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podjetje »Delo* v Ljubljani 

šestdeset 
bogatih let 

TONETA 
SELIŠKARJA 

Čeprav je Jutri 1. april, dan, k i 
mu ne verjamemo preveč radi, Je 
vendar res: na ta dan pred 60. 
leti Je zagledal luč sveta Tone 
Bellškar, slovenski pesnik ln p i 
satelj, avtor »Trbovelj«, »Nased
lega broda« in »Bratovščine sinje
ga galeba«, da omenimo tri nje
gove pomembne stvari, k i ga ozna
čijo kot pesnika, romanopisca in 
mladinskega pripovednika. Za vse 
to njegovo troje »peresno* udej-
stvovanje pa velja še en skupni 
Imenovalec: naš slavijenec je pro
leterski umetnrk v najbolj žlaht
nem pomenu te besede, glasnik 
•lovenstalga proletejTiata. izobra
ženec, ki je izšel iz nekoč »niž
jega«, delavskega sloja, se vkl ju
čil v delavsko revolucionarno gi
banje in mu ostal do kraja zvest, 
kot človek in pisatelj. 

M 

Seliškar je b i l rojen v LJub
ljani, na Tržaški cesU, med pro-
letariatom delavcev Tobačne to
varne, v kateri Je kot dekle delala 
tudi njegova mati. Oče, izreden 
ljubitelj knjig, je bil strojevodja. 
Tone je v Ljubljani š tudira l uči
teljišče, kasneje še filozofijo, in je 
leta nastopil svoje prvo služ
beno mesto v Dram U S h pr i Ce
lju, učiteljeval Je še v Trbovljah, 
nekaj časa tudi na Dolenjskem, 
leta 1925 Je pa prišel na meščan
sko šolo na Prulah v Ljubljani. 
L*«a 1M2 Je bil s skupino sloven
skih naprednih pesnikov zaprt v 
Veliki Klkindl. Razumljivo, da se 

Ic napredni, revolucionarni poet 
e takoj ob izbruhu druge sve

tovne vojne vključil v aktivno 
delo za Osvobodilno fronto. Sep
tembra 1943 je odšel v partizane, 
bil nekaj časa v Cankarjevi bri
gadi, zatem v 18. divizi j i . Delo
val je tudi v Črnomlju in Zadru 
in urejeval celo vrsto partizan
skih in političnih časopisov. Tudi 
po osvoboditvi so mu bile zaupa
ne važne naloge, bil je tajnik 
Slovenskega poročevalca, glavni 
urednik Delavske enotnosti, po
budnik ln nato predsednik Slo
venske Izseljenske matice in Je 
leta 1930 obiskal naše izseljence 
v Z D A . Svoj 60-letni Jubilej Je 
dočakal na zelo pomembnem ln 
odgovornem položaju: kot glavni 
urednik založbe »Borec«. 

Seliškarjevo književno delo, kot 
smo že omenili, zajema troje 
področi j : poezijo, prozo ln spise 
za mladino. Dasi je nemara naj
bolj znan in slaven po svojih 
mladinskih delih, Je vendar treba 
posebej poudariti, da Je tudi kot 
pesnik ln romanopisec priložil na 
slovensko knjižno polico nekaj ze
lo tehtnih in vrednih prispevkov. 

Po Studentovskem pesnikovanju 
Je Sel iškar v Trbovljah napisal 
svoje prve dozorele socialne ln 
revolucionarne pesmi, k i Jih Je 
leta 1922 izdal pod simbolnim na
slovom Trbovlje. Pesmi so v ta
kratnem borbenem proletarskem 
času postale prava delavska last. 
Upor zatiranega človeka proti iz
koriščevalcem je značilnost tudi 
njegove druge pesniške zbirke 
Pesmi pričakovanja (1937). 1914 Je 
izšel Sovražnik, 1947 V naročju 
domovine« leta 1951 pa izbor iz 
prejšnjih zbirk Pesmi in spevi. 
Prav kot poezija, je tudi Seliš-
karjeva proza pred drugo svetov
no vojno polna trpljenja ln bojev 
proflcttinrlata. tako Hiša brez oken, 
Roke Andreja PodUpnlka, Tržaška 
cesta. Seliskarjev največji tekst 
Nasedli brod pa obravnava jalovo, 
brezldejno življenje malomeščan
skega zakona. Po osvoboditvi je 
napisal reportažo s pohodov XVIII . 
divizije Zmagali bomo. 

Navzlic nespornim vrednotam 
Seliskarjeve poezije ln proze, Je 
Pa njegov najbolj" žlahtni (ln tu
di najbolj znani) prispevek, k i ga 

1e dal slovenski mladinski knji-
evnostl, pa ne samo slovenski: 

lani so Sellškarja v Beogradu 
razglasili za najbolj branega mla
dinskega pisatelja v Jugoslaviji. 
V prevodih ga pozna tudi mladi
na Italije, Češke, Slovaške. Polj
ake, Madžarske. V s rbohrvašč in i 
Pa tiskajo sploh vsako njegovo 
delo. Ko Je pred dobrimi 30 leti 
izšla njegova prva mladinska po
vest Rudi, Je sprožila pravcato 
hurjo, kajti Seliškar je vnesel v 
"ašo mladinsko knjigo nove stva
ri: socialnost, naprednost, borbe-

'ed različnimi prazniki, k i j ih slavi 
delovno ljudstvo nove Jugoslavije, 
zavzema že dolgo vrsto let tradicio
nalno in spoštovano mesto P r v i maj — 
mednarodni praznik dela. Se mesec 
dni nas loči od letošnjih prvomaj

skih proslav; zato objavljamo nekaj navodil, 
da bi se laže pripravi l i na dostojno počasti tev 
tega pomembnega dneva. 

Ze pred vojno so bi l i prvomajski dnevi 
simbol zatiranega delavskega razreda, po 
osvoboditvi pa smo dali Prvemu maju še po
sebne značilnosti. Vso silno moč ljudskih 
množic, sproščeno v svobodni ustvarjalnosti, 
smo manifestirali s prikazom uspehov naših 
delovnih ljudi na različnih področjih. Letošnja 
prvomajska slavja bodo potekala v prav po
sebnih okoliščinah: mednarodni dan dela bo
mo slavili takoj po V . kongresu Socialistične 

zaci j ter upravami kolektivov, pri čemer bo 
posebej podčrtan delež sindikalnih podružnic, 
bodo sestavljeni načrti za Številne mitinge, 
nastope, praznovanja, izlete in druge prirediit-
ve. 2e nekaj dni pred Prvim majem naj bi 
praznik najavili z mitingi v delovnih kolekti
vih, na katere povabimo tudi okoliške prebi
valce. S prvomajskimi akademijami, z ustnimi 
časopisi, z zastavami v izložbah, s kurburnimi 
ter z razločnimi drugimi prireditvami v ko
lektivih, organizacijah S Z D L , v šolah in mla
dinskih domovih ter v drugih ustanovah dn 
organizacijah počastimo mednarodni praznik 
dela. Marsikje bodo pripravili razne nastope 
in razstave in pokazali na njih napredek svo
jega kraja, kolektiva in dosežke naše sociali
stične graditve. Svobode in kuJturnoprosvetna 
društva naj bi ob tej priložnosti gostovale z 
ekipami in delavskima skupinami na vaseh; 

PRED PRAZNIKOM DELA 
zveze in t ik pred 15—letnico osvoboditve ter 
10-letnico prvih delavskih svetov. Prvomajske 
manifestacije bodo torej v znamenju velike 
zgodovinske zmage delavskega razreda in vseh 
naših delovnih ljudi ter njihovih naporov za 
zgraditev socializma. Vse, kar smo doslej do
segli v razvoju socialistične demokracije, v 
naši industriji, kmetijstvu, v dviganju živ
ljenjske ravni in v naši znanosti, bomo tokrat 
z uprav ičen im ponosom prikazali v celoti. 
Prav posebno smo to upravičeni storiti še zato, 
ker bomo letos v glavnem izpolnil i petletni 
plan našega velikega gospodarskega vzpona. 
Z neštet imi in prepričlj ivimi dokazi bomo 
lahko manifestirali enotnost vseh delovnih 
ljudi naše republike, čvrsto bratstvo in pove
zanost jugoslovanskih narodov in našo trdno 
odločnost, da zgradimo socializem. Vse to pa 
bo seveda kakor vedno doslej prepleteno s pr i 
zadevanjem naših narodov za mir in medna
rodno sodelovanje. Mednarodni značaj Prvega 
maja naj bo pri vsem še posebej poudarjen, 
sai smo in bomo vedno v prvi vrsti vseh na
prednih sil . k i zahtevajo miroljubne odnose 
in ustvarjalno sožitje med vsemi narodi in 
l judmi. 

P r i okrajnem odboru Socialistične zveze je 
postavljen pripravljalni odbor za prvomajske 
proslave, take" odbore pa snujejo prav te dni 
tudi v vseh občinskih središčih. Skupno z 
vodstvi vseh pomičn ih in družbenih organi-

tudi tam naj se udeleže različnih prireditev 
ali pa j ih same priredijo. Skupno z vodstvi 
teh društev, z upravami Domov JLA, gleda
lišč, kina i n drugih kulturnih ustanov je treba 
pravočasno pripraviti sporede in vse potrebno, 
da bodo razvedrila in zabave delovnih ljudi 
ob praznikih kar najbolj pestre in prijetne. 

Mesta, ul'ice, trgi in vasi naj spremene za 
Prv i maj svojo podobo — zelenje, zastave in 
slike naj dajo krajem kar najbolj svečano zu
nanjost. Tudi po vaseh pripravimo različne 
prireditve, izlete delavcev in obiske kolekti
vov ter mladine in drugih državljanov. Zlasti 
je treba pravočasno zagotoviti, da bo v vseh 
šolah in organizacijah dovolj prireditev za 
otroke in rnladmo. 

V Beogradu in v glavnih mestih republik 
bodo 1. maja velike povorke državljanov, mla
dine, športnih in drugih organizacij, medtem 
ko bodo delovni kolektivi pokazali svoje kva
litetne izdelke in vel ik napredek naše indu
strijsko že zelo razvite države. V Beogradu bo 
tudi vojaška parad 3- V naših mestih in drugih 
krajih poskrbimo, da bodo dobili kar najbolj 
svečane podobo. Mesec dni priprav nam nudi 
dovolj časa, da bo letošnja Pn^jmifc resnično 
velika manifestacija vseh naših »rbfdej doseže
nih uspehov z različnih področjih našega 
življenja. 

Pred stoletnico šole v Adlešičih 
Odbor za proslavo stoletni

ce šole v Adlešičih prosi in 
vabi vse bivše učitelje im uči
teljice, k i so svoj čas tu služ
bovali, in pa svojce prv ih po
kojnih uči tel jev: Matevža 
Germa, Ivana Gantarja, Iva
na Kollerja ali Kol lar ja , V a -
clava Požarja, Frana L u n a č -
ka, Lumpererja Ivana in Jan
ka Ravhekarja, da pošljejo 
na šolo v Adlešiče fotografi-

nost, realistično pustolovščino. 14 
Izdaj ln filmanje je doživela nje
gova povest Bratovščina sinjega 
galeba. Pred vojno je bil napisal 
Se Janka ln Metko pa Hudourni
ka, med vojno ln po njj roman 
Tovariši, silno priljubljene Mule, 
Posadko brez ladje, Dedka Soma, 
Indijance in gusarje, Hribovce, 
Deklico z Junaškim srcem. Jadra 
na robu sveta in našo prvo »cir
k u š k o - povest Velika gala pred
stava (izide v nemškem prevodu), 
k i Jo Je »s t rokovna- kri t ika tako 
čudno obšla, dasl spada med naše 
najlepše mladinske povesti. 

Takle priložnostni sestavek ob 
taki »priložnosti« je pravzaprav 
čestitanje, k i ga Je pa vendar 
treba potrestl tudi z nekaterimi 
podatki, da si znova obudimo ju
bilantovo književno podobo in 
zavemo pomena, k i ga zavzema v 
slovenskem slovstvenem ustvarja
nju. Jubilant Seliškar lahko z 
radostjo gleda na svojo prehojeno 
pot, in na tisto, ki je Se pred 
njim, saj prav zdaj neumorno 
piše novo delo Izdani bataljon, 
roman o naSih prostovoljcih v 
prvih petih dneh okupacije. In z 
radostjo mu ob Jubileju čestita
mo vsi, k i ljubimo slovensko 
knjigo ln kulturo. Njegova nek
danja poezija in proza nI samo 
podoba ln znamenje časa, v ka
terem Je nastala; ni novemu rodu 
samo osvetljevanje tistega časa, 
temveč vsebuje dobršno mero ži
vih, tudi v naši sedanjosti pri
čujočih dragotln In vrednot. Kar 
pn zadeva njegovo mladinsko pri
povedništvo, o tem največ in 
najbolje vedo tisoči mladih bral
cev. Gotovo bo dobil česti tke ln 
tople pozdrave tudi od njih. In 
to bo našemu uglednemu knji
ževniku ln Javnemu delavcu, slav-
ljencu Tonetu SellSkarJu ob 60-
letnlcl nemara dar. k i ga bo naj
bolj veseli S. SALI 

je umrlih, na kateri naj za
daj napašejo, od katerega do 
katerega leta so tu službova-. 
l i . Prav tako prosimo še vse 
živeče za slike, iti j i a potre
bujemo za razstavo in za a l 
bum, k i ga šola pripravlja. 

2e danes vabimo vse pre-
svetne delavce, k i so s lužbo
va l i v Adlešičih i n v Bel i k r a 
j in i , da se udeležijo šolski: 
proslave, k i bo 26. junija. — 
Pridite vsi , da vidite kakšni 
so danes Adlešdči i n bližnje 
vasi, k i so bile za časa narod
noosvobodilne borbe požgane. 

Vabimo tudi vse nekdanje 
učence, k i živijo in ao zapo
sleni izven Bele krajine, da 
pridejo na ta šolski praznik in 
sežejo v roke svojim nekda
njim učitel jem in se povese-
lijo z njimi ob tem prazniku. 

DANES: plan in proračun 
občine Novo mesto 

Danes dopoldne se bo ob 
9,30 v Domu Jugoslovanske 
ljudske armade začela osma 
seja občinskega zbora in sed
ma seja zbora proiz/ajalcev 
občinskega ljudskega odboia 
Novo mesto. — Glavna točka 
dnevnega reda je razprava ,n 
sprejem družbenega plana in 
proračuna za leto 1960. Poro
čale bodo tudi komisije za 
pravne predpise, za ^ p - , . 
darstvo, za volitve in imeno
vanja, za razpis direktc-rsk*h 
mest in mandatno imuni četna 
komisija. 

O B I Š Č I T E 
umetniško razstavo akadem. 
slikarja Rika Debcnjaka v Do
lenjskem muzeju, k i je odprta 
Še danes, 31. marca 1969, od 
9. do 12. ure dopoldne in od 
16. do 19. ure popoldne. 

Prve žoge v zraku — 
v Črnomlju! 

Letos se nam obeta bogata m 
pestra dejavnost na športnem pod
ročju, saj bo letos v Novem mestu 
Zlet bratstva ln enotnosti, ki bo j 
razgibal vsa naša športna društva. -
Crnomeljčanl so že pričeli. Nogo
metaši so imeli prvo trening tek
mo 27. marca, ko so ligrali z Iz
branim moštvom domačega garni
zona in ga premagali s tesnim re
zultatom 3:2. Tekmo Je gledalo več 
sto ljudi. Takoj za nogometaši so 
nastopili rokometaši, ki BO Igrali 
z garnizonom Novo mesto ln ga 
premagali z rezultatom 27:1. 

Janez Vlpotnlk 

NOVOMEŠKI ŠAHISTI! 
Jutri zvečer, 1. aprila, ob 19. mi: 

Š A H O V S K I B R Z O T U R N I K S D 
Novo mesto v mladinski sobi 
(stara gimnazija, II. nadstropje). 
Vabljeni! 

V R E M E 
Za ča« od 1. aprila do 10. aprila. 

Približno od 1. aprila bo lepo 
vreme, sprva hladno % slano, 
a pozneje toplo. Nekako od 6-
aprila dalje nestalno, s pogo
stimi padavinami in zopet 
hladnov reme; sneg včasih do 
nižin. 

OBISK 
tovariša 

predsednika 
Mihe Marinka 

Kot emo že kratko poročali, 
je v torek, 22. marca, obiskal 
nekatere kraje v Spodnjem 
Posavju predsednik ljudske 
skupščine LRS tovariš Miha 
Marinko. 

Tovariš Marinko se je naj
prej ustavil na Otočcu, kjer 2«* 
je počakal sekretar okrajnega 
komiteja Z K S Novo mesto to
variš Franc Pirkovič. Od tam 
sta se skupno odpeljala čez 
Videm-Krško v Senovo, kjer 
so predsednika Marinka spre
jeli člani občinskega ljudskega 
odbora Ln občinskega komiteja 
Z K S Senovo s tovarišem Kar
lom Sterbanom na čelu. Kmalu 
potem se de pričel v sejni dvo
rani občine Senovo razgovor, 
v katerem so predstavniki 6e-
novtSke občine seznanili tova
riša predsednika - gospodar
skimi zadevami občine. Največ 
j« bilo govora o nadaljnjem 
gospodarskem razvoju v tej 
občini, zlasti z ozirom na to, 
da se bo proizvodnja v rudni
ku zmanjševala in bo treba 
delovno silo zaposliti v drugih 
dejavnostih. V razgovoru, k i 
le trajal do ene popoldne, so 
se dotaknili tudi kmetijstva, 
gostinstva in drugih dejavno
sti. 

Po kosilu v rudniški resta
vraciji na Senovem je odšel 
tovariš Marinko v spremstvu 
sekretarja okrajnega komiteja 
Franca Pirkoviča in predstav
nikov senovške občine ter 
podjetij v termoelektrarno 
Brestanica, kjer si je ogledal 
obrat In zlasti pripravljalna 
dela za gradnjo še enega agre
gata. Od tam so se vsi odpe
ljali na ekonomijo posestva 
Dob pri gradu v Brestanici, 
kjer si je tovariš predsednik 
z zanimanjem ogledal pitaliSče 
mlade živine ter se razgovarja] 
z upravnikom pital išča. 

Tovariš Miha Marinko si s predstavniki senovške občine 
ogleduje naprave elektrarne v Brestanici 

Okoli petih popoldne se je 
tovariš Marinko odpeljal v to
varno celuloze in papirja »Dju-
ro Salaij«. Pred tovarno so ga 
pričakali predsednik OLO Niko 
Belopavlovič, podpredsednik 
OLO Viktor Zupančič, sekretar 
občinskega komiteja Z K S Milan 

Ravbar, predsednik obč. L O 
Videm-Krško Stane Nunčič, 
predstavniki podjetja in drugi. 
V njihovem spremstvu si je 
tovariš predsednik ogledal to
varniške naprasre, se zanimal 
za potek proizvodnje te.r za 
priprave 0 postavitvi drugega 
papirnega stroja. 

