, Je
moral vsak v osmih urah izkopati
7 ton peska m odkrivKe. Za vsak
odstotek skupno presežene norme
je dk>b»l obrat 10 točk. Da bi pre
prečili nesreče, ki jih pogosto
povzroči prevelhika delovna vne
ma, smo dodočilij tudii minus toč
ke. Dogovorih smo se, da je obrat
lz tekmovanja izločen v primeru
hujše nesreče, če je pa nesreča
pri delu lažja, se odbije od skup
ne ocene 2<j do 50 točk.
Se preden se je tekmovalna ko
misija sestala, so vsi obrati že
tekmovali. Delovtisča so bila bolj
še urejena kot prej in počiščena.
Deilavci so se med seboj spodbu
jala. V oktobru smo dosegli doslej
najvišjo
mesečno
proizvodnjo
5.959 ton. novembra — 4.779 ton ln
decembra 3.976 ton. V tem času ni
biHo niti ene obratne nezgode. Te
kmovanje v počastitev 40-letnice
nam Je pokazalo marsikaj, kar
doslej nismo videdi. Pričeli smo
terneljtteje razmdišljati o nagraje
vanju po učinku.
NAGRAJEVANJE
Lani maja smo sprejeli tarifni
pravilnik in večino del normirali.
Proizvodnja' se je takoj povečala,
toda ne toLilko, kot bi se lahko.
Dokaz je oktobrska proizvodnja.
V sicer mrtvi sezoni smo dosegli
rekorden uspeh 5.96» ton. Zakaj?
Tekmovanje je spodbudilo ko
lektive Obratov. Nd šlo za denar.
Pri delu je bjHa vodno kolektivna
zavest. Zakaj ne bi tega uporabili
tz:feo. da bi celoten kolektiv obra
ta pni nagrajevanju
podreti*
skupnemu uspehu, smo pomislim.
Najustreznejša jn obenem višja
oblika naign-aijevanj a po učinku Je
ekonomska enota. Z njo bomo poskus-Ui čez kak mesec v obratih
Mirna ln Novo mesto.
NA DELAVCA NE POZABLJAMO
Nesreče pni delu so nas dolgo
pek lile. Ni bilo težjih piumerov,
pa tudi) že razburjenje zaradi de
lavca, k i si je potolkel nogo ali
roko vpliva na proizvodnjo. IIIk L-nsko-tehnična komisija v pod
jetju je zelo delavna. Preiskujejo
vzroke nesreč opozarjajo in na
bavljajo razna zaščitna sredstva.
Tudii vamostnegu tehnika imamo.
Rudarji v kremenčevih rudni
kih so podvrženi silikozi. Da bi
preprečili resnejUa obolenja, se
ves kolektiv dvakrat na leto zvr
sti na fluorogratiranju. Boljše
preprečevati kot zdraviti, je že
staro načelo. Vse delavce redno
oskrbujemo z zaščitnimi sred6tvi
kot so maske, gumrtdjaeti skornjl
m dežni plašči, več prog za pre
voz delavcev od doma na delovno
mesto imamo. Delovlšča so raz
tresena, ljudem nc moremo nudi
ti toplega obroka. Zato pa na vseh
deloviščih dobijo topefl čaj.
Strokovno izobraženi delavec
naredi več. Vsako leto prirejamo
vrsto strokovnih tečajev. Ljudje
se pnučutejo na kopače, za strojrvike, za prvo pomoč pri nezgodah
ln še za vrsto drugih opravil. Člo
veku v na&i družbi ne zadošča le
strokovnost, tud; politično mora
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niiiimiiimih

večjim
proizvajalcem
proti
ognju odpornega materiala, se
pogajamo
za dobavo
naših
peskov, k i so zanjo kot suro
vina zelo zanimivi. Zadovoljni
so z njihovo kvaliteto, pogaja
nja so sicer še v teku, vendar
upamo, da bodo ugodno kon
čana.
2e lani smo
proizvodnjo
52.000 ton peskov zmogli le z
velikimi napori. Prehod na še
višjo proizvodnjo zahteva vrsto
ukrepov. Strojne naprave na