K m e t j e p r e b e r i t e ! 
Jutri stopi v veljavo zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev 
— Navodilo o prijavah v zavarovanje in o dvigu zdravstvenih izkaznic 
Z Zakonom o zdravstvenem 

zavarovanju kmetijskih proiz
vajalcev, ki se prične izvajati 
jutri, 1. aprila za področje nase 
republike, se uvaja, obvezno 
zdravstveno zavarovanje za 
vse tiste kmetijske proizvajal
ce in člane njihovih držin, ki 
jim je kmetijska proizvodnja 
glavni vir dohodkov za preživ
ljanje. Zakon o zdravstvenem 
zavarovanju kmetijskih proiz
vajalcev je sestavni del celotne 
socialistične politike, ki naj 

kmetijske proizvajalce osvobo
di neprestanega strahu in ne
gotovosti zlasti za primer dol
gotrajne bolezni, ker je bilo do 
sedaj v marsikaterem primeru 
usodno. 

V novomeškem okraju je po 
najnovejših podatkih 25.300 go. 
spodarstev in 83.000 kmetijskih 
proizvajalcev, ki bodo pridobili 
s 1. aprilom pravico do osnov
nega zdravstvenega zavarova
nja. V okrajnem merilu je ime
novanih 109 komisij za izvedbo 

zavarovanja kmetijskih proiz
vajalcev. Vsaka komisija, ki 
Šteje po 3 člane, ima svoj dolo
čeni okoliš. Komisije so na ob
močju novomeškega okraja že 
pričele delati. 

Vsak lastnik kmet. posestva, 
ki bo imel sam ali njego
vi družinski člani pravico do 
osnovnega zdravstvenega zava
rovanja, bo dobil vabilo od 
ljudskega odbora, iz katerega 
bo razvidno, kdaj in ob kateri 

(Nadaljevanje na 2. strani) 
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f^ttod na'ndustrijo motornih vozil in mlekarno. Ves predel obstoječih Industrijskih objektov Je 
^*»» aakl; čili v skladno celoto brez večjih novih dozidav, vse skupaj pa obdati s selen jem 

(Več o tem berite na 4. strani.) 

Slikanje pljuč v Spod. Posavju 
Fluorografska akcija v občinah Brežice, Videm-Krško, Senovo in Sevnica naj zajame 

slehernega prebivalca 
4. aprila se bo začelo rentgensko s l i 

kanje prsnega koša vseh prebivalcev, k i 
so dopolnili dvajseto leto starosti, v ob
činah Brežice, Videm-Krško, Senovo in 
Sevnica. Slikanje pljuč je za vse te let
nike obvezno in bo vsak neopravičeni iz
ostanek najstrožje kaznovan. Namen te 
velike akcije je, da se v najkrajšem času 
in na najboljši način ugotovi dejansko 
stanje pljučnih bolnikov ln da se vse 
novoodkrite bolnike takoj pošlje v zdra
vilišča in specialne bolnišnice. P r i tem 
slikanju se bodo odkrivala prav tako vsa 
druga obolenja prsnega koša, ne samo 
tuberkuloze. Namen te akcije je tudi ta, 
da se pravočasno odkrije pljučni rak. 
bolezni srca ln velikih žil, kajti le pri 
zgodaj odkritem obolenju je možno hitro 
in trajno ozdravljenje. 

Marsikateri naš človek mora v prerani 
grob, ker ne poskrbi dovolj za svoje 
zdravje, ne hodi na preglede in preveč 
zaupa svojemu začasnemu zdravju Ravno 
ti dve bolezni, kot sta rak in jetika. sta 
'•PSnično najbolj zahrbtni in ju lahko no
simo že dolgo časa v sebi ne da bi opa
zili znak"" ' • - - ' " " ^ n o bolezni. Kakor 

'tro pa občutimo znake, je bolezen za
vzela že tako velik razmah, da je potreb

no pri jetiki dolgotrajno zdravljenje, pri 
raku je pa dostikrat že prepozno in so 
vsi napori za rešitev življenja večkrat 
brezuspešni. P r i boleznih srca in ožilja 
je prav tako važno, da zgodaj začnemo 
zdravljenje in ne čakamo trenutka, ko 
nam >teče že voda v grlo«. 

Ta velika akcija je ena najbolj človeko
ljubnih akcij in nam jo naša družba daje 
brezplačno. A l i se bo torej lahko Se našel 
kdo, ki ne bi ubogal zdravih nasvetov in 
se ne odzval vabilu na slikanje?! Mislim 
da vsak toliko ljubi samega sebe, da vsak 
spoštuje samega sebe vsaj toliko, da ne 
bc namenoma uničeval sebe, družine in 
okolice, v kateri živi. Izostankov od s l i 
kanja kratkomalo ne sme biti, in udelež
ba mora biti stoodstotna. Lahko se zgodi, 
da pride vsa vas na slikanje in da osta
neta le dva doma iz neupravičenega raz
loga. A l i nista morda ravno ta dva tista, 
ki širita bolezen, ki okužujeta okolico in 
prinašata nesrečo nevede na vso vas? A l i 
nista morda ravno ta dva tista, katerih 
nadaljnje življenje je odvisno ravno od 
te akcije? Tudi ta dva morata na pre
gled oziroma na slikanje in če »ta bolna, 
bosta Sla na zdravljenje in si nikdar ne 
bosta mogla očitati, da sta Sirila bolezen 

in prinašala nesrečo svoji družini, same
mu sebi, vsej okolici, pa čeprav bi to 
delala nevede in nehote. Nad vse važno 
je torej, da je udeležba stoodstotna, ker 
le na ta način bodo poplačana ogromna 
sredstva, k i nam j ih daje skupnost 

Vsak, k i je dopolnil dvajseto leto staro
sti, bo dobil pravočasno poziv za slikanje, 
kjer bo točno naznačen kraj, čas ln ura, 
kamor se bo moral določenega dne javiti. 
Dolžnost nas vseh je, da pametno svetu
jemo nepoučenim in zavzamemo odločno 
stališče proti tistim, k i ne bi jemali flu-
orografske akcije dovolj resno. V dnevih 
od 4. aprila dalje bc vsak od slikanih 
dobil jasen odgovor na vprašanje, ki do
stikrat muči marsikaterega izmed nas: ali 
imam zdrava pljuča, ali ni kašelj, ki me 
muči začetek raka, ali ni težkemu diha
nju vzrok bolezen srca? Odgovor bo jasen 
in za veliko večino ugoden in zadovoljiv. 
Za tiste, pri katerih bo odkrito obolenje 
pljuč ali srca, bo prav tako preskrbl jeno 
zadostno število postelj in bodo prav tako 
lahko zadovoljni in srečni, da je bole/.en 
pri njih pravočasno odkrita in, d? se bodo 
po kratkem zdravljenju zopet lahko 
vrnili zdravi ln krepki med svoje naj
bližje. Dr. Minko Brlo 



SKOKOVIT RAZVOJ 
V O B Č I N I V I D E M - K R Š K O 

Občinski zbor in zbor proizvajalcev občine Videm-Krško sta sprejela 
družbeni plan in proračun za leto 1960 — Investicijske naložbe bodo 
na področju občine dosegle letos 1 milijardo in 65 milijonov dinarjev 

— Velik poudarek tudi na dvigu kmetijske proizvodnje 
Čeprav so predlog družbenega plana in proračuna za leto 

1960 obravnavali že na zborih volivcev, v odborniških komi
sijah in svetih, sta oba zbora minuli četrtek vsako poglavje 
z zanimanjem predelala in s temeljito razpravo dala razne 
zanimive pobude. 

Da bodo v občini Videm-Krško uresničili petletni per
spektivni plan že v letu 1960, se bodo morali zelo potruditi. 

Po perspektivnem planu okraja za občino Videm-Krško 
bi morala biti dosežena vrednost proizvodnje v letu 1961 
nekaj nad 9 ln pol milijard dinarjev. Novo sprejeti družbeni 
plan za leto 1960 pa predvideva proizvodnjo v vrednosti preko 
10 in pol milijard dinarjev, kar je 10 odstotkov več kot 
predvideva perspektivni plan. 

Narodni dohode'* na področju 
občune naj bi znašal v letu 1961 
4,019,000.000 din, medtem ko bo po 
sprejetem planu znaAal 4 milijarde 
218,000.000 din, se pravi za 5 odst. 
več kot je bilo predvideno v per
spektivnem planu za leto 1961. Da 
bodo v občani dosegli v tem letu 
predvideni načrt, bodo morali: ce
lotno proizvodnjo povečat iza 2,5 
odst.. narodni dohodek pa za 15,7 
odst. v primeri z letom 1969. 

Člani zbora in zbora proizvajal
cev so ugotovili, da bo treba do 
krsjj a laHaoristitti vse <& rode vodne 
motnosti v vseh panogah gospo
darstva, če hočejo v letošnjem le
tu izvesti sprejete naloge. V In
dustrija, v obrti in v drugih 
obratih, družbenega sektorja bodo 
morali proučiti vse možnosti, ka
ko doseči vezjo proizvodnjo z *e 
obstojec.mti kapactteaami. Marsi
kje bodo monasi uvesti drugo in 
celo tretjo delovno izmeno, s či
mer so nekatera podjetja že za
čela. Vsepovsod bodo morali od
praviti ozka grla, ali z dopolni
tvijo strojev ali s podaljševanjem 
obratovanja, kjer se pojavljajo 
ozka grla. 

Iz ansftize Je razvidno, da je bila 
proizvodnja v prvem tnromesečju 
mnogo slabša kot v drugem, v 

Z novomeškega 
sejmišča 

Na sejem, 28. marca Je bilo 
pripeljanih 775 prašičev in razen 
Šestih so bil i vsi prodani. Ce
na se Je gibala za manjše od 
4 tisoč do 6 tisoč dinarjem, za 
večje pa od 6 tisoč do 14.500 
dmarjev- Promet in kupčeva-
nje sta bila z d 0 živahna. 

drugem Je bila ob iča jno slaMa od 
tretjega oz.roma če t r tega trome-
sečja. Ce pogledamo uspehe v 
zadnjih letih, Sahico ugoummo, 
da se j« n-avaono v prvih taeh 
mesecih izpolni l letni ;tlan le oa 
13 do 21. odst., medtem ko je bil 
v zadnjih treh mesecih izpolnjen 
celo preko 30 odst. Tako neenako
merno Izpolnjevanje plana pro
izvodnje dokazuje, da so tu de 
precejtJnJe rtszerve. Novosprejeu. 
plan to rezervo vključuje, kar na
rekuje proizvajalcem, da se bo 
morala proizvodnja skozi vse leto 
č.m bolj enakomerno odvijati. 

V I S O K V Z P O N V I N D U S T R I J I 
I N O B R T I 

Družbeni načrt za leto 1960 slo
ni predvsem na vsestranskem iz
koriščanju obstoječih proizvodnih 
sredstev in povečanju proizvodno
sti. Zato bo treba posvetili se 
večjo skrb nadaljnjemu poveča
nju produktivnosti dela. K o so 
prešli lan.j na nov sistem nagra
jevanja so se te pokazali ugodni 
uspehi prt izpolnjevanju proiz
vodnih nalog v letu 1969, saj se je 
produktivnost dvignila za približ
no 8 odstotkov. 

Let03 predvidevajo, da bodo v 
Industriji povečali proizvodnjo za 
15.8 odst., medtem ko bo produk
tivnost dela narasla za 6 odst., kar 
Je razmeroma veliko, če upošte
vamo, da se Je produktivnost v 
Industriji že v preteklem letu pre
cej dvignila, v gradbeništvu bo 
letos treba organizacijsko in teh
nično Se marsikaj izboljšati, da se 
bo novi sistem nagrajevanja v ce
loti uveljavil, kar bo dalo pobudo 
tudi za večjo produktivnost. Nov i 
sistem nagrajevanja bo treba u-
vesti tudi v obrti, trgovini in go
stinstvu. Pričakujejo, da bo v 
obrti letos narasla proizvodnja za 
23.2 odstotka, tako da bo vrednost 
obrtnlš-ke proizvodnje znašala že 
1 milijardo 46 milijonov dinarjev, 
kar Je celo za 2.5-krat več v pri
meri z letom 1956. 

PREBIVALCI D0BRNIŠKE DOLINE! 
UGODNA ZVEZA Z LJUBLJANO! 

NOVA A V T O B U S N A PROGA 
PODJETJA »LJUBLJANA TRANSPORT« LJUBLJANA 
Začetek obratovanja 1. aprila s odhodom is Dobrniča 

ob 5.25 uri 

LJUBLJANA—IVANCNA G O R I C A - Z A G R A D E C — 

Ž U Ž E M B E R K — D O B R N I C 

A v t o b u s v o z i v s a k dan 
Km 15.15 odhod LJubljana prihod 6.50 
30 15.50 Ivanča gorica 6.15 
33 15.55 Muljava 6.10 
36 16.00 Krka (odcep) 6.05 
38 
41 

16.03 
16.08 

Lese 
Zagradec 
Breg 

6.02 
$.55 

44 16.15 

Lese 
Zagradec 
Breg 5.50 

46 16.17 Smihel 5.47 
51 16.22 Žužemberk 5.40 
53 16.32 Reber (odcep) 5.35 
56 16.87 Dobrava 5.30 
57 16.39 Zagorlca 5.28 
59 16.44 prihod Dobrnič odhod 5.25 

R A Z D R O B L J E N O S T P A R C E L 
N A J NE O V I R A N A P R E D N E G A 

K M E T I J S T V A 
Kmet i j ska p iovvodnja Je eno 

od glavnih v „ a^iinj razvoja v 
gospodarstvu Cuc.ne Videm-KrsUo. 
Zato so po.reDiii rutri ukrepi za 
povečanje p.o.zvoonje. Letos naj 
o; se dvisn. la kmetijska proizvođe
nja v primeri z lansmm letom za 
28.7 odstot., zato prca videva druž
beni nač r t obe.ne, da bo potrebno 
široko sodelovanje med prjvatnim 
kmečk im proizvajalcem in kme
tijsko zadrugo. Družbena sredstva 
bo treba v večji meri vlagati v 
določene kmelijsJce cfojekte. k i so 
v lasti kmetijsKe zadruge č a r o m a 
kmettjskih posestev, da bedo da
ni pogoji za še večjo proizvodnjo 
v kmetijstvu. 

Pro.zvoano sodelovanje je za
jelo v jesenski setvi 23 odst. vseh 
površin ži taric, medtem ko naj bi 
v gospodarskem letu 1960/61 zaje
lo k a r 40 odst. vseh površen ali 
800 hektarov. 

Odborniki so men. Ji, da je tre
ba okrep.'j. konti ojo 'kmetijske 
zadruge p n kooperantih, kajti do
gaja se, da umetnin gnoj.l ne tro
sijo na površ ine, k i so kocpertjs-
ne. V vseh primerih je treba po
godbe dosledno izvajati. Ra7drob-
Ijenost parcel in drobno lastni
š tvo v ve l ik i meri p rep reću" . eko
nomiko 'izkor iSčanje zcmjp'io s 
stroj:. Zato naj ne bo več drobnih 
parcel, t emveč večji kompleksi, 
katere bo laže sodobno obdelovati 
ln tako dvignit: proizvodnjo. Ta 
ka proizvodnja bo p.-av gotovo 
koristila tudi posameznnn kmeto
valcem. 

Da b; dosegli pro.zvodni plan, 
bo treba pogosteje misli-M tudi na 
cnalizo zemljišč in ugotoviti, ka
tera kultura bo na določenih pod
ročj ih najbolje uspevala. S po
močjo analize se bodo lanko boJj 
načirtno trosila umetna gnojila. 

V trgov; n,i bo med drugim tre
ba uvesti tudi prodajo gradbenega 
materiala za adaptacije in manj
ša popravila, tako da ne bo po
trošnik v tem ozaru p. ' ikrajšan. 

KovaSka obrt, lahko bi rekl i , 
na področ ju občVne Videm-KrKko 
Izumira. To vprašan je bo treba 
reševati s pomočjo komunalnega 
podjetja al i pa z olajšavami ome
njenim obrtnikom. 

K o so na občnem zboru raz
pravljali o perspektivnih nalogah, 
je tov. Planine opozoril na nuj
nost gradnje osemletne sode v 
Vidmu-Krskem. Šola na1 bi bila 
na levem bregu Save, ker se prav 
na tem področju mesto širi 'in je 
vedno večji peraca prebivalstva. 
O gradnji šole naj razmislijo in 
s časoma t oskrbe za nač r t e ln 
ostale priprave. 

Na skupni seji so sprejeli tud* 
odlok o komnnadni ureditvi in zu-
nrn lemu videzu mesta Videm-
Kinško. Odborniki s'o pre-;9 >gai% 
da bi sprejeli podobne odloke tu
di za Kostanjevico, pozneje pa fie 
za druga naselja. M . 

Z U N A N J E POL I T I CII Š T E D E N S K I P R E G L E D 

1 red nejtaj dnevi so v me tu Sharpe-
vil lu v Južnoafriški uniji Črnci mirno 
demonstrirali proti zakonu o potnih do
volilnicah za temnopolto prebivalstvo. Po 
vsej Južnoafriški uniji morajo domačini 
imeti posebne dovolilnice, brez katerih 
ne morejo potovati iz kraja v kraj, da hi 
si poiskali boren zaslužek. Kdor nima 
takšnega dovoljenja, je seveda privezan 
na določen kraj kot srednjeveški tlačan, 
izpostavljen še hujšemu izkoriščanju in 
strahovanju, posebno na farmah belcev. 

Omenjena demonstracija je bila mirna, 
toda policija je streljala na demonstrante 
in j ih pobila nad sto. Čeprav si ocene o 
Številu mrtvih in ranjenih nasprotujejo, 
ni nobenega dvoma, da je to, kar se je 
zgodilo v Sharpevillu, pravi pokol. To 
brezobzirno klanje črnega prebivalstva 
v uniji se jc v zadnjem času še povečalo, 
kakor se jc povečala razlika med silo 
svobodne Afrike in odporom črnega pre
bivalstva v uniji z ene strani ter priti
skom belih gospodarjev v uniji z druge 
strani. 

Predsednik južnoafriške vlade Ver-
vvoerd je cinično dejal ob tem dogodku: 
»Nemirov ni mogoče opisati kot reakcijo 
na vladno politiko »apartheida« oziroma 
rasne segregacije. Nemiri so periodičen 
pojav in nimr'o nobene zveze z revščino 
ali nizkimi plnčami.« 

Vervoerdove besede imajo predvsem 
ta-le preprosti in strašni pomen: v drža
vi, kjer tri milijone belcev vlada desetim 
milijonom črncev sužnjev (zakal položaj 
črncev je nrav gotovo suženjski), je nri-
c^kovati. da bo od časa do časa priča
kovati množične nemire. Dolžnost vlade 
je, d* take nemire čim bolj o^—itno, ne
usmiljeno ln dosadno zatre. Ce bo pri 
tera tekla kr i , nič hudega. Pravzaprav, 

čim več krvi , tem večji strah, računa 
Vervvoerd. Toda pri tej računici se je že 
marsikdo uštel, k i je mislil tako kot 
Verwoerd. 

Ko bi bila Južnoafriška unija osam
ljen otok, bi morda take metode straho
vanja in pobijanja zalegle dlje časa, toda 
Južnoafriška unija ni osamljen otok v 
svetu. Unija je Se eno izmed zadnjih 
najhujših oporišč rasnega zatiranja v 

barvo kože ali dežele. Tuj denar pred
vsem gleda na to, ali v neki državi vlada 
mir ali ne. In če bo v uniji redno priha
jalo do nemirov, denarja od zunaj ne bo. 

Toda takšni in podobni razlogi, edini, 
ki j ih poslovni krogi razumejo, so za 
nacionalistične politike in fanatike Se 
zmerom prešibki. T i bi samo pobijali, celo 
takrat, kadar gre za mirne demonstracije 
in niti ne nerede v pravem smislu te 

S H A R P E V I L L E 
svetu in na celini, ki se neverjetno na
glo prebuja in zahteva zase enakoprav
nost in svobodo. Ko postane letos Bel
gijski Kongo neodvisen, se bodo meje 
svobodne Afrike Se bolj približale temu 
oporišču rasizma. In če je nekaj časa 
mogoče preprečevati prehod ljudem čez 
mejo, idejam ne more nobena policija 
zapreti poti. In danes po vsej Afriki zma
guje ideja o enakopravnosti Črnega člo
veka z belim aH katerim koli drufim 
človekom na zemeljski obli. 

Ker torej Južna Afrika ni osamljen 
otok, je odvisna od zunanjega sveta. Ce 
je politika Verwoerda in belih nacionali
stov še tako slepa in neumna, sledi vsako 
gospodarstvo, tudi južnoafriško, določe
nim interesom ln zakonom. Ne gre samo 
TU bojkot južnoafriškega blaga, ki se vse 
bolj širi po svetu, ampak tuđi sa tuje 
investicije in sploh za dotok tujega kapi
tala. Južnoafriški poslovni krogi, ki jim 
je sicer vseeno, kaj se dogaja s črnci, 
dokler cvete trgovina in napreduje indu
strija, dobro vedo, da denar ne gleda na 

besede. Nerede povzroči šele potem poli
cija, ko strelja na neoboroženo množico 
— otroke, ženske in moške brez razlike. 

Najbolj zlovešče znamenje nacionali
stične politike zatiranja in ubijanja so 
bile te dni v Sharpevillu skupine tako 
imenovanih Skietkommandosov, nekakšnih 
belih rezervistov, ki so jim nacionalistični 
politiki dali orožje v roke. Ce že policija 
tako rada pritiska na petelina, kako krvo
ločni so Sele ti Skietkommandosi. Pred 
njimi zbledijo celo rasisti v južnih drža
vah ZDA s Ku Klux Klanom na čelu. Ce 
bodo ti komandosi, kakor piše britanski 
tednik »New Statesman«, dobili proste 
roke, bo Sharpeville pomenil samo zače
tek pokola. 

Kako se bo to končalo, nihče ne ve. 
Lahko pa prerokujemo, da s končno 
zmago rasizma gotovo ne. Kri, prelita po 
nedolžnem v Sharpevillu, ni razburila sa
mo svetovnega javnega mnenja, ampak 
jc Se okrepila voljo črnskega prebival
stva, ki ne vidi več drugega izhoda, kot 
je boj — v takšni ali drugačni obliki. 

čane bo zan malo 
Pred vojno je bilo v M e t l i 

ki zaposlenih vsega le 82 l ju
di, danes pa je tam zap:slenih 
900 l judi! In še n?kaj: povsod 
je največji problem zaposle-
vanje ženske delovna sile, v 
Met l ik i pa je prav nasprotno. 
Novi industrijski cbra i Beti in 
Novoteksova predilnica so za
poslili ženske, za n r š k e pa še 
ni dovolj kruha. Zato bodo 
razširili Lesno predelovalno 
podjetje, kjer dela zdaj 85 
ljudi, večinoma moških, po
zneje pa se j ih bo, ko bedo 
obrat razs r i l i , zaposlilo še 50. 

Število prebivalcev v metl i
ški občini je začelo rasti. 
Ljudje so se cd tu prej vedno 
izseljevali in iskali kruha 
druged, ker j im ga dom ni 

nudil dovolj. Z mlado industri-
JA ki jo je Met l ika dobila 
po vojni, je tudi ta problem 
odpravljen in od leta 1956 da
lje je prvič v zgodovini števi
lo prebivalcev naraslo, in s i 
cer do letos že za 300 ljudi! 
Gosp;darska osnova za na
daljnji razvoj je ustvarjena, 
treba pa jo bo krepiti še na
prej. 

Turizem v občini še ni ra
zvit, čeprav nudi Kolpa obilo 
naravnih pogojev. Zato p r i 
pravljajo načr te za kopališče 
ob Ko lp i in hotel, k i bi imel 
približno 30 ležišč, restavraci
jo, kavarno ter druge gostin
ske prostore. 

432 invalidov in 2.000 nek
danjih borcev živi v občini 

ED!NA PRAVILNA POT X NAP EN DVIGU GOSTINSTVA 

Vosna cena Ljubljana—DobrnIČ 290 din 

Opozorilo: avtobus pripelje na poeta jo, kjer v voznem 
redu ni določen čas prihoda, vedno 1 minuto 
pred določenim odhodom. 
Avtobus ima v Ljubljani zvezo ob 8.00 uri za 
Piran, ob 9.30 uri za Rogaeko Slatino Ln ob 
7.20 uri na vlak za smer Maribor. 

Metl ika. Zato poizkuša občina 
oskrbeti ziposl.tev za inval i 
de. Ustanovili so občinski za
vod za zaposlovanje inval i 
dov in dela manj zmožnih 
oseb. Zavcd ima v načr tu kon
fekcijski obrat za izdelavo ne
drčkov, kravat in steznikov. 
K o se bo Beti preselila v no
ve prostore, bo v njeni stavbi 
stekel konfekcijski obrat Z a 
voda za zapeslevanje inval i 
dov. Sest konfekcijskih Singer 
šivalnih strojev imajo že pr i 
pravljenih, čakajo pa §e na 
stroj za preši te odeje. Sekre
tariat za delo RIS je prispe
val 1 milijon in pol dinarjev, 
3 milijone republiški zavcd za 
socialno zavarovanje, okrajna 
posredovalnica za delo pa je 
obljubila 1 milijon dinarjev, 
vendar denarja še ni dala. V 
novem obratu se bedo ljudje 
izučili dela in se nato lahko 
zaposljevali drugod. Strokov
ni kadri za vodstvo so že za
gotovljeni. P r i tem veliko po
magata Novoteks in Beti. 

Stroj za prešite odeje vi 
obratu zavoda za zaposlovanje 
invalidov in d e l a manj zmož
nih oseb, bi ustvaril na leto 
130 milijonov bruto proizvoda. 
Zato ga nestrpno pričakujejo. 
Dva t akšna stroja sta že pr i 
šla v naš okraj, upajo, da bo 
tretjega dobila Metl ika. 

Nedavni tečaj za polkvallficlrane gostinske delavce v Catelkih Toplicah je obiskovalo 74 gostin
cev, od tega 8 kuharic, ostali pa so bili strežniki. Na tečaju so se učili kuhanja, strežbe, poslovne 
tehnike, hranoslovja, kletarstva, računstva, slovenščine in higiene. Udeležili so se ga gostinski 
delavci, ki so končali najmanj 4 razrede osnovne šole ln so zaposleni v gostinstvu najmanj 2 leti. 

Zaključni Izpit so rasen enega uspešno prestali. (Na sliki udeleženci tečaja.) 

TI T D 0 B E R S E K : ^ 
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S T R O K O V N J A K I G Z Z M A K E D O N I J E 
se je sukal v glavnem okrog stat is t ičnih po
datkov. Družbena posestva imajo okrog 
50.000 ha zemlje. Obdelovalne površ ine po
večujejo s tem, da preoravajo nižinske pa š 
nike. V priprav imajo, da bodo letos pre
orali 100.000 ha teh pašnikov. Traktorjev je 
okrog 2000, od tega na družbenih posestvih 
540. 

Vseh zadrug j e 628, v katere je vkl juče
no 40% kmetov. 40 zadrug ima ekonomije 
neke vrste K D Z , prava K D Z je samo Poro-
din, ki smo jo obiskali. Zadružnih zvez je 
7 (7 okrajev), poslovnih zvez je 40 in 5 spe
cialnih. Zadruge imajo že 13°/« zemlje v za
kupu. V kooperacijo so zadruge zajele 48°/o 
posevkov pšenice (13400 ha). Na eno zadru
go pride povprečno okrog 1000 ha obdelo
valne zemlje. V zadrugah deluje okrog 30 
agronomov, in okrog 200 kmetijskih tehni
kov. Moderne kleti imajo v Kavadarcih, 
Djevdeliji , Stipv, Kumanovem, Tetovem in 
Valandovu. 

ZEMLJIŠKE R A Z M E R E V M A K E D O N I J I 

Za lažje razumevanje naglega razvoja 
velikfn jJantaž v Makedoniji je treba bral
ce seznaniti 8r. z zemljiškimi razmerami v 
tej republiki. v Makedoniji še namreč n i 
majo zemljiške knjige in katastra kot pri 
nas. Lastniš tvo » vodi po s;stemu tako-
imenov^nih »tapi j^ .Na občini se zemljišče 

samo opiše (brez predhodne katastrske iz-
meritve) in te listine se vodijo pri okrajih 
v »knjigi tapij«. Nekdanji turški velikaši 
so imeli ogromno zemlje. Velikaši so odšli, 
njih zemljo so si pa kmetje sami vzeli po 
volji in jo ponekod dali vpisati v tapije, 
ponekod pa ne. Po večini je pa ta zemlja 
postala skupna last vseh. Zraven tega ima 
Makedonija 412.000 ha pašnikov, od tega 
več kot polovico v ravnini ln blagih nagi
bih z dobro zemljo, ki jo je mogoče vsak 
čas kult ivirat i . Te ogromne pašnike, k i so 
last vseh, sedaj spreminjajo v velike druž
beno objekte. Tako je možno na zemliiSč'M 
bivših turških vel ikašev in na pašnikih, ne 
da bi zadeli na odpor zasebnih lastnikov 
zemljišč, napraviti velike nasade vinogra
dov in sadovnjakov in ustanavljati d ružbe
na posestva. Pa tudi zasebni lastniki zem
ljišč vidijo boljše življenjske pogoje, če so 
zaposleni na družbenih posestvih, kot pa Če 
bi sami daljo životarili ln zemljo obdelo
vali s pr imit ivnimi sredstvi. V tem ozira 
je delo v Makedoniji veliko lažje kot pri 
nas. 

ZAKLJUČEK 

Predvsem moramo Makedoncem pri or
ganizacija in pospeševanju kmetijske proiz
vodnje priznati, da imajo veliko več šir ine 
in odločnosti kot pa mi, Slovenci. Dokaz 
temu je l ikvidaci ja koz leta 1948, ki si> uni
čevale gozdove, l ikvidaci ja trt sArrtorodnlc 

leta 1956, ki j im je kvari la vinski trg, or
ganizacija vel ikih kmetijskih obratov in 
jasni načrti za bodočnost. Glede tega se 
lahko Slovenci pri Makedoncih samo uči
mo. 

K a r se tiče razvoja vinogradniš tva, so 
Makedonci pred nami v pridelovanju na
miznega grozdja in v proizvodnji nekvali
tetnega cenenega vina. K a r se pa tiče pro
izvodnje kvalitetnih vin, se nam makedon
ske konkurence ni treba bati in je zato re
šitev slovenskega vinogradniš tvu (tudi do
lenjskega) le v proizvodnji kvalitetnih vin. 
Tudi jabolka in hruške niso tiste kvalitete 
kot v Sloveniji. Imajo pa prednosti v pr i 
delavi zelenjave zaradi zgodnje spomladi 
in južnega podnebja. Vel ike možnosti imajo 
v pridelovanju posebnih industrijskih rast
lin kot so riž, bombaž in mak. V živinoreji 
nas no bodo dohiteli, ker zaradi prepičlih 
padavin nimajo tnkih pogojev za razvoj 
živinoreje kot Slovenija. 

Udeležencem ekskurzije je obisk Make
donije razširil obzorje, da jasneje vidrtjo 
domače možnosti in s! laže predstavljajo 
nadaljnji razvoj kmetijstva v Sloveniji. K 
temu bo pripomoglo vse večje zanimanje 
naših poHtdčnih forumov za razvoj kmetij-
sLva. Predvsem se bo treba otresti senti
mentalnosti in obzirnosti do starih običa
jev in pogumno ko Makedonci organizirati 
sodobno socialistično kmetijsko proizvod
njo. 

• Laburistični prvak Ane-
urin Bevan, kl zaradi huđe 
operacije še ni okreval, upa, 
da bo poleti ozdravel. Toda 
zaradi oslabelosti se ne bo 
le takoj vključil v politično 
življenje. 

JOtatlu 
IZ RAZNIH STRANI 

• Pravosodni menister Juž
noafriške unije Erasmus je 
prepovedal vsako zbiranje več 
kot 12 l judi v novih 49 okrož
j ih . Prej je že b i l prepovedal 
zbiranje ljudi v 24 okrožjih. 
Začasno so ukinil zakon o do
volilnicah za črnsko prebival
stvo. 

K Nova italijanska vlada se 
bo 4. aprila letos predstavila 
parlamentu. Takrat bo novi 
premier Tambroni prebral de
klaracijo. Nato bo glasovanje 
o zaupnici novi vladi. 

Bi Predsednik Združene arab
ske republike Abdel Gamal 
Naser je odpotoval na uradni 
obisk v Indijo in Pakistan. 
Spremljata ga zunanji mini
ster Favzi in minister za 
predsedniške zadeve Ali Sabri. 

• Po neuradnih podatkih s 
splošnih volitev v Argentini 
je opozicijska narodna radi
kalna stranka dobila 58 mest, 
stranka nespravljivih radika
lov predsednika Frondizija pa 
40 mosi v spodnjem domu* 
Konservativci bodo Imeli v 
parlamentu tri poslanska me
sta, stranka neoperonistov pa 
enega. 

• indonezijski predsednik 
Sukamo je objavil seznam čla
nov Indonezijskega parlamenta 
v njegovi obnovljeni sestavi. 
Prersedndk Sukamo je ime
noval v parlament 261 pred
stavnikov, izmed katerih Jih 
pripada 130 političnim stran
kam, 131 pa tako Imenovanim 
funkcionalnim skupinam. 

M Sovjetski premier Hruščev, 
k i Je na uradnem obisku v 
Franciji, si je po obisku Mar-
M'.iii:i ogledal tovarno elek
tričnih lokomotiv v DiJonu. 
Morda bo prišlo do majhnih 
sprememb v programu bivanja 
Hruščeva v Franciji. Obiski 
baje potekajo prehitro ln tako 
izgubljajo vsak pomen. 

(R Britanski premier Mac-
mlllan ln predsednik Z D A sta 
začela razgovore v Cam Davi
du, kjer so bili tudi razgovori 
med Hruščevlm ln Elsenho-
werjem. 

Jutri: zdravstveno 
zavarovanje kmetov 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
url se morajo javiti na določe
nem kraju, da bo prijavil v za
varovanje vse člane družine, 
ki živijo z njim v družinski 
oziroma gospodarski skupnosti 
in bo za nje takoj dobil zdrav
stvene izkaznice. Da bodo ko
misije nemoteno delale in da 
bodo delo opravile v določe
nem času, je d o l ž n o s t vsa. 
kega, ki dobi vabilo, da se rav
na po razporedu, ki je določen 
na vabilu. Vsak vabljeni kme
tijski posestnik mora prinesti s 
seboj za vse člane družine, ki 
niso še socialno zavarovani, 
naslednje listine: 

osebne izkaznico za osebe 
nad 16 let starosti, poročila o 
rojstvu (rojstne liste) za otro
ke pod 16 let starosti in potrdi
la o rednem šolanju za otroke 
od 15. do 25. leta starosti, če se 
šolajo. Vsi listi, ki se vabilu ne 
bi odzvali, bodo sami trpeli 
posledice, ker se niso prijavili 
v zavarovanje, v smislu pred
pisov o zdravstvenem zavaro
vanju delavcev in uslužbencev. 

Zakon o zdravstvenem zava
rovanju kmetijskih proizvajal
cev pomeni veliko pridobitev 
za kmečko prebivalstvo v naši 
socialistični ureditvi ln pred
stavlja sestavni del našega 
družbenega sistema. Hkrati bo 
nova spodbuda za hitrejši na
predek sodobne kmetijske pro
izvodnje in socialistične pre
obrazbe naše vasi. 

Kudi Hrvat in 

S L U T B 0 DOBE 
t a k o j 

3 trgovski pomočniki 
lelezniske stroke ln 

trgovski pomočnik 
električne stroke. 
Samsko stanovanje pri
skrbljeno. Pismene po
nudbe poslati na 
T R G O V S K O PODJETJE 

»U N I V E R S A L « 
J E S E N I C E na Gor. 

Uspešen obračun Zadružne 
hranilnice in posojilnice 

14. marca Je bil v Novem mestu 
redni letni občni zbor Zadružne 
hranilnice In posojilnice. Iz po
ročila In razprave ugotavljamo, da 
Je kreditna in Investicijska pollll-
ks v kmetijstvu lani nasla trdne 
osnove. 

Odobrena sredstva za Investicije 
v kmetijstvu NO bila brni Izkori •«.-
na S0»/. (400 milijonov rtlnnrlcv). 
Nal okraj je v tem pogledu naj
boljši v republiki, r.dll millto.iov di
narjev Jc bilo luni potrošenih v 
Investicijske namene 1/. skladov 
kmetijskih organlznrl i. Skladi so 
se kljub temu v primerjavi z le
tom 195» okrepili, iti .min. vloge 
•o porasle lani sa M milijonov 

dinarjev. 31. decembra 195» J« D , ) ° 
pri kreditnih odsekih zadrug ln 

nI hranilnici 7.191 hranil
nih vlog s 131 milijoni 4B2-1-00O "J™ 
vrednosti. Pri koriščenju ob™"* 
sredstev je bilo lani opazi" P 
vllno preusmeritev v prolzvoo" 
namene. . , , „ . 

Zadružna hranilnic« bo P 0 1 * T o V 

Sala letos s pomočjo k o > " , t C

I V - h » 
uporabiti lokalna '^vestif UfJJ,, 
sredstva t:\Uo, da bi dosegi« J % . 
večjo udeležbo icpubll.šl \\ |n » v i j 
nlh Investicijskih sr* .5tev. 
krnfkornčnem krediti* iju 
imeli prednost kred' nan*' 
nI proizvodnji« #»' \ 

'pri 
bodo 

.enJ** 
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Opisati podjetje pravzaprav ni preprosta stvar. Kako v 
kratkih besedah povedati vse tisto, kar se v podjetju vsak 
dan dogaja? Kako z besedami orisati trud, ki ga v delo 
vlagajo ljudje, od direktorja do vajenca? Kako povedati, 
kaj je tu sleherni dan novega, drugačnega od včeraj, kaj 
bo jutri novega? Kaj ko bi poskusil kar v poslovalnici — 
morda v nji dobim pravi vtis življenja in dela! 

Obisk v poslovalnici . . . 
STP — poslovalnica 1 — 

SEVNICA. Čudna zgradba na le
v i strani trga. Pred njo stojalo 
Za kolesa', dren vozil, razrlta 
cesta. Na vratih visi črna tabla, 
na njej s kredo napisano: Na 
zalogi limone, fižol, pomaranče, 
surovo maslo.. . 