Začetek in nadaljevanje bi lahko
rekli. Franc Jarc je bil pred
desetimi leti pri Kremenn izvo
ljen za prvega predsednika de
lavskega sveta. Albin Golob, ki
stoji poleg njega, pa je pred
sednik delavskega sveta zdaj.
Med njima je deset let trdega
in vztrajnega dela vsega kolek
tiva za razvoj delavskega uprav
ljanja
Švedskem. Ta beton je 5-krat
lažji od navadnega, proizva
jali pa ga bomo v blokih raz
nih velikosti. Gradbeno pod
jetje ga lahko žaga na poljub
ne dolžine. Razen tega ima siporex beton boljše toplotne in
zvočne izolacijske lastnosti od
navadnega betona.
K o bomo zgradili te objekte,
bomo izkopali na leto 150.000
ton peska. Iz njega bomo de
lali končne izdelke. Z razisko
valnimi vrtinami smo našli dO
zdaj zalog za približno 6 m i l i 
jonov ton peska, po približni
oceni pa ga je na našem pod
ročju vsaj 20 milijonov ton.
Surovin je torej dovolj.
MILOŠ J A K O P E C

Popis kmetijskih
gospodarstev
Zvezni izvršili avet je sprejel odlok o statističnem popisu
kmetijskih gospodarstev v Jugoslaviji v letu 1960 (Ur. 1. FLRJ
št. 5 z dne 3. II. 1960). Zato bo od 15. do 31. maja popis kme
tijskih gospodarstev. Izjemoma bo popis družbenih kmetijskih
gospodarstev v marcu 1960. Vzporedno s popisom se bo izvedla
tudi statistična kontrola kakovosti popisnih podatkov.
Popis bo zajel kmetijska posestva ter ekonomije zavodov in
podjetij, splošne in specializirane kmetijske zadruge, kmečke
delovne zadruge ter individualna kmetijska gospodarstva.
Ta popis bo zajel po vaseh in vaških naseljih tudi družine,
ki nimajo kmetijskega gospodarstva, da bi dobili popolne po
datke o stanju stanovanjskega sklatfa.
NAMEN POPISA JE, DA SE ZBEREJO PODATKI o pre
bivalstvu in delovni moči gospodarstev, o zemljišču, posevkih,
sadnem drevja in vinski trti, o stavbah, kmetijskih strojih in
pripravah, o živini, o perutnini, o čebelnih panjih, o sodelovanju
individualnih kmetijskih gospodarstev z družbenimi kmetijskimi
gospodarstvi v proizvodnji ter o agrotehniki, o proizvodnji in
prodaji kmetijskih pridelkov, o naložbah v proizvodnjo in o
življenjskih razmerah kmetijskega prebivalstva.
Organizacijo popisa bo vodil Zvezni zavod za statistiko, ki
je predpisal tudi obrazce. V ljudskih republikah vodijo popis
republiški Zavodi za statistiko, v okrajih in občinah pa okrajne
In občinske popisne komisije v sodelovanja z okrajnimi Zavodi
za statistiko.
Pri tem popisa bo sodelovalo v ljudski republiki Sloveniji
okrog 9000 oseb. V novomeškem okraju bo sodelovalo pri tem
popisa 63 članov okrajne ln občinskih komisij, okrog 800 popiso
valcev ter 10 do 15 inštruktorjev Itd.
Iz vsega tega vidimo, da je ta popis zelo pomemben in bo
treba zastaviti vse sile in prizadevanja, da bo res dobro uspel.
Ker bo prihodnje leto popis prebivalstva, se je odzvala tudi
naša država priporočilu Organizacije za prehrano in kmetijstvo
pri Organizaciji združenih narodov (FAO) in se odločila, da
v leta 1960 v vsej državi popiše kmetijska gospodarstva.
O vseh zadevah popisa bomo javnost sproti seznanjali v
Dolenjskem listu.
Prav tako bodo članki o popisa v Gospodarskem vestniku,
Kmečkem glasa, Ljubljanskem dnevniku In Delu. Pri RTV
LJubljana bodo organizirana poljudna predavanja v okvira oddaj
za kmetovalce.
ZAVOD ZA STATISTIKO
PRI OLO NOVO MESTO