Vstopim. Ze sem STedl trgov
ske dejavnosti. Proti vratom 
gre prodajalka s starejšo naku-
povalko, obe držita balo blaga. 
Pr i svetlobi se drugače vidi kot 
pri umetni luči. Bo — ne bo? 
Kdo ve, toliko različnih okusov, 
želja. Morda je to blago za od
tenek pretemno, preveč živo, 
premrtvo? Pustimo ju pri pre
sojanju. Tu — na desni pri 
Vratih, sedi blagajnlčarka Lojz
ka in zapisuje bloke prodajalk. 
Vsaka ima svojo kolono, vsaki 
Ste inkaso beleži posebej. Ob 
hjej igra radio, Avsenikl so tudi 
tu doma, sredi dopoldneva. Na. 
Prej — glej, sami mladi ljudje, 
Pred pultom in za njim. Kakao, 
keksi, kis, sladkor, moka sto
jijo na pultu, zraven pa kar 
Premajhen »možak« osmih ali 
devetih let, da bi njegova ra
mena ves ta tovor prenesla do 
mamice v kuhinjo. To<da ne, 

6 a J tu je tudi mama osebno, 
kupuje zvezek. Z združenimi 
močmi trpata sedaj oba v dve 

mreži vse, kar se doma rabi. 
Naprej na desno se razteza od
delek s konfekcijo, Igračami, 
opremo Ud. K pultu pristopi 
deklica, nos jI seže ravno do 
vrha mize, vendar mora stati 

pri denarnici in obremenjen v 
mreži odhaja domov. Zadaj na 
dvorišču sta dva možakarja na
lagala kuhinjsko opremo na voz. 
Kam? »Prodali smo jo, pa jo 
peljemo kupcu na dom«. Še na
prej me je vleklo, v skladišča, 
pa je bilo vse zaklenjeno. K o 
sem zapuščal vežo, sem mimo
grede vtaknil nos v shrambo sa
lam, masla in drugih podobnih 
reči. Vzoren red in prijetne 
dišave — pa kaj bi vam poma
gal zbirati sline v ustih. Pojdi
mo raje naprej. 

. . . v upravo podjetju... 
Morda bom marsikaj zvedel v 

upravi podjetja - tam imajo za
piske, račune in druge podatke. 
Le čez cesto je treba. Tu je 
vzdušje spet drugačno — v prvi 
sobi ropotajo pisalni in računski 
stroji, us lužbenke obračajo kar
tice, beležijo, računajo, pišejo. V 
drugi sobi sedita direktor ln ra-

vila v Brežice, Celje in Ljubljano. 
Ravno sedaj se pogovarjamo s 
podjetji, da bi nam tudi ta do
stavljala naročila za najrazličnejši 
material. Naši nakupovalci so 
stalno zunaj, od tega pa b i imeli 
tudi dvojno družbeno korist -
občina bi dobila večje zneske od 
davka na maloprodajno, k i ga se
daj naša podjetja puščajo v dru
gih krajih in občinah, z ugod
nostmi, k i j ih uživamo kot trgo
vina, pa bi nabavni s troški pod
jetij prav nič ne zrasli, brez ozi
ra na to, da bi znatno prihranili 
tudi na potnih s t roških, dnevni
cah in prevoznih s troških. Upa
mo, da nam bo to uspelo. 

. . . skrb za l j u d i . . . 
Da, odnosi v kolektivu. Pre

cejšnja je naša skrb za ljudi, ven
dar še dolgo ne bomo mogli 
ustreči vsem željam, k i so vsak 
dan večje. Imeli smo nekaj ne
rodnosti okoli razdelitve novih 
stanovanj v bloku. Premalo j ih je 
pač. Ljudje se tudi sami med 
seboj niso uspeli dogovoriti, tudi 
UO ni prišel do končnih zaključ
kov. Za vse i ih pač nI. Rešili 

N a š a ž e l j a : 
u s t r e č i p o t r o š n i k u 

na prstih. »En clkgucni, ploslm«. 
Dobi ga, dinarčkl pa ostanejo 
kar na mizi. V redu, kajne, saj 
je ravno prav. Ljubezniva pro
dajalka odnese blok in denar 
k blagajni, mala pa se mirno 
ukvarja z ovitkom, ki j i brani 
priti do sladke vsebine. 

Mar je to delovno vzdušje, ki 
sem ga hotel opusa t i? Morda 
res ne, toda to sem videl in — 
zapisal. SIcer pa se to vzdušje 
enostavno ne da drugače opi
sati. Stranke, blago, izbira, 
vprašanja, odgovori, pozdravi, 
računanje, plačevanje, zavija
nje in zadovoljni nasmeh na 
kupčevem obrazu, ko »olajšan« 

NOTKANJEPOLITICNI TEDENSKI PREGLED 

Prav v zadnjem času precej razpravljamo o vlogi krajevnih 
Odborov. Le-ti naj bi prevzeli deloma tudi tiste naloge, ki jih 
opravljajo v industrijskih naseljih stanovanjske skupnosti. V 
razpravah slišimo vse polno stvari, ki si nasprotujejo in zato 
bržkone ne bo odveč, če bomo skušali nekaj teh stališč omeniti 
v današnjem pregledu. Upamo, da bo to bralce zanimalo, sajNbo 
vloga krajevnih odborov prav pri nas na Dolenjskem vedno 
Večja. 

V Sloveniji imamo trenutno okoli 1700 krajevnih odborov, 
V katerih dela več kot 11.000 članov. Ce bi ocenjevali na splošno, 
bi lahko dejali, da so se izkazali kot najboljši organ, ki uspešno 
rešuje mnoge lokalne zadeve, ki sicer spadajo v občinsko pri
stojnost, pa j i m jih je občina prepustila v reševanje. Krajevni 
oaoori so 8 e v dosedanji praksi uveljavili predvsem kot organi, 
ki rešujejo mnoge naloge na področju komunalnih zadev, ki se 
tičejo neposredno prebivalcev naselja. 

Mnogo je vprašanj kako velik pravzaprav naj bo krajevni 
odbor oziroma področje na katerem dela. Kaže, da bo obveljalo 
mnenje, da morajo biti krajevni odbori manjši, zajemajo naj 
le eno, dve ali tri gosto naseljene vasi. Ponekod imajo krajev
ne odbore, (menimo, da to velja skoro za vso Dolenjsko) skoro 
tako velike, kot so bile pred časom občine. Sklepamo, da so 
teritorialno tako velike krajevne odbore marsikje osnovali zato, 
ker so upali ali menili, da bodo s tem nadomestili Izgubo občine! 

R a z p r a v a 

o k r a j e v n i h o d b o r i h 

To prav gotovo ni pravilna težnja, kajti večje občine smo 
osnovali zato, da so gospodarsko zaokrožene enote, ki so spo
dobne samostojno delovati, gospodariti in razvijati svoje pod
ročje. Krajevni odbori naj bi tako politiko podpirali, predvsem 
Pa naj bi vključili prebivalstvo pri reševanju skupnih nalog. 

je krajevni odbor po obsegu velik, prav gotovo ne more 
"speti pri tej, rekli bi najvažnejši nalogi. Nikdar se ne bo 
uveljavil kot pomožni organ občine in še celo ne kot organ 
družbenega samoupravljanja na določenem področju. OlOB manjši 
»odo krajevni odbori ali bolje povedano, primerni, toliko bližji 
°odo volivcem in toliko uspešnejše bo sodelovanje z njimi pri 
^Sevanju skupnih nalog. Vsekakor pa Je jasno, da so krajevni 
odbori postali nujen sestavni del političnega samoupravnega 
Mehanizma v občini. Ugotavljamo, da Imajo krajevni odbori več 
Mikov z državljani kot pa občine same. To zlasti velja za tiste 
pbčine, ki krajevnih odborov sploh še niso organizirale. V ne
katerih občinah se namreč branijo krajevnih odborov, češ sami 
smo najbolj sposobni reševati vse probleme. V takih občinah 
Sre verjetno sa pretirano centralizacijo in nezaupanje do držav
ljanov, ki so sicer že dokazali, da znajo z zaupanimi sredstvi 
"obro gospodariti. 

Veliko razprav se suče okoli vprašanja, kje organizirati kra
jevni odbor In kje stanovanjsko skupnost. Ze v uvodu smo rekli, 
°a se naloge enega aH drugega organa marsikje ujemajo. Toda 
razlika je vendarle. In zato se bo počasi uveljavilo načelo, da 
« treba stanovanjske skupnosti organizirati tam, kjer prevladu
jejo delavci in nameščenci, krajevne odbore pa tam, kjer pre
vladuje kmečko prebivalstvo. Z drugo besedo bi rekli, na od-
očltev, kje stanovanjska skupnost In kje krajevni odbor, naj 

bi vplivala tudi struktura prebivalstva. Seveda pa bodo tudi 
"jeme. Možno Je, da bodo v bolj razvitem kraju, kjer Je morda 
•elo nekaj gospodarskih podjetij, organizirali stanovanjsko 
•kupnost, za ves okoliš pa krajevni odbor, ki naj ne bi imel 
»edeža tam, kjer gn bo imela stanovanjska skupnost, pač pa 
v najbolj razvitem bližnjem naselju. Vsekakor bodo tu potrebne 
n ° v e izkušnje, ki bodo prinesle bolj določene razmejitve. 

Se nekaj besed o finanslranju krajevnih odborov. Mnenja 
•o zelo različna. Nekateri menijo, da ne bi kazalo krajevnim 
^oborom prepuščati prav nikakršnih sredstev. DrugI zopet pa 

0 Prepričani, da se to Izplača. Slednji Imajo za argument zgo
dne številke. Mnogi krajevni odbori so s sredstvi, ki jim Jih 

J? Prepustila občina, naredili komunalne naprave, ki so vredne 
"01 do štirikrat več kot pa so znašala dodeljena sredstva. Zato 

v

a J e, da ne bi bilo napak, če bi krajevnim odborom občine 
endarle prepuščale nekaj sredstev, seveda skozi občinski pro-

<l>n. pri čemer hI morale Imeti občine vso pravico, da nad
alo uporabo tega denarja. Vprašanje Je. kako naj bodo kra-

rTj« odbori sestavljeni. Vsekakor bo treba zvišati število članov 
pa odbora od sedanjih pet do devet, na nalmanj devet 
„ t J a do petnalst In morda še več članov. Manditna doba pa 
orli b ' t r a ' , ' , ' r , d v c , e t ' V krajevno odbore so vključeni tudi 

r n "ti občinskega /bora. Koristno bi bilo. dn hI v te organe 
J '' u*ill tudi odbornike občinskega zbora proizvajalcev. Toda 

"•ajevnl odbor fl*J hI prišli ti odborniki po načelu delovnega 
ta 

Im 
*odj 
le 
•Po 

e " t a , to se pravi, če Je na področju krajevnega odbora tovarna 
a odbornika zbora proizvajalcev, naj bi se le-ta vključil 

v kral *nl odbor. No. o f»m šr vedno razni* vljamo. To Je 

C0:"« ' r 

° e reče 

o delu krajevnih odborov, pri čemer h| radi 
na to. dn bo treba iznnpolnltl tudi občinske sta-
av glede krajevnih odborov bolj ali manj enaki, 
'rcpisanl, ter ne upoštevajo posebnih prilik. 

čunovodja. Pred vsakim leži kup 
aktov, časopisov, revij. Zadnjo 
steno pokriva omara, polna fasci-
klov in map. Kdo neki zloži vse 
to, kdo vse to prebere, preš tu
dira? Saj je prodajanje vendar 
tako enostavno — naročiš , pre-
vzameš, prodaš in pobereš dertar. 
In vse drugo? Raje ne zaidimo v 
dolgo in zapleteno zgodbo o te
žavah, cenah, rabatih, maržah in 
vrsti drugih bolj ali manj zaple
tenih poslov, k i j ih je treba upo
števati . Sedemo za okroglo mizo, 
pogovor steče. 

••Kako poslujemo? Pravzaprav 
težko, nimamo urejenih še vrsto 
problemov. Promet je od leta 
1951, ko smo podjetje ustanovili 
iz dveh prejšnjih in je znašal le 
borih 160 milijonov, dvignili lani 
na 460 milijonov. Za letos je pla
nirano povečanje za nadaljnjih 17 
odstotkov, kar bomo verjetno 

bomo lahko le štiri d ruž inske in 
4 samske probleme, nas pa je 64! 
Od tega 42 žena in deklet. Imamo 
menzo z izdatnimi obroki, hrana 
je poceni. Veliko naših ljudi ima 
malico kar za kosilo. Hrani se 2.3 
kolektiva. Umivalnice so sodobne 
predvsem v novih poslovalnicah. 
Nagrajujemo vse zaposlene po 
prometu, ljudje so a tem zado
voljni. Poči tniškega doma še n i 
mamo, poleti se bomo priključili 
kateremu od večjih kolektivov. 
Najraje bi kje postavili eno ali 
dve hišici, s tem bi si precej po
magali. Mnogo imamo poročenih 
žena; te gredo na oddih z možmi, 
k i so zaposleni drugje.« 

»Moramo povedati .« pravita 
oba vodilna uslužbenca podjetja, 
-da nam pri vseh naporih veliko 
pomaga občina. Tam smo vedno 
naleteli na polno mero razume
vanja za naše težave. Kadre si 

ustvarili. Veste o novi trgovski vzgajamo sami; t o ~ } e " najceneje"." 
^ ^ L P ^ P ^ L ^ i m

t ^ ° Delavsko samoupravljanje - no, manufakturo, samopost režno trgo 
vino s tehničnimi Izdelki. Loka l i 
so sodobni, pod njimi so skladi
šča. Delovni pogoji so vzorni, toč
ka prometna. Ljudje se še niso 
privadil i na nove lokale, dobili pa 
smo priznanje za prvo Investicijo 
v takem merilu v okraju. Delno 
smo ta leta obnovili poslovalnice 
na Logu, Studencu in v Bošta-
nju, več kot potrebne pa so po
slovalnice na Razborju, Bregu in 
v L o k i pri Zidanem mostu. Sta-
cuna na Razborju je taka, da nas 
je skoraj že sram. Vse tri so 
predvojne in vse prej, kot pr i
merne. Računamo, kako j ih bo
mo izboljšali. Najprej je na vrsti 
poslovalnica I. na trgu. Tam nn-
meravamo vso sprednjo steno na
domestiti z Izložbami, tnkiml, kot 
so v novem lokalu pri postaji,« 
Je pravil tovariš Joško Drenek. 

»To še zdaleč niso vsi načr t i ! 
V Šmarju, kjer se vedno bolj širi 
industrija, je lokal postal pre
majhen in tudi d rugače ne ustre
za več, ker Je izbira preveč •»zme
šana« — namreč vse je na kupu. 
Zato bomo preuredil i .« je nada
ljeval tovariš Lojze Motore, ra
čunovodja »sedanja skladišča in 
hodnik v en sam lokal s S A M O 
POSTREŽBO - predvsem za ži
vila. Kaj s tem pridobimo? Na 
kratko rečeno - postavili bomo 
hladilnik, pet metrov dolg, za po
kvarljive Izdelke. Prodajali bi 
tudi meso, pakirano seveda, po 
možnosti iz klavnice v Zalogu. 
Stranka si lahko sama izbere, kar 
rabi, ni Ji treba čaka t i ; morda 
le minuto ali dve pri blagajni. 
Postrežba se poceni, zaposlimo 
lahko pomožne delavce za pakira
nje blaga v skladišču. Postrežba 
te ku l tu rne jša . bolj higlenična, 
hitrejša. Cas je zlato, zato torej 
naglica, predvsem gospodinj, k i 
se j im vedno mudi. Zagotovili 
smo si delno že zvezna sredstva 
za ta dela. Skladišča Imamo se
daj v centralni stavbi, zato to 
lnhko napravimo. 

In nadaljnji načrti? 
- Kako nameravamo Se Izbolj

šati odnose do strank - kupcev? 

o tem se pogovori kar sam s 
predsednikom delavskega sveta. 

In Se obisk pri p rvem. . . 
Vidite, tako nekako je tekel 

pogovor v pisarni. In pr i pred
sedniku DS. V jubilejnem letu 
obstoja naših delavskih svetov 
sem se najprej oglasil prt prvem 
predsedniku - našel sem ga v 
poslovalnici z železnino, kjer je 
kupcu razkazoval elektromotor. 
Tovar iš Avgust Slmončič je ,sprva 
malo čudno pogledal, češ, kaj pa 
sedaj, za devet let nazaj naj se 
spominjam? Pravi , da bi šel kar 
po zapisnike prvih zasedanj. Toda 
tam so napisane mrtve besede, 
k i ne povedo nič o PP^uMu l iudi , 
k i so takrat postali upravljavci. 

»Da, prve seje so bile pač čud
ne, soj nismo točno vedeli, kaj 
naj počenjamo. Ne spominjam se 
točno, kaj smo obravnavali, vem 
pa, da smo se vsi lov i l i . Zsčeli 
smo pač. pa Je sčasoma šlo. Naj
teže je bilo, da so člani DS (ta
krat "nas je bilo malo in smo bil i 
vsi zaposleni člani DS) razumeli, 
da lahko odločajo. Vs i se niso 
znašli, nekateri so bi l i vse seje 
tiho.« 

. . . in sedanjem 
predsedniku 
delavskega sveta 

Današnji predsednik DS. tovariš 
Ivan Uradišar , poslovodja poslo
valnice z usnjem, mi je na vpra
šanje, kaj bi povedal o delu DS 
danes, dejal, da bi mu dal nekaj 
časa zn premislek. Zmenila sva 
se, da se pogovoriva kar po do
mače. Tako je stekel kar v trgo
vini približno takle pogovor: 

»Važna je zavest ljudi. Vem, 
da je o tem težko govoriti, toda 
žal je tako. N e samo č l a n s t v o , 
g o s p o d a r n o s t v podjetju 
je važna za č l a n a delavskega 
sveta. Pojavi, da se nekater i 
č lan i potegujejo le za svoje k o -

Ze sedaj se trudimo, "da bi vsake- rLsti in ne za kor is t i vseh zapo
rnu posamezniku ustregli najbo- s i e n l h I n podjetja, se na ža los t 
lje, najlepše in nalcenele Uved- * J • • ~ . J ^ 
ba dostave nn dom Je že dolgo ** dogajajo. Pr i nas dobro go-
naša praksa. Ce stranka česa že- spodarimo, ka r pa je v v e l i k i 
11 česar trenutno nimamo ali še meri plod dobrega sodelovanja 
nismo imeli j i V na jkra jšem času ^ de lavsk im sve 
nabavimo. Razpravljali smo tudi m e a " P r a v o 'n ae idvsKim sve
že o uvedbi servisne delavnice za tom. Imamo dobre vodi lne k a -najrazličnejše e lektr ične ln dru
ge stroje ln naprave, k i Jih pro
dajamo. Stranke bi potem ne no
sile aparatov in strojev na popra-

dre, brez dvoma je njihova po
buda rešila marsikatero zade
vo. Lokalni organi nam Izdat

no pomagajo. Položaj postaija 
bolj zamotan spričo večje kup
ne moči prebivalcev in konku
rence. Izbira blaga se veča, 
okus ljudi pa boljša. Ni več 
enostavno poslovati, tudi kon
kurenčni posegi so vredni upo
števanja. Moje želje? Predsed
nik delavskega sveta sem do 
volitev, želim, da bi se vsi za
posleni zavedali, da je od nas 
samih odvisno, kako bomo ži
veli. Ustreči moramo potrošni
ku, ki je vsak dan bolj zahte
ven. Ko naletimo na težave, 
žeLim, da odkrijemo vse karte 
in igramo odkrito. Poiskati .no-
ramo jedro in prave vzroke, pa 
nam ne bo težko Ml preko v-.-vh 
težav.« 

Oči so se mi ustavile na vrhu 
polic, založenih z usnjem. 