To je rotacijska pec na obrata Mokro polje. Nadomestila je
prejšnje enostavne zidane peči. Z lopatami namečejo v odprtino
vlažen pesek, na dragem koncu peči pa se že siplje suh v vrečo

TRGOVSKO PODJETJE P E T R 0 L LJUBLJANA
POSLOVALNICA N O V O M E S T C
» p r e j me

v

službo

DOBRO PISARNIŠKO MOC s primerno prakso v admi
nistraciji in strojepisju. Pogoj: nepopolna srednja šola,
TRGOVSKEGA POMOČNIKA za bencinski servis z nekaj
prakse v trgovini in
GASILCA - ČUVAJA za skladišče Novo mesto-Bršljin.
Plača po tarifnem l-iivilniku. Prošnje z navedbo
dosedanje zaposlitve, šolske in strokovne izobrazbe,
pošljite na P E T R O L Novo mesto.

INDUSTRIJA
MOTORNIH VOZIL
N O V O MESTO
$ pre I m e
v službo večje Število kvalificiranih
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STRUGARJEV
BRUSILCEV
REZKARJEV
STROJNIH KLJUČAVNIČARJEV
KLJUČAVNIČARJEV
ORODNIH KLJUČAVNIČARJEV
KLEPARJEV
VARILCEV
ŠOFERJEV »D« KATEGORIJE
AVT0MEHANIK0V
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Domače podjetje Avtopromet In tazemska špedicija »GORJANCI« Novo mesto (Straža) je
1. marca uvedlo dve novi avtobusni progi: Novo mesto—Krško—Sevnica—Celje—Maribor In
Novo mesto—Mokronog—Sevnica—Celje. Z njima Je povezalo osrednjo Dolenjsko s Spod. Po•avjem In glavnima središčema Štajerske ter s tem ustreglo številnim potnikom ir potrebam
gospodarskih ter drugih krogov. — Na sliki: prvi a v t o b u s nove proge Novo mesto—Maribor
1. marca dopoldne v Mariboru — Vafi o tem berite v podlistku na 6. strani današnje številke

Ponudbe s kratkim žlvljen|eplson. In podatki e
dosedanjem delu pošljite no upravo tovarne.
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čaj avtobusnega prometa z a 
hteva — potem je edini tak
prostor v Novem mestu južni
del obravnavanega kompleksa
(prostor pred hotelom Metro
pol je pretesen, prehod čez
G l a v n i trg sploh ne pride v
prostora za vsaj 600 gledalcev. pošLev, prostor sedanje bencin
O PROBLEMIH GRADNJE V NOVEM MESTU PlSE INZ. ARH. D. LAPAJNE
Zato je v p r a š a n j e ,
a l i ne bi ske č r p a l k e je preblizu šol). D a
Pri občinskem Ljudskem odboru Novo mesto je bila
mišljeni podaljšek Ceste he- kazalo že sedaj z b r a t i sred- pa ne b i bilo nujno napraviti
rojev proti K a n d i j i , z mostom stva za ta dom, saj bi z nje- uvoz k postaji s križišča L j u b 
4. decembra 1959 ustanovljena komisija za izdelavo urbani
preko K r k e , vendar ta zami- govo zgraditvijo bili razbre- ljanske ceste i n Ceste herojev
stičnega načrta za celotno območje občine Novo mesto. Ko
sel ne bo ostvarjena. Stavba je menjeni razni objekti, k i b i preko Titovega trga
preho
misija ima nalogo zbirati vse potrebne podatke ter sestaviti
zgrajena po tipskem projektu potem služili v namene dejavdom
med zgradbo J L A i n
predlog tega načrta.
v. stopničasti o b l i k ,i , «
kw
i kvari nostim, za katere sedaj ni
njeno estetsko vrednost. H o - prostorov, gradnja večjih ob*Jto.'
Dokler urbanistični načrt ni sprejet, obravnava komisija
tel
Metropol
zahteva
ureditev
jektov
pa
zahteva
nove
invei
J ™.P?
. ^
vse nameravane gradnje na območju občine Novo mesto.
>
J
Z že nameravanim poveča sticiie na or Dom političnih
Glavni namen je, dokončno ustaviti vse nenačrtne in ne njem b i za lep č a s k r i l po- organizacij
pešcem, zahteva direktni dvo
urejene gradnje ter dati rasti mesta smotrno in estetsko
smerni uvoz z Ljubljanske
trebe po tujskih sobah v No
K programu kulturnega dopregled na
vem mestu. Ostale stavbe so
obliko. Kot eden težjih problemov se je pokazala lokacija in
nanizane ob cestah z o b i č a j  ma je treba vključiti še 80- ovinku vsaj v dolžini 100 do
postavitev avtobusne postaje, saj je le-ta vezana na ureditev
dobno
restavracijo,
k
j
je
tudi
170
m
,
za
k
a
r
bi
bilo treba
nimi
odmiki
o d posestnih
večjega kompleksa v središču mesta.
že potrebna, ekonomsko pa ^eti
del sterine^nad"^
^^I^^^l*^*!?
kot vsakih
t o na desni strani pwni koloje postavljena tik križišča bolj utemeljena
nekaj let adaptiranje vrste dvoru. Z ozirom na rešitev
ta prostor naslednji je avtot he
Družbeno-kullurni center
gostiln.
postaja, ta pa že nujno
I
celotnega kompleksa bi se to
Novo mesto nima enotnega, busna
e j a
V
Zgradbo J L A je m o ž n o ure- vsekakor izplačalo.
javnega centra, ne upravnega terja v osnovi
"
ber
pregled
voznikom
motor
diti z dozidavo
stopničastih
Za boljši promet po L j u b 
ne d r u ž b e n o kulturnega. Se nega kompleksa.
ni h vozil.
k r i l na obeh straneh. V do- ljanski cesti zahteva ta cesta
največ javnih stavb je okoli
Ves
predel
je
višinsko
deDanašnja situacija
Ijen na dva dela tako d a je glednem času b i stavbo lahko korekturo posebno na odseku
Titovega trga:
pošta,
hotel
prevzel ^O\ Kb L
O , os Ačimer
bi nun.
cen pred, —
.
»T /^l
i m ar
Ki
.
Obravnavani predel ležj ob zahodni
del za okrog
1,5 m nrmnAl
Tovarno obutve
— vrata,
Metropol, zagradba J L A , sedež
O L O i n druge.
K e r obsežni stiku
prometnih smeri proti nižji. T o pa ne onemogoča do- ter z ozirom na bližino stavbe kjer je izpeljana prenizko i n
Ljubljani i n Zagrebu,
prav bre estetske ureditve. P a č pa Okrajnega ljudskega odbora brez naklona v ovinku, preprogrami takih stavb zahteva
? upravni značaj. T i - giednost na križišču
pa je
jo v e č j e dimenzije, je r a z u m  tako pa je dobro povezan z je južni del nasut, tako da
o ž n o izboljšati
porušitvijo