»Kaj, tigrovo kožo imate?« — 
»Ne, to je le imitacija na ovč
jem kožuhu.-« mi je pojasnil 
ljubeznivi poslovodja. »Veste, 
še nekaj bi rad povedal,« pravi 
tovariš Gradišar, »sodim, da bi 
;."dnjič, ko smo skupno z de
lavskim svetom trgovskega 
podjetja »Sloga« razpravljali o 
združitvi, le morali bolj preu
darno sklepati. Prepričan sem, 
da bi nam to obojestransko ko
ristilo. No, pa o tem ne zapi
šite preveč. Kljub velikim uspe
hom smo vsak za sebe le šib
ki.« 

Za konec - razmišljanje 
Tako, pa smo skozi. Mar res? 

Sem vse povedal, kar je vred
no? Prav res ne. Veliko tega je 
še, kar nisem uspel zapisati. Na 
primer o vajencih, njihovem 
življenju. O tem, da se člani 
Zveze komunistov v podjetju 
pripravljajo na ustanovitev svo
je osnovne organizacije. O sta
rih in neprimernih skladiščih v 
starih hišah. O čudnih stran
kah, s katerimi je težko. O pre-
plčlih sredstvih, da bi hitreje 
Širili dejavnosti, ki jih trg zah
teva. Toda vse to pride počasi 
na vrsto. Važno je, da smo da
nes ugotovili, da skoraj vsak 
zaposleni ustvari letno za več 
kot 7 milijonov dinarjev pro
meta. To je veliko denarja, ve
liko truda! 

• Naj mi ne zamerijo oni, 
ki jih nisem omenil, ni i oni, ki 
sem jih. Nič slabega ni v tem, 
če o kom piše v časocisu. Vsi 
skupaj se trudijo z i-.tim na
menom. Z združenimi močmi ga 
bodo dosegli. Ce se povrnemo 
na naslov, bomo vide i da jc 
geslo sevniških trgovcev lako, 
da ga je vredno upoštevali. — 
Ljudje — kupci so jim hvalež
ni za trud. Zato ni odveč '-udi 
javno priznanje, ki so ga de
ležni. In še to — na doseženih 
uspehih ne spijo, planirajo na

prej! MIRO GOSNZK 

Bogata izbira v poslovalnici s tehničnim materialom zadovolji 
tudi še tako izbirčnega kupca 

Sinji vrh dobi telefon, kaj pa Griblje? 
Sinji vrh je eden izmed naj-

oddaljenejših krajev v Bel i 
krajini, ki nima ne avtobusne 
ne telefonske zveze. Do V i n i 
ce, kjer je avtobusna postaja 
in telefon je 8 km. Prebivalci 
Sinjega vrha so na zborih vo
livcev že večkra t razpravljali, 
da bi bilo treba napeljati tele
fon tudi na Sinji vrh. Njihova 
zamisel in skrb nista ostali 
brezplodni. Na zbor volivcev 
so povabili zastopnika občin
skega ljudskega odbor a in 
sklenili , da bedo od Vinice do 
Sinjega vrha sami izkopali ja
me in dali telefonske drogove, 
ObLO pa bo poskrbel za ostali 
material in napeljavo'. K m a l u 
so šli n a delo. Telefonski dro
govi že ležijo ob trasi, v krat
kem pa bodo izkopane jame in 
postavljeni drogovi. Kakšnega 
pomena je telefon za Sinji vrh, 
prebivalci dobro vedo. Hitra 
zdravniška in veterinarska 

pomoč ali druga nujna obve
stila so bi la do sedaj nemogo
ča. Prihranjena j im bodo mno
ga pota in skrbi . 

Telefona pa si želijo tudi 
Gribeljčani, toda oni so mne
nja: »Cez komod ga pa ni. 
Naj občina napelje telefon, 
saj nam je potreben«, pravijo. 
Gribeljčani pa niso pomislil i , 
da je telefon potreben le njim 
in da morajo sami pričeti z de
lom. K o bi tudi oni izkopali ja
me in postavili drogove, bi ob
čina nedvomno tudi njim po
magala do telefona. 

Jože Skof 

£ Včeraj je bil v Brežicah 
plenum občnskega odbora 
S Z D L , katerega so se udele
žili tudi sekretar in člani ob
činskega komiteja Z K S . Na 
plenumu so razpravljali o le
tošnjem družbenem planu in 
proračunu brežiške občine; re
šili so tudi nekaj organizacij
skih vprašanj . 
9 Na včerajšnji seji občinske
ga komiteja ZKS na Senovem 
so analizirali že izvedene letne 
konference osnovnih organi
zacij, pregledali stanje član
stva Z K S v občini in prijave 
za politično šolo C K Z K S . 
0 Na seji sekretariata občin
skega kor-»?*e.ia L M S Novo me
sto so včeraj popoldan raz
pravljali o delavskem samo
upravljanju in volitvah v no
ve delavske svete in upravne 
odbore gospodarskih organiza
cij . 
£ Prejšnji četrtek je bila v 
Brežicah seja predsedstva ob
činskega odbora S Z D L , na ka
teri so se pogovorili o stano
vanjskih skupnostih, o gnoje
nju travnikov, imenovali so 
š tabe za proslave 1. maia, dne
va mladosti in Zleta bratstva 
in enotnosti. 
£ Te dni sprejemajo občinski 
ljudski odbori letošnje d ruž 
bene plane in proračune. Tako 
so j ih pred kratkim sprejeli 
že v občinah Videm-Krško in 
Senovo. V novomeški občini 
ga bodo sprejeli na današnj i 
seji, v črnomaljski pa na seji, 
k i bo 7. aprila. Do srede apri
la bodo družbene plane in pro
račune sprejele tudi vse dru
ge občine v okraju. 
£ V Zuženbcrku je bila v po
nedeljek seja štaba za Zlet 
bratstva in enotnosti, na kate
ri so se med drugim pogovorili 
tudi o pripravah na proslave 
dneva mladosti in 1. maja. 

0 V tovarni zdravil »Krka« v 
Novem mesta pripravljajo i z 
račune za prehod na nagraje
vanje po enoti proizvoda. Me
nijo, da bodo lahko začeli s 
poizkusnim obračunavan jem 
že 1. jul i ja letos, medtem ko 
bodo najkasneje s 1. oktobrom 
prešli izključno na nagrajeva
nje po enoti proizvoda, k i bo 
zainteresiralo vsakega posa
meznika za čimboljši uspeh 
podjetja. 

M Pitanje na tekočem traku bi 
lahko rekli po domače konvejer-
jem za perutnlnarske farme. Iz
deluje j ih domača tvrdka Zivino-
oprema iz Požarevca. S tem stro
jem lahko trije delavci na pe-
rutnlnarski farmi oskrbujejo 50.000 
kokoši. 

PREVOZNIŠKO 
PODJETJE 

IN ŠPEDICIJA 
M A R I B O R 

£ SE PRIPOROČA 
C E N J E N I M 
S T R A N K A M 

Posvetovanje zdravnikov-dermato-
logov v Novem mestu 

V soboto 2. aprila bo v Novem mestu prvi sestanek zdravnikov-
speclalistov za kožne bolezni lz HrvaŠke ln Slovenije. Udeležilo se 
ga bo okoli 70 ljudi. 

Na posvetovanju bodo predavali znani Jugoslovanski dermatologi, 
med njimi tudi akademik prof. dr. Franjo Kogoj, predstojnik Der
matološke klinike v Zagrebu, ki Je prispeval na vseh področjih 
dermatovenerologlje tako bogat delež, da ga imajo danes po vsem 
svetu za enega glavnih stebrov pri sodobnem proučevanju kožnih 
bolezni. Akademik Kogoj, ki je član Številnih mednarodnih derma
toloških združenj, je že pred 27. leti predaval v podružnici zdrav
niškega društva v Novem mestu. Tematika, ki Jo Je takrat obrav
naval - »Nova pota ln cilji v dermatologiji«, kaže, da Je že tedaj 
predvideval razvoj dermatologije tudi na Dolenjskem. 

Pred nedavnim ustanovljeni dermatovenerološki oddelek v no
vomeški bolnišnici, ki je nedvomno velika pridobitev na tem 
področju, Je eden izmed glavnih činiteljev, ki so privedli zdravnike 
do posvetovanja v Novem mestu. Pomen tega sestanka Je toliko 
večji, ker se bodo prvič zbrali slovenski in hrvaški zdravniki za 
kožne bolezni na skupnem sestanku. 

Razen dermatološkega oddelka si bodo udeleženci posvetovanja 
ogledali Se Tovarno zdravil Krka ln turistično zanimivost Dolenjske 
- grad Otočec, kjer Jim bo OLO priredil slavnostno večerjo. 

Organizacija posvetovanja Je bila poverjena Sefu novomeškega 
oddelka za kožne in spolne bolezni dr. Milanu Adamčiču. 

IZ DELA ORGANIZACIJ SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA 

S k u p n o d e l o z d r u ž u j e l j u d i 
Kako delajo na Velikem Kamnu v senovški občini 

Vaški odbor Socialist ične 
zveze Ve l ik i kamen v občini 
Senovo je bil izvoljen v za
četku letošniepn leta. 

— Kaj boste delali in s Čim 
pričeli smo vprašali predsed
nika Ivana Simončiča. 
• Dela je veliko, o tem ni 
treba vpraševat i , je odvrni l . 
Povečati moramo število čla
nov, saj je bilo, ko smo imeli 
občni zbor, od 347 volivcev le 
129 članov S Z D L . Novih čla-

Sami pomagajo 
Člani S Z D L iz Ragovega so 

sklenili s prostovoljnim delom 
pomagati pri urejanju Ragov-
ske ceste, poti. ki se od nje 
odcepi v Ragovo in poti od le-
senegn mostu skozi Ratfov log 
proti Ragovemu. Tudi vodovod 
je v Ragovem zelo potreben, 
saj so Ragovčani in prebivalci 
vasi K r k a ter Grabna brez 
zdrave pitne vode. Zdaj p i 
jejo in uporabljajo za kuho 
Krko , Ki je pri Ragovem že 
močno umazana. 

nov ni mogoče pridobiti kar 
tako, zato smo se ozrli po na
logah. Na vasi smo, na vasi so 
pa vedno problem pota in vo
da. Zato smo sklenil i urediti 
vsa vaška pota na našem ob
močju in popraviti pot skozi 
Mrčna sela. Takšne skupne 
akcije bodo ljudem nudile ne
posredno korist in j ih bodo 
obenem združevale. To se je 
pokazalo takoi. ko smo pr i 
čeli o tem razpravljati. V šti
rih dneh smo nabrali 40 novih 
članov, število pa neprestano 
raste. Članar ina do zdaj ni b i 
la v redu pobirana, ljudi smo 
izgubljali iz evidence, zato bo 
treba tudi na tem področju 
krepko poseči. 

— Vaša organizacija je vaš
ka, zato gotovo razmišl jate tu
di o kmetijski proizvodnji? 
H Z raznimi strokovnimi pre
davanji iz kmetijstva bomo 
skušali kmetom prikazati dob
re strani ln potrebo po so
dobni kmetijski proizvodnji, ki 
urnrablja znanost ln tehniko 
obenem. Razpravljali bomo 
predvsem o pogodbeni proiz

vodnji z zadrugo. N a zborih 
volivcev se bomo s kmeti po
govorili o tem, kaj j ih najbolj 
zanima in katerih predavanj 
lz področja kmetijstva si naj
bolj žele. 

- Kaj pa voda, ki ste jo v 
začetku omenili kot splošno 
težavo na vasi? 
• Na občnem zboru smo na

čeli tudi to vprašanje . K o p r i v 
nica bo dobila vodovod, ra
zumljivo, je da si ga torej že
limo tudi na Vel ikem Kamnu. 
O tem smo razmišl jal i že prej 
in našli primeren izvirek za 
zajetje, vendar je bilo pozneje 
ugotovljeno, da izvir ni dovolj 
močan. Ker je v bližini, bi 
nas vodovod stal mnogo manj, 
kot nas bo zdaj. Cevi bomo 
morali polagati na večjo dalja
vo, vendar bomo tudi to z 

nlce, gradnjo nove vozne poti 
preko Loš* do Mosta, rezanje no
vih odtočnih kanalov, eCektrlM-
kacijo sejmišča in mrtvašnice itd. 
Tudi za lepoto trga bodo poskrbeli 
ln zasadili nekaj drevja, okrefg 
zadružnega doma pa okrasno gr
mičevje. Na pobudo SZDL bodo 
v povezavi g Telekomunikacijami 
začeli graditi tudi kopališče. 

V Mokronogu Je Se vedno pre
cej ruševin okrog bivše tovarne, 
zato so pričeli tudi odstranjevati 
te Žalostne spomine. Vsa ta dela 
bodo zahtevala precej sodelovanja 
državljanov, za kar bo poskrbela 
SZDL. S skupnimi močmi bomo 

i močmi in podporo te^lT..^ 
nje trga. Krajevni odbor se zave-občine nekako zmogli, če ne 

letos, padrugo leto! 

N a p o b u d o S Z D L 
Krajevni odbor Mokronog se dobro uveljavila 

Najprej so se lothli krajevnih 

da odgovornih nalog in ima mno
go dobre volje za opravljanje del, 
ki so mu poverjena, s pomočjo 
vseh političnih in družbenih or
ganizacij, predvsem pa SZDL. bo 
nremagal težave, ki jih ne manj
ka. V . V . 

Nedavno Je imel krajevni odbor 
SZD1. posvetovanje z vodji kra
jevnih družbenih in političnih or-
gani/.neij /ar:ulj temeljite sestave 
programa SZDL, pri čemer naj 
Id sodelovali vsi krajevni činite-
IJi, S"ji je prisostvoval tudi profl-
seciti K krajevnega mada Mokro
nog ki Je poročal o nalogah, s 
katerimi se ukvarja naš krajevni 
odbor. Ker prciiinogokrat slišimo, 
da *c krajevni odl>o-i ne morejo 
uveljaviti, če-5 da nimajo lastnih 
proračunov nit.; dotacij, ho prav, 
da na tem iievtu povemo, kako 
Je krajevni oilbor Mokronog pod 
pogoji kot .lih imajo vsi drugi, 
opravljal mnoge naloge in k a'..sne 
nacrte ima v bodoče. 

kub. metrov gramoza. Iz cestnega 
sklada so prejeli i<> 5S.0O0 din, kar 
gotovo ne bo zadostovalo za krit
je vseh del, zato so se obrnili na 
ObLO, ki Jim Je dal v upravljanje 
sejmišče ln tehtnico, s čimer bo
do ustvarili določen del dohod
kov. V teku so še razgovori o 
prevzemu peskokopov in kamno
lomov okrog Mokronoga. Le na 
ta način so lahko že do sedaj iv-
vrSUl Se druga komunalna detla 
kot n. pr. čiščenje kanalov, ure
jevanje sejmišča itd. Letos Imalo 
v načrtu sledeče akcije: ureditev 
prepotrebnega perlSča, pospravilo 
pokopališkega obzidja tn mrtvaš-

Tekmujeio, 
a ne poročajo 

Tekmovanje osnovnih orga
nizacij S Z D L v sevniški občini 
teče že tretji mesec. Za l spet 
nI mogoče podati celotnega 
pregleda nad doseženimi us
pehi posameznih vaških orga
nizacij, ker je poročevalska 
disciplina nekoliko slaba. O 
najboljših osnovnih organiza
cijah za prve tri mesece v le
tošnjem letu bomo poroČfdl • 
eni prihodnjih številk. 



M9POKORJ0NI BREGOVI N O V O M E S T O R A S T E 
9\&--1M*nfaMHM> RISE- fee CeZCm/ 

89. Zadnje krpe snega BO se umikale soncn, ko se je Mohorjevi 
materi tretjič raztrgalo srce. Na Štajerskem, v boju Štirinajste 
divizije, je na čelu svoje brigade padel Miha. Se bolj se je 
sključila. V njenih dobrih očeh so solze usahnile. Le Ankini 
pogosti obiski to jo tešili, pa tudi Jože je včasih prišel i njo 
domov. 

O problemih gradnje v Novem mestu piše ing. arh. Danilo Lapajne 

90. Kadar je govorila s njim ali z njo, jI je bilo laže. Anki je 
često pripovedovala o svojih treh, Mohorju, Mihi in Janesku. 
Anka je takrat vedno Imela solzne oči. Tudi ona je pripovedo
vala o Mohorja, kako ga je zdravila in kako jo je odnesel iipred 
•idu. — »Zame se je žrtvoval!« je pristavila. 

91. Spet je minilo leto. Tuđi zima se je umaknila. Jože in 
njegovi fantje to se razživeli. Nemci so se bližali propadu, te
pe ni na vseh straneh. Vendar so bili še hudi kot sršeni. Tudi 
domobranci so v zli slutnji znova podivjali. Jožetova četa se 
je pred mestom bojevala na življenje ln smrt. 

9t. Pomlad se je že selila v maj, ko so partizanske divizije 
krenile v zadnji naskok — na Trst, v LJubljano, na Koroško. 
Jože p« Je s svojimi vkorakal v zasužnjeno, a nikdar pokorje
no meeto v dolini. Ob njej je zastavonoša visoko razvil troboj-
ndeo, harmonika pa Je prešerno pela »Hej brigada, h i t i t e . . . « 

Velike težave pri projektiranju urbanističnih zasnov 
mesta po vsem svetu povzroča privatna lastnina zazidalnih 
površin. Tudi pri nas se je dogajalo, da je bil Študirani načrt 
izgradnje določenega predela, stanovanjskega ali industrij
skega zavrnjen, ker se ni bilo mogoče pogoditi z lastniki 
parcel, razlastniški postopek pa ali ni bil mogoč, ali pa je 
bil predolg. Posledica tega je bila breznačrtna rast raznih 
objektov, včasih utesnjenih na neprimernih parcelah, dosti
krat v nepravem okolju, kjerkoli se je pač lastnikom 
zahotelo. 

Ce hočemo graditi mesto načrtno, zasnovano na zdravih 
socialnih in ekonomskih osnovah, pridemo do logičnega za
ključka, da je to nemogoče ob pogoju privatne lastnine za
zidalnih površin. Zato mora biti skupnost oziroma mesto, 
edini lastnik mestnega področja ln z njim načrtno raz
polagati. 

SAMA NACIONALIZACIJA ZEMLJIŠČ, ČEPRAV JE BIL 
Z NJO TA GLAVNI NAMEN DOSEŽEN, NI DOVOLJ. 
BISTVENO JE DOSLEDNO IZVAJANJE. KI NE SME DO
PUŠČATI »IZJEMNIH REŠITEV«, (KI VEČKRAT BOTRU
JEJO GRADNJAM V NOVEM MESTU, POVZROČAJO PA 
DOSTIKRAT VELIKO GOSPODARSKO ŠKODO!), SAJ MO
RAJO BITI NAČELA ZA VSE ENAKA. SKUPNI IMENO
VALEC VSEM GRADNJAM NAJ BO LE DRUŽBENA 
KORIST! 