ljivo, da težijo v okolico tega ostalimi mestnimi predeli. K e r otežkoča gradnjo večjih stavb tov trg b i b i l s tem zaključen
v skladno celoto, k i naj j o po- zahodnega
trakta
Tovarne
trga, saj j
ta prostor najbolj
speljane ob robu ceživljajo različni drobni detajli obutve, - Cesta talcev bo
primeren z a gradnjo, ker je lotnega kompleksa - n a njeUreditev
k
so
res šob
skoraj raven, dovolj odprt i n govi severni strani, se ves
Objavljena skica nakazuje ureditve < J r
!lakl'
- prevzela ves
šolski promet
apravljen tunelski
je tik mestnega jedra. Zato P^met
tega prostora samo eno možnost ureditve d r u ž b e - '
Iz tega predela je treoa i z - prehod p o d Cesto herojev
je ta prostor izredno drago- dotika, ves notranji del pa je
- kulturnega
centra, k i
cen i n zahteva posebno pozor- mogoče urediti za pešce, brez omogoča postopno gradnjo na ključiti ves težji promet, k a r med osnovno šolo i n vajennost p r i vsakem gradbenem nevarnosti o d motornega pro- tem področju. Nova pošta (v Pa razen avtobusne postaje sko šolo.
posegu.
meta, posebno še, ko bo avto- gradnji), avtobusna postaja,
povzroča večjih težav.
Skica ureditve upošteva š e
K e r se že kažejo potrebe po busna
postaja
premaknjena
g d b a J L A , večja poslovna
J
dovozna cesta k bolniš- gradnjo novega hotela, za kastavba kulturni dom i n ho> P cesta na Loko n i - terega je rezerviran prostor
gradnjj raznih javnih stavb, stran o d hotela Metropol
je treba dobro premisliti, kako
Stavbe n a tem kompleksu tel Metropol tvorijo jedro no- a t a večjega prometa. Ce naj zahodno od O L O s skupno dobo avtobusna postaja čkn bli vozno cesto z začetka Kette
bo ta prostor izkoriščen, ne
delno dotrajale, delno nove,
S
centra.
že središču mesta — kar zna- jevega drevoreda.
samo z ozirom na trenutne predvsem pa so postavljene
K m a l u se bo pokazala popotrebe i n hotenja investitor- brez ozira na urejeno urbani
treba po novem kulturnem
jev, t e m v e č z mislijo na celot
stično rešitev. Poslopje seda domu,
k i naj bj služil kino
ni razvoj mesta danes, j u t r i i n nje pošte i n bivšega kapucin- predstavam i n koncertom, z
Inž. Danilo Lapajne: SKICA UREDITVE D R U 2 B E N O čez 50 let.
KULTURNEGA CENTRA: 1. kulturni dom na mestu
skega samostana
je že zelo možnostjo, da se v njem priSe je mogoče ves prostor staro ter tako grajeno, d a je rejajo tudi večje zabavne p r i sedanje pošte in bivšega kapucinskega samostana, 2. pro
oblikovati, ga urediti i n m u njegova
daja časopisov in tobaka, 3. upravno-poslovna stavba,
praktična
vrednost reditve s plesom. Obstoječi
4. Dom JLA, 5. avtobusna postaja, 6. nova pošta, 7. raz
dati estetsko podobo, kajpak mnogo m a n j š a v primerjavi z Dom ljudske prosvete, v kateširjeni hotel Metropol, 8. zgradba Elektro Novo mesto
ne naenkrat, kajti investicije velikostjo. Prej a l i slej
bo rem i m a prostore tudi K i n o
(črtkano), 9. okrajni ljudski odbor, 10. tovarna obutve,
ne bodo majhne, vendar vzpo- moralo prepustiti svoje mesto K r k a , že sedaj ne zadošča lem
11. stanovanjski četvorček, 12. novi hotel. — Crtkano:
redno z gradnjo posameznih novim objektom. Dom J L A je potrebam, saj b i dvorana v
predvidene porušitve
objektov, ob dobro z a č r t a n e m situiran z ozirom
na nekoč t a k š n e m domu morala imeti
jasnem konceptu, k i bo brez
sentimentalnosti dopuščal po
stopno i n ubrano izgradnjo!
Z novim p o š t n i m poslopjem je
bil napravljen prvi poseg v
s
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77. Eden izmed fantov Je planil kviSku in se pognal proti
gozdu. » H a l t . . . halt!« so v p i l i Nemci za njim in hkrati ž e
streljali. Begunec je sredi teka obstal, sve zgrabil za prsi in
počasi padel. — Drugi so obsedeli, odreveneli od iznenađenja
in groze.
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Gostilno SPOLAR

»PRI DOBRI
KAPLJICI
MIRNA PEC
78. Mohor Je počasi vstal in krenil proti hiši. Surov, močan
vojak mu je pritisnil miško pod brado in ga potisnil nazaj.
Nato so s puškinimi kopiti spravili begunce na noge, jih vzeli
medse in gnali proti vinogradom. Ko so krenili, se je žena
pognala za Mohorjem. Toda vojak, ki je hodi) zadaj, Jo Je
pahnil, d° Je padla na obraz.

čestita svojim gostom
za krajevni praznik

Umetni penicilin
Učenjakom je uspelo, da so
»ustvarili« penicilin v retorti,
brez sodelovanja plesni. Ta
umetni penicilin — synciltn —
je dvakrat močnejši od narav
nega- Poskusi kažejo, da ima
svncilin še neko diobro last
nost: mikroorganizmi, proti ka
terim je namenjen, ne morejo
postati odporni proti njegove
mu delovanju, kakor proti- n a
ravnemu penicilinu In vsem
drugim antibiotikom.
r

so obiskali Celulozo 1313 rešitev!
79. Ob velikem zidanem hramu so se ustavili. Nemcev je
mrgolelo po vseh poteh in stezah. Pobirali so moške po nji
vah ln vinogradih ter jih gonili skupaj. Kmalu Je bilo tam
zbranih kakih petnajst na smrt preplašenih mož in fantov.
Od nekod so privedli vso krvavo in pretepeno partizanko,
bolničarko z znakom rdečega križa na rokavu.

nagrajevanje In
Okrog sto vojakov, pripad pravilnike,
nikov garnizije Cerklje, je pod podobno. M i m o tega, d a so
vodstvom svojih starešin obi spoznali to naše veliko indu
skalo tovarno celuloze i n p a  strijsko podjetje, so b i l i vojaki
pirja »Djuro Salaj«. Namen veseli spričo toplega sprejema
obiska je b i l , d a b i vojaki po in p r i s r č n i h pogovorov z de
bliže spoznali življenje i n delo lavci, k i so j i m radi odgovar
kolektiva tovarne. T a k i obiski jali na postavljena v p r a š a n j a .
v naših podjetjih so nujni z a P a tudi delavci so spraševali
izobraževanje
m l a d i h ljudi. vojake to i n ono: kako je v
Č e p r a v je glavni cilj, d a se armadi, kako živijo, k a k š n e
vojaki borbeno izurijo, j i m zabave imajo. In vojaki so j i m
nudi armada tudi vse m o ž n o  povedali, da nikakor ne vadi
sti za č i m širše izobraževanje. jo samo vojaške veščine, am
T a obisk, kot tudi vsi dose pak imajo dovolj časa za raz
danji, bo ostal vojakom v vedrilo i n splošno izobraževa
trajnem spominu. Veselje j i h nje.
»•Obiskali smo vašo tovar
je bilo gledati vedre l n vedoŽeljne v pogovoru z vodstvom no,« so r e k l i , »da neposredno
druž
in z delavci Celuloze. Vse so spoznamo najvažnejše
hoteli videti, vse zvedeti i n benopolitične i n gospodarske
spoznati. Zanimali so se za ne probleme, da ne bomo p r i 
posredno vlogo proizvajalcev, pravljeni samo na obrambo
za delo delavskega sveta i n naše socialistične skupnosti,
upravnega odbora, z a sindi ampak da se pripravimo tudi
kalno organizacijo,
tarifne za aktivno vključitev v delo