Po osvoboditvi se industrija 
naglo razvija. Ze danes znaša 
odstotek prebivalstva, zaposle
nega v njej. več kot eno četr
tino, naselje Bršljin pa raste v 
pravi industrijski kraj. Toda če 
analiziramo, kje in kako se in 
dustrija gradi, naletimo na 
vrsto negativnih ugotovitev. 
Tovarne, delavnice, servisni ln 
drugi objekti so raztreseni po 
vsem mestu. Lepi pogledi so 
že ob vseh glavnih vstopih v 
mesto pokvarjeni. Lokacije to
varniških objektov večinoma 
ne upoštevajo bližine stano
vanjskih predelov, k i j ih moti 

INDUSTRIJA 
V NOVEM MESTU 

hrup in večkrat neurejeno, 
umazano okolje. Vendar to še 
ni vse. Nekateri industrijski 
objekti, zgrajeni šele pred ne
kaj leti, niso bi l i funkcionalno 
pravilno zasnovani in postav
ljeni na primernih krajih, kar 
povzroča poleg škode v samih 
podjetjih še splošno družbeno 
škodo. Naj navedemo samo ne
kaj primerov. 

Prec) kratkim zgraijena nova 
mlekarna funkcionalno ne ust
reza procesu predelave mleka, 
tako da sirarne v njej sploh ni 
mogoče urediti ter so že v teku 
priprave za preureditev ali celo 
preselitev z gradnjo novega 
objekta drugje. Pomanjkljivo 
sodelovanje investitorjev, stro
kovnjakov Za predelavo mleka 
Ln projektantov se je tu kruto 
maščevalo. 

Leta 1̂ 53 ustanovljeni Agro-
servl«, kjer nai bi popravljali 
kmetijske stroje, z eno večjo 
zgrajeno delavnico, je bila 

osnova za kasneje nastalo 
»Motomontažo.« Nagla preu
smeritev proizvodnje je terjala 
mnogo večje delovne površlne : 

tako ie postala potreba po 
zgraditvi večje industrijske ha
le. Prostor, kjer danes ta ob
jekt stoji, nI primeren lz sle
dečih vzrokov: utesnjen med 
Karlovško cesto in pobočje 
Grmskega hriba ne dopušča n i 
kakršen večji razvoj, teren je 
zelo strm ln izrazito neprJkić-
den za izgradnjo avtomobi'eke 
industrije, k i zahteva ravno 
zemljišče, in končno, stoji tik 
ob bodočem stanovanjskem na
selju. Komisija za odobritev 
lokacij pri ObLO Novo mesto, 
ki so jo sestavljali val odloču
joči strokovnjaki, ie lokacijo 
zavrnila. Kdo je torej odloi'1, 
da ta objekt vseeno stDli tam? 
Ustavljene so bile vse stano
vanjske gradnje, k i so bile tam 
določene po zazidalnem načrtu, 
hala pa zgrajena, ko projekt še 
ni bi l revidiran! In še para
doks: sama hala je tako utes
njena, da so morali en vogal 
odrezati, ker tam stoji enodru. 
žiraska hiša! Uspehov, ki j ih 
ima danes kolektiv Industrije 
motornih vozil, vsekakor ne 
gre zanikati, celo nasprotno, 
vsi j ih bomo veseli, vendar bi 
ob j a s n e m p r o g r a m u in 
zasnutku, ki dopušča širok raz
voj avtomobilski indurstriji, 
lahko bilo vsem razumijivo že 

»Pokažite ml vaše 
mesto, pa vam povem, 
kakšne so kulturne 
težnje njegovega pre
bivalstva.« 

Tako je Eliel Saarinen, 
ameriški arhitekt finske
ga rodu, obrnil znan pre
govor o tem, kako nas 
more nekdo soditi po 
naših prijateljih. 

strateški vidiki ne zahtevajo 
več nekoncentrirano industrijo, 
bomo nadaljevali z glavno iz
gradnjo v Bršljinu. Industrija, 
ki i m a ob svojem tehnološkem 
procesu mnogo umazanih od
padnih voda (n. pr. tovarna 
zdravil, predelava živil in pod.) 
Pa mora biti zgrajena ob K r k i 
pod mestom. Nova obvozna ce
sta bo omogočala dobro pove
zavo industrije z ostalimi pre
deli mesta in hkrati dopuščala 
hiter dostop k vsem mestnim 
izpadnicam. 

Bodočo cesto, ki naj prevza
me tranzitni promet med ljub
ljansko in zagrebško smerjo 
ter Belo krajino, je možno spe
ljati od Bučne vasi proti Ločni 
(severno od Marofa). kjer naj 
bi pri tovarni zdravil prečkala 

Za novomeške kopalce bo vedno najbolj privlačen del Krke nad K r k ° * n S e v G o t n i vasi pr i -
mestom. Zato morajo imeti vsi industrijski objekti nad tem pre- ^Jučila cesti proti Metliki . Z 
delom najboljše čistilne naprave, ki bodo prepuščale v Krko samo 

čiste in neškodljive odpadne vode! 

tekrat, ne pa šele danes, da na 
tem mestu proizvodnja avto
mobilov nima bodočnosti. 

Podobnih primerov je v No
vem mestu bilo še več, tudi pri 
gradnji javnih in stanovanj, 
skih stavb. Želeti je, da se take 
stvari ne bi več ponavljale. 
Tudi nepremišljena naglica 
večkrat prispeva svoj delež 
končnemu učinku. Dogajalo se 
je, da so se različni objekti že 
gradili, ko še ni b i l izgotovljen 
glavni načrt, včasih pa niti 
investicijski program potrjen. 
Tako hitro napravljeni načrt 
seveda ne more biti popoln, 
krivdo za posledice pa potem 
investitorji in projektanti pr i -

P o p r a v e k 
Popravljamo neljubo t i skarn lško 

napako v zadnjem č lanku NOVO 
MESTO R A S T E (Dol. Ust, št. 12, 
stran 4). V 10. odstovku, kjer naš 
teva avtor tr i glavne predele sta
novanjskih sosek, se mora 3. sta
vek začeti takole: »MESTNO SRE
DIŠČE (levi breg Krke) »oe pa 
Mestno gledališče, kakor Je bilo 
po pomoti t i skano«. 

Uredniš tvo 

tikajo eden drugemu (plačuje
mo pa vsi!). 

P r i izgradnji nove inustrije 
ie treba upoštevati nekai glav
nih činiteljev: bližino železni
ških tirov, cestne priključke k 
avto cesti i n čistost Krke. Ce 
še upoštevamo. d a današnji 

njo bi bilo mesto razbremenje
no težjega prometa, katerega 
edini most, ki veže glavni trg 
in Kandijo, že danes skoraj ne 
zmore več. S preložitvijo dela 
Ločenske ceste, ki na,j bi tekla 
od vrtnarije do Ločne tik ob 
bregu Krke, bi prk): ;oili nekaj 
dragocene površine, dostop v 
mesto iz zagrebške srne.ri pa 
vrsto prijetnih, lepih vedut. 

Kam po osemletki? 
0 pripravah na razstavo o izbiri poklicev 

16. maja bo v prostorih vajen
ske Sole v Novem mestu odprta 
razstava o i i b i r i poklica. Name
njena bo predvsem mladini , k i je 
konča l a osemletko. T u bo vsak 
videl, kje vse se lahko zaposli, 
oziroma v kateri sol i lahko nada
ljuje svoje izobraževanje . Hkratli 
bo razstava ooozordla, po katerem 
kadru je v n a š e m okrasju trenut
no največje povpraševan je i n 
k a k š n e bodo potrebe po kadr ih v 
bodlotče Razstava ho torej tudi 
s l ika potreb Itn razvoja našega 
okrajnega gospodarstva. 

Razstavo pr ipravl ja pr ipravl ja l 
ni odlbor za razstavo o izbi r i po-, 
kl loa. Zadnjo sejo le Kmel v po
nedeljek 14. marca. N a njej to 
razpravljal i o dosedanjem delu 
posameznih komisi j , kil Jih Ima 
odbor (za industrijo, obrt, presve
to, zdravstvo, kmetijstvo, t rgovi
no, turizem l n gostinstvo, promet, 
gozdarstvo itd1.), o programu raz
stave l n ostalem. 

Industrija l n rudarstvo bosta 
prikazala na razstavi kij« so po-
eddna podjetja njihove znači lno
sti, obseg praianrodnje l n predvi
deni razvoj, glejvne zaposlitve v 
posamezna stroki, delovna mesta, 
kje primanjkuje kadra l n obl ika 
šolanja teh kiadtrov (redne Sole, 
tečaji Izobraževalni centri po pod
jetjih itd.). 

Kmeti je t bodo prikazal* sedanja 
stanj o kmetijstva m predvideni 
razvoj. Za moderno kmetjakopro
izvodnjo je treba n a m r e č razen 
vseh drugih osnov predvsem do
volj kadira. Razen motnosti šola
nja, zaposlitve lin nagrajevanja 
bodo pr ikazal i še kako lahko do
seže k met nij siki delavec enaki, če 
ne večj i bruto proizvod kot indu
strij siki. 

Omenil i smo Se, da bo razstava 
namenjena predvsam mladini , 
\-endar bo imela tud* posebni ko
t iček, k i p« bo namenjen pred
vsem odraslim. T u bo i m e l Okra j , 
ni zavod za izobraževanje odras
l i h predavanja, odrasli bodo tu 
zvedeli, kdo vse »e ukvarja z Izo
braževan jem odraslih, hkrati pa 
bodo videl i možnos t i za dopolnje
vanje svojega aploftnega znanja l n 
znanja, k i je potrebno za določe
no delovno mesto. 

Na razstavi bo posebej poudar
jeno, katera delovna mesta so p r i 
merna turili za fcene, katera samo 
za lene ali moške . Inval idom bo 
prikazana možnost rehabilitacije 
in zaposlitve. N a (razstavi bo raz
vidno tuoti. katero dettovno mesto 
j« pr imerno za č loveka k i sls/bo 

hrimif i f l s l l f t >. viciii, k i ne razl ikuje barv, 
• J V t v A "* p r e v * * spreten i td . mladih ZadrUŽnikOV »JANKO Razstava bo pr ikazala mladini 

BH0DIEIC« v Leskovac (Sr- ^ £ T £ j ^ y & & 
blja). Tam bodo naSi briga- K S ^ ^ ^ ^ ^ i . J : 
d i r ) i p o m a g a l i g r a d i t i OVIO- Sen podal jšek te razstave. N a ta-
m o b i l s k o c e s t o B e o g r a d - g J S S S " v J ^ 5 
S k o p j e . S S a b O SO VZeli tUdI usmerjanja mtadtae 
. , _ i _ „ i | - i i „ x | . : V posebnem oddelku bo perika-
i r a k t o r Z V S r l 1 p r l K l j U C K l , z a n o Se, kako se usmerja mladina 

v poklice lin šole. Razstavljeni bo. 
rJo razni aparati i n testi, s kateri
m i se preizkusi č lovekova telesna 
in dniftevnai sposobnost. Pr ikazana 
bo tudi vsa li teratura o izbir i po
klica, k i je izšla v Jugoslaviji . 

Razstava bo res name«) en a pr
venstveno m l a d i n i ogledajo pa 
si Jo naj tudi s tarš i , d« bodo ve-
dedl otrokom svetovati, k a k š e n po
klic si naj Izberejo. Vse ankete so 

n a m r e č pokazale, da se večina 
mladine odloči za tisti poklic, k i 
so m u ga svetovali s tarši . 

N a seji so se pogovorili še o na
daljnjem delu komisij i n priprav
ljalnega odbora in o tehnični i z 
vedbi razstave k i bo trajala osem 
dni. 

Debelo začrtani krogi: koncentrirana industrija 
S točkami označena cesta: obvozno (tranzitna) cesta omogoča dobro 

povezavo vseh glavnih prometnih smeri 

V Č E R A J 
zvečer ob 21.30 je odpoto
vala i novomeškega kolo
dvora XI. novomeška mla
dinska delovna 

ker se bodo v prostem času 
ukvarjali predvsem s trak
torskim tečajem. Prvim le
tošnjim brigadirjem našega 
okraja želimo na velikem 
gradilištu mnogo uspehov, 
kakor rudi, da bi v vsem 
posnemali deset dosedanjih 
brigad iz našega okraja, ki 
so dale sa veliko delovno 
akcijo svoj častni deleži 

• 260 hladilnih kamionov bo Iz
delala letos Tovarna avtomobilov 
F A P . 80 takSnlh kamionov bodo 
dobavili na ročn ikom do konca 
aprila, ostalih 200 pa do konca le
tošnjega leta. 

0B PRAZNIKU MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 

Mladina se jih spominja 
Mladinske delovne brigade novomeškega okraja nosijo 

imena mladih herojev, ki so žrtvovali svoja življenja za cilje, 
ki jih uresničuje današnja mladina. Da bi s« ie bolj osveži) 
spomin na njihovo življenje in borbo so predstavniki Okraj
nega komiteja LMS Novo mesto obiskali starše herojev, po 
katerih se imenujejo letošnje mladinske delovne brigade, ki 
bodo delale pri nadaljevalnih delih na avtomobilski cesti 
Bratstva-enotnosti. Obljubili smo staršem, da bomo brigadir
jem povedali vse, kar so nam starši herojev povedali. 

Mater JANKA BRODARI
CA v Rosalnicah pri Me t l i k i 
smo n a i l i v postelji. 

»Zadnje dneve me je obi
skala gripa, čeprav sem upala, 
da bo šla mimo mene. O Jan
ku bi vam lahko povedala ve
liko,« nam je rekla: »Čeprav 
je bil zelo mlad, je odšel v 
Gonjonski bataljon.. S svojo 

»Ko me boste prihodnjič obiska
li, upam da me ne bo več gripa 
lovila, pa sc bomo, fantje, kaj 
več pomenil i . . .« nas je Broda-
rlčeva mama v Rosalnicah ve
dro pozdravila, čeprav Jo je 
bolezen priklenila na posteljo 

hrabrostjo si je pridobil to l i 
ko prijateljev, da so ga po
znali v vsej Beli krajini in 
onkraj Kolpe. Včasih je bil Še 

preveč hraber, saj je kar sam 
juriial na sovražne bunkerje. 
Tako je tudi ob nekem juri
šu dobil precej močne rane, 
da so ga morali odpeljati v 
bolnico. Med potjo so jih na
padli sovražniki. Cepraj je bil 
precej ranjen je branil ranje
ne tovariše in jih rešil 
neogibne smrti. V 21. letu sta. 
rosti je vftln življenja omahnil 
na Kordunu, zadet od sovraž
ne krogle.« 

Ko nam je to pripovedovala, 
se je tako živo spominjala 
vsega, da so ji prišle v oči 
solze. Z obljubo, da se bomo 
š\e oglasili in našim fantom 
povedali vse o Janku, smo se 
poslovili od prijazne Brodan-
čeve mame. 

* 
»Mart inovi sprehodi v goz

du so mi postali sumljivi«, je 
povedala mama MARTINA 
JUŽNE iz Dragomlje vasi pri 
Suliorju. »Čudno se mi je zde
lo, kam hodi. Ob neki prilož
nosti sem si vzela čas in sem 
mu sledila. Odkrila sem ga v 
gozdu, ko je popravljal orož
je. Poklicala sem ga po ime
nu; nekoliko se je prestrašil, 
ko pa me f$ zagledal, je bilo 
vse v redu. Od tistem trenut
ka st?a postala Še večja prija
telja, med nama ni bilo n i -
kakšne skrivnosti več.« 

Mama nam je na pamet 
povedala zadnje pismo, ki pa 
ie pisal Mar t in pred usodno 
bitko na Rado-mci. 

»Druga mama, sem blizu 
vas, pa ne morem priti, 
ker gremo ne vem kam; 
pravzaprav vem, kam, sa
mo to je naša vojaška 
stvar. Zato, mama, akoravno 

»Draga mama. ne bodite žalost
ni ln ne jokajte za menoj, tem
več bodite veseli ln ponosni 
recite: MoJ sin je padci *» 
narod ln svobodo!« — Je v * a d " 
nJem pismu napisal Martin svoji 

dragi mami 

nesreča hoče, da padem * u C * f 
jaz, prosim ne bodite žalnstn\ 
in ne jokajte za menoj, tern' 
več bodi te veseli in ponos»l> 
recite: Moj sin je padci t» 
narod in svobodo.« 

S solzami v očeh nam i j 
pripovedovala, kako ga je PJJ 
obiskat, ko je zvedela, da J 
ranjen. »Bedela sem ob « J C " 
vso noč. Nikoli pa ne boni po 
zabila trenutka, ko so mi sP 
ročtii. da Martina ni več. ^ 
kopali smo ga v domači za
ostala sem skoro sama UVL 
otrok, kljub vsemu sem i 
nosna, zavedam se, 'ia s e V l

k a r 
današnjo stvar Srt ^ n i ' " * 
sem mogla na) . U'J ie 

da me boste ie l i sko 1 ' - * , J

# 

rekla, ko smo j | . ) i ' i " ' t f " đ -

»lOVO in obljubil^ \ jo ' c T f ^ 
lu obi lčemo. ryO&* 
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»ŠTUDENT« ]e redno 
prilogo Dolenjskega 
lista — Izhaja po po
trebi, urejuje pa ga 
urednISki odbor štu
dentskega kluba okra
ja Novo mesto — Ro
kopise sprejema Jože 
Prešeren, Akademski 
kolegij v Ljubljani ali 
pa Uredništva Dolenj
skega lista. Novo me

sto, p. p. 33. 

K o n č a l i s m o r a z g o v o r e po o b č i n a h 
Ko smo v jeseni vnesli v 

program dela kluba točko, da 
bomo našli čim boljše poveza
ve z občino, nam še ni bdlo do
cela jasno, kako bi po dobri 
poti prišli do dobrih rezulta
tov. Nameravali smo samo za
dolžiti posameznike, k i bi skr
beli za stike z občinami in ki na*] 
bi v nekem smislu opravili isto 
nalogo, kot so jo kasneje sku
pine 5—6 ljudi. In danes, po 
končanih posvetovanjih, lahko 
ugotovimo, da je bilo to nade. 
lahko rečemo, pionirsko delo, 
ker doslej še noben klub ni 
naoravil kaj takega, potrebno 
in na podlagi sklepov, k i so 

misli našle čim prej stvarne 
oblike. 

Na posvetovanje se nismo 
veliko pripravljali- Preveč je 
bilo v nas vprašanj, nerešenih 
problemov in obenem upanja, 
da bomo tudi od občinskih 
predstavnikov slišali in zvede
l i marsikaj novega; zato so bili 
razgovori, čeprav je bila vse
bina posvetovanja skoraj pov
sod enaka, v vsaki občini pr i 
lagojeni okolju in ljudem. Pov
sod pa je bilo čutiti, da so nas 
sprejeli kot resne ljudi, k i se v 
vprašanju štipendijske in ka
drovske politike otepajo z isti
mi problemi kot mi. 