Do 27. februarja smo prejeli 1313 odgovorov na na
gradno križanko »Deset let Dolenjskega lista«, v nedeljo.
6. marca pa je komisija naših novomeških naročniko\
Izžrebala 20 razpisanih nagrad. Številke izžrebanih križank
je vlekel mali Mllanček, v komisiji so pa bili naročniki
Elka Počrvlna, Alojz Keglovič in Ema Zupane. Splošn;;
ugotovitev komisije: križanka je bila tokrat sorazmerne
zelo lahka, zato je bila tudi večina rešitev pravilnih
Izžrebani so b i l i :
Z DENARNIMI NAGRADAMI: 1. nagrado — 6000
dinarjev prejme Frano Agnlč, Partizanska pot 11, Črno
melj; 2. nagrado — 4000 din: Dragica Spchar, Zapudje 24,
p. Dragatuš; 3. nagrado — 2000 din: Pavla Osenk, Kotnikova 16, Ljubljana; 4. nagrado — 1000 din: Dernovšek
Marjan, Glavni trg 4, Sevnica.
KNJIŽNE NAGRADE DOBIJO: 5. Sušteršič Štefan,
Smihel 45 pri N . mestu; 6. Butara Janez, dijak 4. r. gimna
zije Novo mesto; 7. Gartnar Janez, Trebnje 1; 8. Repše
Marica, BLrna vss 7, p. Šentjanž na Dol.; 9. Vovk Alojz,
Most št. 4, p. Mokronog; 10. Kokalj Marija, Glavni trg
18-11, Novo mesto; 11. Lisec Tončka, Jugotanin Sevnica;
12. Cerar Metka, Rožna dolina cesta ^ffl^/n, Ljubljana;
13. Milka Jenčič, Ljubljana, 2upančičeva 3; 14. Usenik
Ivan, Paderfiičeva ul., Novo mesto; 15. Perčlč Roman,
Senovo št. 80; 16. Mohorko Marta, Kanižarica, p. Črno
melj; 17. Zoran Guitin, LJubljana, Staničeva 6-1; 18. M a l narlč Ivanka, Semič 5; 19. Drobne Franc, Šmarje 47,
p. Sevnica; 20. Roblč Jože, Ulica J N A 12, p. Kruševac,
Srbija.
Novomeške naročnike prosimo, da dvignejo nagrade
v upravi lista, drugim Izžrebancem pa smo denar oziroma
knjige poslali po pošti.

družbenopolitičnih
organiza
cij. Danes, j u t r i se bomo po
slovili od armade i n taki obi
ski nam bodo veliko koristiil
v n a š e m p r a k t i č n e m življe
nju.«
Zato, tovariši iz Celuloze, n a svidenje! In najlepša hvala za
topel sprejem!
N. I.

Praznik žena v Brežicah
V Sentlenartu p r i Brežicah
so se žene lepo izkazale z a
svoj praznik i n jubilej 50letnice dneva žena. Pripravile
so prav lepo prireditev v do
mu Svobode v opekarni B r e 
žice. S sodelovanjem šolske
mladine, tabornikov In m a l č 
kov iz vrtca Je proslava lepo
uspela. Dvorana Je b i l a polno
zasedena, k a r je dokaz zani
manja za take prireditve. K .

KOMUNA PR EKT
f

RAZPIS USLUZBENSKIH MEST
Komisija za uslužbenske zadeve pri Okrajnem zavodu
za socialno zavarovanje v Novem mestu razpisuje na
slednja delovna mesta:

1. eno delovno mesto za uslužbenca M. vrste,

M A3I B0 R
podjetje sa projektiranje
niskih gradenj
visokih gradenj
urbanizma in
komunalnih Instalacij

R E Š I T E V

2. deset delovnih mest za uslužbence iti. vrste.

80. Surovo so jo pahnili k ostalim. Opotekla se je in padla.
Obležala je b Mohorju, ki se je presenečeno zdrznil. Anka!
»Kje so pa tebe dobili?« »Mohor, vi ste? Grozno je bilo! Za
jeli so ranjence in jih poklali pred mojimi očmi. Ne vem,
kaj zdaj nameravajo z menoj.«

Razpisana delovna mesta so določena ta Izvajanje
zakona o kmečkem zavarovanju.
Za uslužbenca II. vrste ln za 4 uslužbencev III. vrste
so delovna mesta pri Okrajnem zavodu v Novem mestu,
za 2. uslužbenca III. vrste pri podružnici socialnega za
varovanja v Krškem ter po 1 delovno mesto pri podružndcah v Brežicah ln Črnomlju.
Zaželena Je nekajletna praksa v upravni ali pisarniški
službi. Pravilno kolkovane ponudbe z opisom strokovne
prakse in življenjepisom pošljite na Okrajni zavod za
socialno zavarovanje Novo mesto najpozneje do 25. marca
1960.
Razpis ostane v veljavi do izpopolnitve razpisanih
delovnih mest

K R I Ž A N K E

V o d o r a v n o : 1. Napovedovalec, 13. Dolenjski list, 24.
Oregon 25. poslnovltl, 26. akvarel, 27. vatel, 28 poliran, 29.
motel, 31. imam, 32. NI, 33. orel, 34. Sora, 35. Ikar, 37. memento, 39. Elan. 41. tak, 42. Japonska, 44. udariti, 46. rižota, 4U.
et, «0. lunlk, 50. La, 51. stanarina, 53. litij, 54. Nagasaki, 65
planet, 56. maske, 57. eks, 88. slabo, 00. gorat, 61. ubit, 62. 1.1..
64. ona, 65. lojlm, 68. roj, 70. Novo mesto, 78. Senovo, 82.
meja. 83. NB, 84 mlnlmalke, 85. p. e. 86. osa, 87. nonn, 88..
od, 69. organ, 91. denar, 92. Bova, 94. Atlast, 96. čuk, 08. Miro,
89. Beti, 100. Hotentot, 102. okoličan, 105. ura, 107. Malta. 109.
Attla, 110. kvartil. m. ledina, 114, taster, U6. Cezar 118. titan,
120. JLA, 131. Andi, 122 sipa, 123. atakirati, 124. Ira.
N a v p i č n o : i . Novoteks, 2. Ararat, 3.' petek, 4. ogel,
5. vol, 6. en, 7. oporoka, B. volan, 9. asi, 10. lirika, 11. enaka,
12. cona. 13. dim, i«, otomane. 15. literat, 16. naletim, 17. J(«anej) K(opltar), 18. svit, 19 kamor, 20. Ira, 21. lemežl, 22. 11,
23. trinajst, 28. popis, 30. emir, 32. natikali, 34. Sana, 36. ruta,
38. Nina, 40. loterija, 42. Jugotanin, 43. sil. 45. dan. 47. ilega
len, 49. Labin, 51. si., 51. A B , 54. naboj. 59. LU, 63 Črnomelj,
66. ojaclti, 67. med, 69. Obri, 71. on, 72. Videm, 73. ometntl,
75. Ela. 76. skrhati, 77. te, 76. Sevnica, 79. NO, 80. osnt, 81.
vat, 82 Mosor, 84. Maori, 88. poet, 87. nakana, 88. Oka, 90.
gruđ , 92. stara, 98. atlet, 95. lov, 97. učiti, toi. oaza, 103, liti, 104.
Nina. 106. Ana, 108. TSS. 110. kri, U2. el, 113. A N . 113. ep.
117. ak, 19. ar.

PLETIUSTV0

»DOLENJKA«
MIRNA PEČ
čestita za krajevni praz
nik vsem delavcem, kme
tom ln ostalemu prebi
valstvu Mirne pečil
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