Vse od Žužemberka, Trebnja, 

ko Sevnice s Senovim, dobi 
človek občutek, da so klub ve
likim razlikam med posamez
nim: občinami najobčutljivejši 
problemi skoraj povsod" isti, 
enako pereči in eden od teh je 
nedvomno kadrovsko vpraša
nje. A l i ni v neprestanem ra
stu industrije in kmetijstva, v 
razvijanju komune kot gospo
darsko čimbolj samostojne ce
lote vprašanje kadra, zlasti pa 
občine v novomeškem okraju, 
kd ske-rai vse veljajo za pasiv
ne, več kot pereč! A l i So bila 
naša posvetovanja posvečena 
čemu drugemu, kot temu po-

Kje dobiti visokokvalifici
rani kader? Edina in najboljša 
oblika je, da se ljudje, k i j ih 
podjetju itd. primanjkuje, šti
pendira in v času štipendira
nja štipendist in štipenditor 
poiščet a najtesnejše vezi v prid 
spoznavanju okolja, kamor se 
bo štipendist vrnil . Štipendij
ska rešitev je samo pogoj, da 
lahko od študenta pričakujemo 
dober študijski uspeh; toda 
drugega, nič mani pomembne
ga vprašanja, tudi ne smemo 
zanemariti. Problem odnosa 
štipendist — štipenditor — druž
ba je dandanes še vedno pereč. 

b i l i že objavljeni v Studentu, Novega mesta, Videma-Krškega, 
smemo upati, da bodo vse za- Brežic. Črnomlja. Metlike, ore-

kovost prišla na mesto koliko-
sti. Potrebe in duh časa to tet 
jajo. 

javu? Povsod pa žele. da bi ka- Povsod, kjer so se tendence 
neupravičenega uhajanja šti
pendistov po končanem študiju 
ponavljale, &o odgovorni ljudje 
na terenu ostro obsodili in obe
nem sprejeli pri nadaljnji po
litiki tega odnosa pomoč kluba, 
ki bo morali v nekem smislu 
posredno vzgajati bodoče ka
dre-

Ponekod) so poskušali prisiliti 
ljudi, da službujejo v kakem 
kraju, s podpisovanjem pogodb 
za dvojno službeno dobo ali z 
drugimi administrativnimi ukre
pi. To ne bi šlo, ker je prvo 
nezakonito, vse ostalo pa na
sprotuje duhu našega časa. 

Osvojiti bo treba druge, spre
jemljivejše metod*, k i bodo 
rodile boljše uspehe v tej sme
ri. Treba bo preiti na to, da 
bi s e štipendisti večkrat pojav
ljali na terenu (pemnoč mladin
skim organizacijam, krajše 
prakse, obisk sei in drugih za
sedanj lokalne delovne akcije), 
predvsem pa bo treba skrbeti. 

da bi študentom že v času stu
dila omogočili, da bi se se
znanili v osnovi z delom, ki ga 
bodo opravljali; zlasti sedaj, ko 
se tudi po fakultetah bolj pou
darja pomen specializacije. Ta
ko bi štipendiste strokovno do
bro pripravili , s tem, da bi se 
udeleževali občasnih zasedanj 
pa bi jim neposredno sprego
vorili več o problemih podjet
ja itd. ter hkrati že vpeljal? 
v proces družbenega upravlja
nja. 

Eden cd udeležencev razgovo
rov je dejal: »Zdi se mi. da bi 
bilo škoda, če bi ostali le pri 
teh prvih oblikah. Vsekakor 
moramo i t i še bolj v širino in 
omogočiti razgovore čim širše
mu krogu ljudi.« In res name
ravamo v drugi polovici apri
la pripraviti razgovore v Ljub
ljani in želimo, da bi se teh 
posvetovanj udeležili vsi &lani 
kluba oziroma vsi študentje 
našega okraja, ker bodo sestan
ki na i več za dve občini sku
paj. Na njih bomo zvedeli nvar 
sikaj stvarnega, kar je bilo ob 
prvem srečanju skoraj povsod 
zaradi malo odmerjenega časa 
onemogočeno. 

In že izjava študenta z Mir
ne: »Mislim, da sem lahko po
nosen, da sem dolenjski Stu
dent. Sele sedaj sem ob prak
tičnem delu spoznal vso vsebi
no našega dela« Koliko toplih 
in spodbudnih besed. . . In 
ljudje želijo, da 1im pri ka
drovskem vprašanju pomaga
mo. Klub ima pri vsem tem 
lepo in odgovorno nalogo. 

šport in pokrajinski klubi 

P R I S K U P N E M S T U D I J U 

Mladinska ljudska univerza 
Razredni sestanki, predavanja marksističnega krožka in mladinska univerza so 

glavne oblike političnega dela dijakov novomeške gimnazije 

Mladinski razredni sestanki 
»o se mogoče prav zaradi tra
dicije že nekoliko izrodili. Se
veda pa sama tradicija večkrat 
ni poglavitni razlog, da sesta
nek ne uspe v celoti. Največja 
hiba je nedvomno ta, da raz
redna vodstva pripravljajo se
stanke v zadnjem trenutku, 
zato je program površen in ne 
privlači dijakov. Tudi izbira 
programa največkrat ni dobra. 
Povečini obravnavajo zunanje 
politične dogodke, pozabijo pa 
na zanimivosti • kulturnega, 
tehničnega področja, pa tudi 
sami problemi iz naše notranje 
politike so le malokdaj pred
met obravnave. 

Zlasti razredna vodstva več
krat tožijo, da zaradi pomanj
kanja discipline ni pravega 
Uspeha. Na eni strani se stri
njam z njihovo trditvijo, ven
dar sem mnenja, da tudi »šol-

Aktiv Zveze komunistov 

V sredo, 23. marca, Je imel 
aktiv ZK svoj sestanek. Komu
nisti so •« pogovorili o doseda
njem delu in o tekočih nalogah, 
ki Jih Je treba čimprej reš i t i 
Obravnali so tudi nezdrave 
podave med komunisti, kot Je 
uhajanje štipendistov u doma
čih krajev drugam. Z ozirom 
na pomanjkanje kadra v nalem 
okraju In t ozirom na vse ra
zumevanje štipenditorjev, so 
taki svojevoljni odhodi drugam 
vredni vsega obsojanja. 

Aktiv je tudi obravnaval ne
kaj tovarišev nečlanov, ki po 
svojem delu in po svojih mo
ralno - političnih kvalifikacijah 
zaslužijo, da postanejo člani 
ZK- Te tovariše bo aktiv pred
lagal osnovnim organizacijam 
n a fakultetah, da jih sprejmejo 
* svoje vrste. 

P O M E N E K V Ž U Ž E M B E R K U 

O športu v pokrajinskih klu
bih se ne govori veliko, vsaj 
ne o stalnih tekmovanjih in 
srečanjih. V eezoni morda Ka' - : 
klub organizira medkluosko 
tekmovanje v odbojki ali no
gometu, širše dejavnosti na 
tem področju pa ni. Študentje 
športniki so včlanjeni v vseh 
mogočih športnih klubib, da pa 
bi nastopali za svoi pokrajinski 
klub, pogosto ne utegnejo. 

Naš klub se je lani udeležil 
medklubskega tekmovanja v 
odbojki, nadvse pomembna p i 
je b i l a udeležba na študentov-
skih športnih igrah »Bratsva in 
enotnosti« v Bihaću. Januarja 
letos smo se udeležili tekmova

lka* disciplina n e more dvig- Seveda pa te tri oblike ne nja v šahu. k i g a je organ! zi-
niti ravni sestankov. predstavljajo zadnje oblike po- ral Zeniški študentski klub in 

Prav zaradi teh težav so pre- litičnega ideološkega dela na tu dosegli kar lep uspeh. Bolj 
nesli težišče dela na mladinsko novomeški gimnaziji. P r i tem se bo treba pripraviti tudi za 
univerzo, ki redno dela že dru- ne smemo prezreti vloge radia igre Bratstva in enotnosti, k i 
go leto. Sama univerza je de- In dnevnih časopisov, posebno bodo letos v Karlovcu. Te ^gre 
ljena na višjo 'n nižjo stopnjo, pa »Mladine«. organizirajo študentovski klub. 
Višja stopnja zajema četrte in Slavko Pavlin okrajev, k 1 organizirajo tudi 
tretje razrede, nižja pa prve ln 
druge. 

Poudarek predavanj nižje 
stopnje je na splošno izobraže
valnih temah: tehnika, vtisi s 
potovanja po naših in tujih de
želah itd. Marsikdo se ne bo 
strinjal z vsebino predavanj, 
češ da premalo zajemajo pro
blematiko našega družbenega 
življenja. Nekoliko to res velja, 
vendar ie praksa .pokazala, da 
Je treba petošolca najprej pri
tegniti k sodelovanju in šele 
nato širiti njegovo obzorje. 

Nasprotno pa se univerza 
druge stopnje ukvarja pred
vsem s stvarmi, k i j ih vsak 
dan zaslediš v življenju: delav
sko samoupravljanje, problemi 
kmetijstva, gospodarstva našega 
okraja, žena v družbi, proble
mi filmskega ustvarjanja, od-
nosi Jugoslavije s socialističnim 
blokom itd. 

Predavanja so enkrat meseč
no. Zaenkrat moramo reči, da 
je univerza uspela in pri tem 
oddigrala veliko vlogo pri Iz-
venšol6ki izobrazbi- Predavate
lji so ia vrst političnih delav
cev, gospodarstvenikov, profe
sorjev, pa tudi iz vrst dijakov. 

Tretja oblika del a je marksi
stični krožek, ki zajema okoli 
20 dijakov. Pri izdelavi progra
ma so se skoraj v celoti naslo
nili n n program, ki ga le izde
lal C K LMS. Zadnji čas pa 
skušajo dati v program stvari, 
ki <o v šoli zaradi pomanjka-
nia časa premalo obdelane in 
probleme, k i so Jih zapazili v 
praksi: na soli ln v nažem 
družbenem življenju. 

zlet Partizana in so postale že 
kar tradicionalne. 

študentje si želijo tudi več
jega sodelovanja s srednješol
sko mladino. Zato se namera
vamo povezati z vodsti sred
njih šol in se pridružiti tekmo
valcem ob dijaških športnih 
dnevih. Na ta način bi prišlo 
do tesnejše povezave in sodelo
vanja med dijaki in študenti. 
Upam, da bo do takih srečanj 
prišlo že ob prvih letošnjih 
športnih dnevih. 

J . P. 

Obisk v Novem mestu 
Prihodnji teden priredi naš 

klub ekskurzijo v Nov0 mesto, 
oziroma v novomeška podjetja. 
Obiskali bomo Novoles, obrat v 
Novem mestu in v Straši, ter 
Industrijo motornih vozil. Za 
ekskurzijo se je že prijavilo 
okrog 40 članov. To bo nai 
drugi obisk v novomeških pod
jetjih. Na dekanat so prišle Stipendije > • • 

R a z m i š l j a n j e ] 
0 REZULTATIH ANKETE 

Na enem zadnjih sestankov je odbor našega kluba 
izvedel anketo z namenom, da spozna socialno stanje, 
družbeno udejstvovanje in aktivnost študentov novo
meškega okraja, ki so včlanjeni v našem klubu, velja 
pa ta anketa tudi kot vpisnica v klub. Seveda slika, 
ki smo jo dobili ne more biti popolna, ker niso bili 
anketirani vsi člani kluba, niti ne moremo računati 
na 100-odstotno točnost podatkov. Spoznali pa smo 
koliko študentov dobiva štipendijo, primerjamo lahko 
višino štipendij in lahko predvidevamo, ali dobiva štu
dent štipendijo upravičeno ali ne. Priznam, pravico 
do štipendije imajo vsi študentje, ki redno polagajo 
izpite, res pa je tudi, da po tej formuli podeljene 
štipendije povzročajo mnoge nepravilnosti, ki lahko 
privedejo do poraznih razlikovanj med študenti sa
mimi. Zakaj se na primer morajo še vedno razlikovati 
študentje, ki so doma s kmetov, od študentov, sinov 
in hčera javnih uslužbencev? Te razlike so v glav
nem vidne v višini mesečnih prejemkov, kajti malo-
kateri kmečki sin lahko dobiva podporo od doma, 
medtem ko otroci javnih uslužbencev po večini dobi
vajo otroški dodatek, pa tudi sicer imajo boljše živ
ljenjske pogoje. Ravno kmečki sinovi pa so po večini 
tisti, ki si iščejo honorarne zaposlitve, instrukcije in 
podobno, to pa jih najbolj ovira pri njihovem študiju. 
Nov študijski načrt pa zahteva, da slušatelji diplomi
rajo v štirih oz. petih letih. To se pravi: študentom 
je treba omogočiti študij, treba jim je dati sredstev 
za življenje, ne da bi si sami iskali zaslužka. S tem, 
da je študent honorarno zaposlen, ga odtrgamo od so
delovanja v organizacijah, onemogočimo mu pa tudi 
študij izven programa, graditev lastnega svetovnega 
nazora. Znano je, da se študentje malo ali skoraj ne 
udejstvujejo v kulturnih ali športnih skupinah in da 
ne kažejo posebnega zanimanja za kulturne prireditve. 
Marsikdaj tega niso sami krivi. Ce je človek ves dan 
zaposlen s študijem in začasno zaposlitvijo, takrat si 
bo pač poiskal zabavo, ki ga bo oprostila vsakdanjih 
skrbi, ki ne bo zahtevala nikakega premišljanja, ki ga 
bo razvedrila. Koliko je vendar stvari, ki gredo mimo 
študenta in bi mu lahko veliko koristile! Študentom 
pa je treba vzbuditi zanimanje za vprašanja sodobne 
družbe, treba ga je pritegniti k sodelovanju, kajti kdo 
more trditi, da ne bo ravno ta ali oni študent kasneje 
v službi opravljal določene naloge nepravilno! 

Sicer pa dovolj o tem! Preidimo kar k neposred
nim rezultatom ankete: razmeroma visoko število -
83,3% anketiranih dobiva štipendijo. V podrobnejše 
analizo se ne bom spuščal, ker je o povprečju štipen
distov v našem okraju bilo na tem mestu že govora 
Stipenditor je, razen nekaj primerov (7) iz našega 
okraja. Ostali, ki so v anketi navedli, da ne prejemajc 
štipendij, se preživljajo s honorarnimi zaposlitvami 
invalidskim dodatkom (3), s subvencijo (2), ali pa jih 
podpirajo starši. Največ študentov novomeškega okra
ja je kmečkega stanu: 36,6 % anketirancev. 33,3 % 
anketirancev je sinov oz. hčera državnih uslužbencev 
delavskega porekla je 26,6% anketiranih in obrtniške 
ga — 3,3 %. 34,4 % študentov je navedlo, da opravljajo 
vsaj eno funkcijo v političnih organizacijah. Bodisi v 
Zvezi študentov, ZK ali SZDL. Razmeroma velik odsto
tek kaže na precejšnjo aktivnost naših študentov. Vsaj 
enkrat je bilo v brigadi 65,5 % anketirancev, štirje 
so navedli slabo zdravje kot vzrok, da se delovne 
akcije niso udeležili. Nekaj pa je celo takih, ki imajo 
za seboj vse delovne akcije svoje generacije. 

Zdi se mi, da je anketa uspela- Svoj namen smo 
dosegli. S tem naj bi bilo rečeno dovolj. Zveza med 
razpravljanjem in številkami je verjetno opazna. 

J. Prešeren 

S V O J E U S L U G E 
PRIPOROČA 

M A R I B O R S K A 

P L I N A R N A 

R o k o p i s e 
za nove številke STUDENTA 
pošiljajte na naslov: Jože Pre
šeren, Akademski kolegij, LJub
ljana. Lahko Jih Izročate čla
nom uredniškega odbora nafte 
prll%ge: Mihi Hrovatiču. Slav
ku S"<Mnu Jožetu Pkufri. Iva
nu Tlruju ali Anici Zunlft. 

Pogovor je stekel. V majhni 
sobi Akademskega kolegija. Se 
Žužemberk, Trebnje, Novo me
sto. Konec februarja morajo 
biti razgovori po občinah kon
čani! Potem pride na dnevni red 
drugo poglavje — občinski 
predstavniki, zastopniki podje
tij in ustanov v občini bodo 
obiskali študente s svojega pod
ročja v Ljubljani. To sta dva 
zelo pomembna koraka, k i bo
sta pokazala nadaljnjim odno
som med štipendistom in šti
penditorjem mnogo prepotreb-
n i h stvarnih smernic, ki bodo 
hkrati tudi oblika delovanja 
našega kluba. 

Torej Žužemberk! Kdo bo 
šel? Ekipa! Pet! Dobro! Datum: 
13. februar. Hitro seznaniti ob
činske predstavnike, će se stri
njajo z našim predlogom. Nek
do zatrjuje, da nas z veseljem 
pričakujejo- »To bo pokazala 
prihodnost.« se je oglasil drug, 
ki sicer zelo rad spi. pa mu 
drugega ni kaj očitati. Nasled
nji dan smo se razšli. Nekate
ri so »treniral!« za izpite, tisti, 
k! so ee na kakršen koli način 
rešili februarskega izpitnega 
roka. Pa so se spustili proti Do-
knjski. Domov! Mesec dni 
brezskrbnih počitnic! ln doma 
se dobi pristni cviček in še kaj 
drugega. Najlepše pa Je delati 
med ljudmi, ki jih najboll po
znaš. Zato tudi na to nismo 
pozabili. 

V Žužemberku so se s pred
logom strinjali. Torej nič spre
memb glede datuma. 

Trinajsti dan meseca februar
ja zgodaj zjutraj smo prispeli 
v Žužemberk. Dva iz Novega 
mesta, ostali trije 1* Ljubljane. 

Razgovorov sta se udeležila tudi organizacijski sekretar OK ZKS Novo 
mesto inž. Jože Legan in predsednik okrajnega sindikalnega sveta 

Ludvik Kebe 

Ker Je bilo na občini dogovor
jeno, da se javimo ob deseti 
uri, smo našli zasilno zavetišče 
v gostilni. Nekaj iz osebnega 
zanimanja, nekaj zato, ker je 
narahlo deževalo- Kasneje se 
Je zjasnilo, toda samo za ne
ka! časa- V gostilni je postajalo 
puščobno. Nekdo — ekonomist 
— si je želel ogledati Žužem
berk. 

treba govoriti. To so bile zad
nje priprave pred razgovori. 

Na občini so nas lepo spre
jeli. Ker smo bili trije od pe
tih domačini, smo se hitro se
znanili. Pričeli smo z razgovo
ri. Nič po strogem dnevnem re
du. V prijetnem vzdušju do
mačnosti. Najprej smo poveda
l i svoje mnenje kako naj bi 

pritegniti, ga za delo navduši-

različna zasedanja in krajše ne
obvezne prakse. 

Studentski klub je obljubil, 
da bo pripravil za potrebe se
minarjev ali drugih oblik Izo
braževanja predavateljski ka
der. Ta oblika pomoči kluba bo 

Najprej v grad! Ugotovila potekalo posvetovanje, nato pa 
sva, da ga ie vredno obnoviti. 
Kako strašen in obenem lep je 
pogled z gradu doli proti K r 
ki . Turizem! 

Zavila sva po cesti proti šoli. 
Prosvetni dom mu nikakor ni 
bil všeč. Sola se mu je zdela 
prestarinska. Nenadoma sva 
obstala sredi ceste Najin po
gled 1e obvisel na žalostni po
dobi zgodovine. Ogromne ruše
vine! Podrtine nekronanih oar-
lev Suh« krajine. Kaj vse se 
Je z goljufijo napravilo Ubogi 
ljudje! Sil so skoz! kremplje 
»odresenikov«. Žalostna podoba 
propadajočega klerikalizma — 
ln obenem vesela. 

Vseokrog lepa pokrajina. Va
sice — nad njimi hribi, pora
sli z gozdovi, nižje polja, v 
središču Žužemberk, po sredi 
pa si je globoko urezala pot 
Krka. Onstran hriba na desni 
strani Krke s i razprostira 
osrednja Suha krajina. 

OdSla sva v gostilno. Hitro 
smo se dogovorili, o čem bo 

se le razvilo živahno razprav
ljanje-

V popolnem soglasju smo 
ugotovili, da bo treba v pr i 
hodnosti posvetiti več pozorno
sti štipendistom in s tem v zve
zi več skrbi za dobre kadre. 
Treba bo več neposrednih sti
kov. Včasih nastajajo nesoglas
ja prav zaradi premajhnega 
poznavanja problemov pri enih 
ln d.-ugih. V Žužemberku žele, 
da bi dobili res dobre strokov
njake. Materialno Jim dajejo 
odlično spodbudo. Morda naj
bolje od vseh ostalih občin! 
Tudi štipendije so podalili zelo 
veliko prosilcem. Več dijakom 
srednjih strokovnih šol. Slste-
mlzirana mesta čakajo zasedbe. 
Nekateri delajo preveč! Torej 
kader! Š t ipend i ra jo . . . Dn. to
da kako po štirih letih še ob
držati te ljudi na področju ob
čine? Revna Je ln praksa 1e po
kazala, da se liudje takih pod
ročij boje. Edina rešitev — iz
hod iz dosedanje zaostalosti! 
Človeka pa Je treba v občino 

ti. ker le tako bo čutil, da je z a c > s t a l i z e ] 0 dobrodošla 
kraju potreben- ^ z a t 0 > k e r s o ljudje na te-

Stipendlsti, tako z univerze r e n u preobremenjeni; Student-
kakor z drugih šol, bodo dolžni j e p a b i v i de l i , da s 0 tem lju-
več pomagati mladini na tere- 0 e m potrebni in bi čutili večjo 
nu. S predavanji, z nasveti odgovornost do študija ln druž-
ali z drugimi aktivnimi oblika- D e -

ml povezovanja. Mladina iz Su- Poročali so nam tudi o per-
he krajine beži, toda vseeno je s p ekt ivnem družbenem planu 
neugodna ugotovitev, da Je občine- S pravilno politiko i n -
vključene v mladinsko organi- v e s t i r an j a . z vlaganjem maksi-
zacijo komaj 30 % mladine k j e m a l n e l m d i v n e g o s p o . 
1e ostala? Morda bo občinski d a r s k e d e j a v n o 6 t l ( s p r e s e 
kom! te poiskal to mladino in r H v i J 0 s u h o k . r a n j s k e g a g 0 s p o -
dvignil odstotek vsaj na 50%. d a r s t y a p r e d v g e m n a z i v i n o r e . 
Treba b Q usanoviti nove osnov- j o , u s U n a v l j a n j e m m a a j š i h 

ne organizacije 
Želeti je, da bi se nekaj mla

dine vključilo v lokalno delov
no akcijo. Brigada bo sestav
ljena iz štipendistov žužember-
ške občine, priključilo se jim 
bo nekal študentov iz kluba, 
zaželena pa je tudi mladina s 
terena. 

Stipendisti, pripravite se! P r i -
četek akcije bo okrog prvega 
julija, končali p a bi 13. julija, 
ko bo občina Žužemberk pra
znoval? občinski praznik-

Ker je žužemberškB obč ina 

industrijskih obratov, z razvo
jem turizma, se bo žužember-
ška občina kmalu izkopala iz 
zaostalosti, ki pa že sedaj nI 
več zaostalost v pravem pome
nu besede. 

Odgovorni ljudje v žužember-
ški občini vlagajo zelo veliko 
truda in gledajo v prihodnost 
občine z velikim upanjem. 

Razumeli smo potrebe obči
ne, razumeli ljudi, k i želijo, 
da bi njihova komuna čimprej 
prišla do res dobrih kadrov. 
Želijo ljudi, ki bi bili priprav-

pasivna, upoštevajo pri Izbiri Ijenj delati v prid bodočnosti 
štipendistov tudi njihov odnos občine, ne pa kri tikaš trov, k i 
do družbe. Cas zahteva mnogo bi p 0 štirih letih iskali boljših 
več, kot samo ozk 0 strokovno službenih mest drugje, 
plat. Želijo čim več domačih Lepo Je bilo! Obljubili so, da 
štipendistov, da bi le-ti razu- g e bodo gotov 0 udeležili se-
meli zaostalost ln potrebe tega stanka v Ljubljani. Torej sredi 
področja. In to je pravilno! Sti- aprila — na svidenje! 
pendiste pa bodo vabili Se na J . Skufca 



F r a n c e N ^ v a k 

V pričujočem sestavku bom 
skušal na kratko opisati idejni, 
mvtivni, oblikovni in besedni 
razvoi Jarčeve lirike od pesni
kovega nastopa v javnosti leta 
1313 v Ljubljanskem Zvonu do 
smrti (padel v partizanih v ro
ški ofenzivi avgusta leta 1942 
pri Pugiedu)". 

Miran Jare se je rodi]-5. ju
lija 1900 v Črnomlju. Mladost 
je preživel v Novem mestu (19O0 
—1918) tu je obiskoval gimna
zijo in jo tudi končal. Nje
govo literarno delo je široko in 
zavzema razen petami še pripo
vedna dela, dramatske tekste, 
eseje, kritike in poročila; po 
pismih in podobah slikarja 
B . Jakca je napisal potopisno-
esejistične Odmeve rdeče zem
lje (1932). Jarc zavzema po 
svojem socialnem poreklu, psi
hični strukturi in miselnem 
razvoju ter po oblikovnih po
sebnostih svojega dela svoje
vrstno mesto v slovenski lite
raturi med obema vojnama. 

Težko je reči, katero pod
ročje v njegovem literarnem 
udejstvovanju ie važnejše: po
ezija ali proza oziroma drama
tika, ker do sedaj še nobeno 
ni v celoti ocenjeno. S pesmi
mi je začel in jih je pisal vse 
življenje. Z njimi je sodeloval 
V več revijah, najvažnejše pa 
so izšle v Ljubljanskem Zvonu 

ter v Domu in svetu. Precej je 
še neobjavljenih pesmi, kakor 
tudi proze, katere hrani Studij
ska knjižnica v Novem mestu, 
ki ima po pesniku tudi ime 
Izbor iz svoje pesniške tvorno
sti ie izdal v treh zbirkah: 
Človek in noč (1927), Novembr
ske pesmi (1936) in L i r ika 
(1940). Zbirke lepo ponazarja
jo pesnikov razvoj cd skriv
nostnega romarja, kozmičnega 
sanjača ln iskalca, mimo ten
kočutnega in prizadetega opa
zovalca socialnih problemov in 
krivic, do človeka, ki je ves 
zaskrbljen za usodo svojega 
naroda in človeštva spričo b l i 
žajočih se vojnih grozot. Vzpo
redno z vsebinskim gre tudi 
stilni razvoj njegove poezije; 
med ekspresionistično Nočno 
vizijo (LZ, 1919) in klasičnimi 
Slovenskimi soneti je velik 
razloček. 

Prozo je začel objavljati v 
Ljubljanskem Zvonu leta 1922, 
nato se ie z njo ukvarjal vse 
življenje. Značilne ekspresioni-
stične stvari iz prvega obdobja 
so raztresene po revijah (LZ, 
DiS). V knjigah je izdal roman 
Novo mesto (1932), Zakopane 
zaklade (1940), in Jalov dom 
(1941), Tudi dramatske tekste 
je začej objavljati leta 1922 
(Izgon -z raja v LZ); vsi so 
ostali po revijah. 

Literarna dejavnost na učiteljišču 
Zadnje čase je »Naša misel«, 

glasilo dijakov učiteljišča v 
Novem mestu, kar nekako v 
zatišju; morda v senci gimna
zijskih »Stezic«, vendar tudi ta 
list zasluži malo več pozornosti, 
6aj je vsebina pestra in zani
miva. Dijaki t ojavljajo v njem 
svoje litera:,:3 poskuse, pa tudi 
resne crs .:'z^cijske članke. 
Dijaki se v. i i zavedajo, da je 
to res nj' .iovo glasilo, zato so 
nanj vsi naročeni, nekaj izvo
dov pa pošiljajo tudi na druge 
šole. Morda moti le redko iz
hajanje, saj pet številk letno 
res ni veliko. Do zdaj so iz-šle 
t r i , lično opremljene in ilustri
rane. 

V razgovoru z urednico Ma
rijo Zupančič smo izvedeli, 

kakšne težave jih tarejo- Naj
več nevšečnosti je pri tisku. 
Matrice tipkajo na OLO, raz
množujejo pa na ciklostilnem 
stroju Zavoda za socialno za
varovanje. To Pa dostikrat ov i 
ra redno izhajanje. Prejšnja 
leta so imeli težave s prispevki 
in tehnično platjo urejanja, 
zdaj pa se je ta stvar nekako 
uredila. Prispevkov je toliko, 
da bi lahko izdali več številk, 
ko bi ne biLi pri tisku navezani 
na tujo pomoč. 

Pr i urejanju in izdajanju j im 
požrtvovalno pomaga tovariš 
prof. Kolenc. 

Uredniškemu odboru želimo 
pri njegovem delu čim več 
uspeha, prav tako pa tudi vsem 
sodelavcem. 

Miran Jarc je zelo dobro po
znal domačo in svetovno knji
ževnost. Ze kot gimnazijec je 
veliko bral- Literarno izobra
zbo je razširil, ko je študiral 
v Zagrebu in Ljubljani slavi-
stiko in romanistiko (1918— 
1922). Tudi ko je bil v službi 
kot uradnik Ljubljanske kre
ditne banke (od avgusta 1923), 
je vneto spremljal razvoj naj
novejše svetovne literature ter 
prebiral znanstvene knjige z 
raznih področij. Rezultat te 
izobrazbe se odraža v njegovem 
izvirnem literarnem ustvarja
nju i n tudi v esejih o literar
nih vprašanjih, v ocenah knjig 
in v poročilih. Jarc je tudi 
prevajal, predvsem iz sodobne 
francoske literature. 

Lir ika je samo del Jarčevega 
prizadevnega ukvarjanja z l i 
teraturo, k i se začne že v gi 
mnaziji (med drugim leta 1915 
sodeloval v Dijaškem listu A l 
bum) in postane v dvajsetih 
letih eno osrednjih področij 
njegovega udejstvovanja. 

Prva zbirka Človek in noč 
je izšla leta 1927. Pripomba na 
koncu knjige: »Pesmi so iz let 
1917—1925«, pove, da je izšla z 
zamudo. Ker pesnik ni dobil 
založnika, jo je moral izdati v 
samozaložbi. Očitno je čutil, 
da ie v svojem razvoju že pre
šel okvir te lirike; to misel 
potrjujejo t i . i i p„_u . , j v 3 pi
sma, k i j ih hrani novomeška 
študijska knjižnica (Ms 48-11). 
Sam pesnik je pripisoval veliko 
vGžnost v razvoju svoje du-
ševnosti očetovi smrti 25, I. 
1926 (»preobrat«). Ta čas se v 
pesniku pojavi tudi težnja po 
objektivizaciji njegovih del, po 
prikrivanju sebe- Li r ika , katere 
izbor je izšel v knjigi Človek 
in noč, je nastajala v času voj
ne, oktobrske revolucije in 
drugih revolucionarnih dogod
kov po Evropi in v času, ko je 
buržoazija poskušala nasilno 
normalizirati revolucionarno s i 
tuacijo. Ob njegovem nastopu 
ie bilo politično, družbeno in 
kulturno življenje v Sloveniji 
močno razgibano: naraščale so 
demokratične sile, revolucio
narnost delavcev in kmetov je 
pod vplivom oktobrske revolu
cije zavzela velik obseg, l i t e r a 
tura ie dobila močno socialno 

noto in tendenco proti vojni. 
Skorai vsi književniki so si 
bili edini, da z družbenim re
dom, ki je svet pripeljal v voj
no, nekaj ni v redu- Vzroke za 
tako stanje in izhode iz njega 
pa So iskali posamezniki v raz
nih smereh. To je bi l teren za 
raznovrstne ideološke usmerje
nosti. Tako razpade naš eks
presionizem na troje idejnih 
skupin: levi tabor so predstav
ljali predvsem S-eliškac, Klop-

oče nadsvetnik pri okrožnem 
sodišču. Malomeščansko okolje 
(provincialnost, drobna sovra
štva in zavisti, prakticizem, ki 
je bil gluh za vse višje duhov
ne vrednote) j e v pesniku dra-
milo kvečjemu skrivnostna 
hrepenenja, utehe Pa rnu n; 
moglo dati. Pesnik je čutil od
por do takega življenja. So-
mračje človeštva zaradi vojne 
je ta odpor samo še povečalo, 
sčasoma pa se je spremenilo v 
sovraštvo do malomeščanstva 
sploh in v duhovno in čustveno 
izoliranost. Zato se je pesnik 
čutil osamljenega. Bohorič (pe
snik sam) je prišel d 0 tiste 
stopnje razvoja, ko ni hotel več 
živeti po običajih in navadah 
svojega razreda, ker je v tem 
življenju opazil razpoke, ven
dar okvira meščanske družbene 
ureditve ni prestopil. Ta indi

vidualen odpor ga je pognal v 
osamljenost. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 

BOŽIDAR JAKAC: Miran Jarc 

čič in Srečko Kosovel, katoli
ški tabor oba Vodnika in Pre
gelj, buržoaznega pa A . Pod-
bevšek in Jarc, vendar so med 
njima velike razlike. Pretres, 
ki ga je povzročila vojna, je 
bi l tako močan, da so začeli 
govoriti o koncu zahodnoev
ropske civilizacije. Znanilci 
njenega zatona so hkrati napo
vedali prihod novega sveta, 
sprva dokaj megleno. Napredno 
socialistično koncepcijo tega 
novega sveta je pri nas najlep
še izrazil pesnik Srečko Koso
vel. 

Jarc je v prvi fazi od socia
lističnega reševanja problemov 
zelo daleč. Vsa pereča vpraša
nja je zožil na odnos človeka 
do vesoljstva (kozmosa). Druž
beno osnovo za tako reševanje 
problemov moramo iskati v 
okolju iz katerega je pesnik iz
šel. Precej podrobnosti, na te
melju katerih si lahko ustva
rimo podobo okolo a in pesniko
vega razvoja do leta 1918, nam 
nudi avtobiografski roman No
vo mesto, V tem slikovitem do
lenjskem mestu je bil njegov 

V 

P A V E L M l S M A Š : 

K A D A R 
Kadar hoja medi, 
letajo ves dan čebele za gri

čem 
in nebo se napne 
kot prsi dekleta 
in kačji pastirji brnijo nad 

reke počasi, 
da deklica nič ne sanjS, 
ho rože zapirajo čaše 
in jutro zardi v reki. 

JOŽE PREŠEREN: 

STARE, NIZKE HIŠE 
V s e stare, 
nizke hiše 
ob cesti 
so že zaspale 
in v sanjah 
hodile 
mimo mene. 
Bal sem se 
pogledati 
v njihove oči, 
le pol priprte, 
vzbujajoče žalost. 
Umrla je 
svetloba v njih. 
Veke so trudno 
ječale 
v vetru. 

Mesec se je bal, 
da bi njegova 
boleča 
svetloba 
ne zbudila 
teh hiš, 
zato je bežal, 

Hotel sem ga 
dohiteti. 

Udeležili smo se tudi zadnje seje okrajnega ljudskega odbora, na kateri so odborniki sprejeli 
letošnji družbeni plan in proračun za 1960 

• • • • T E Ž A V E • • • • 
Študentje smo po vsem svetu enaki. Izdajamo svoja gla

sila itd. Seveda pa je urejanje in izdajanje teh glasil še posebno 
težka zadeva. Kako »trpi« uredniški odbor študentskega časopisa 
GRACCUM, glasila auklandske univerze v Novi Zelandiji, pove 
tale izjava odbora: 

»Če objavljamo šale — pravijo ljudje, da smo prismojeni, Ce 
jih ne objavljamo — nam ljudje očitajo, da smo preresni. Ce 
»plonkamo« iz drugih časopisov — da smo preleni. Ce tega ne 
storimo — smo zaljubljeni v svojo pisarijo. Če ne. objavljamo 
prispevkov svojih sodelavcev — ne znamo ceniti genijev. Ce pa 
jih objavljamo — Imamo strani polne nesmisla.« 

(Iz »Tribune«) 

V i K r O i i PO VSE: J u r č e k (orig. lesorez, 1959) 

LADA POTA 
v N o v e m m e s t u 

Navadno nas neuravnovešen in še neizoblikovan 
lik mladega človeka bolj zanima kot lik ustaljenega 
odraslega človeka. Ugaja nam, ko slišimo nemirno utri
panja srca, beganje za nečim, kar ni definirano in se 
definirati ne da, za nekakim pesniškim »bogom«, ki 
bi napolnil z bogastvom dušo mladega človeka. Mlad 
človek vedno navduši, ker v njem ne vidimo konca, 
ko nam nakaže začetek, ker je muhast ali pa še ne
dovršen v svojem bistvu. Sicer pa smo imeli v soboto 
priložnost sami opazovati nastopajoče mlade ljudi. 
Starost do petindvajsetega leta je doba, ko mlad 
ustvarjalec sebe išče v svojem okolju, a če ga slednje 
ne zadovolji, se zatopi vase, razmišlja o svojem bistvu, 
lastnih težavah in jih skuša na primeren način izraziti. 

Zapisati smem, da je literarni večer uspel. To je 
vsekakor spodbuda nastopajočim in priznanje njiho
vemu delu. Pesmi, s katerimi smo se srečali, so bile 
vsebinsko zelo pestre, o obliki pa ne morem zapisati, 
da je bila pestra, ker jo vsak uravnava po mili volji, 
pač pa lahko trdim, da je bilo občutiti skladnost, 
morda ne tako vidno na prvi pogled, med ritmom in 
vsebino. Predvsem se je dalo opaziti slednje v Keše-
tovih pesmih, ki so novomeško občinstvo tudi najbolj 
prevzele. Najzrelejši in najrasnejši je bil brez dvoma 
študent slavistike Valentin Cundrlč. Je lirik, ki skuša 
proučiti žensko dušo, nje hotenje in se dokopati do 
najintimnejših občutij; človek, ki grebe v svoji no
tranjosti in nam pripoveduje svoje najskrivnostnejše 
doživljaje. Ala Peče nam je v potopisu prikazala živ
ljenje oz. mišljenje o naši domovini izven meja; po
topis je bil zanimiv. Nastopili pa so še: Janez Juvan, 
Alenka Auersperger, Marijan Kramberger, Jože Sin-
tič, Peter Breščak in Katica Smrečnik, ki je zaigrala 
nekaj glasbenih komadov. Napovedovala pa je Zlata 
Pestner. Prireditve se je udeležil uredniški odbor Mla
dih potov (Janez Dokler, Viktor Konjar, Božo Leveč, 
Jure Planinšec). 

Ob koncu bi zapisal, da je bil večer prijetno doži
vetje, čeravno ni bila polna dvorana. To pot se je 
izkazala novomeška publika hvaležna oz. zelo hvaležna, 
kar jo je pač bilo v dvorani. J . S. 

D * v • zik Že nekje slišal. Toda kje? 

f L C O U 1 V U l Globoko se zamisli... Ko-

Po drugi točki na sestanKu 
kluba. Podpredsednik sune 
predsednika pod rebra in jez
no vpraša: 

»Kako, da nisi pozdravil 
vseh gostov?« 

»Kdo pravi, da ne? Vse!« 
»Kaj pa tista stara ženica 

v četrti klopi!?« 
»Bedak! To je ena naših 

absolventk!« 
ti 

Kavarna Studentovskega 
naselja v soboto zvečer. Ples. 

Bistro oko enega naših na
debudnih članov se nenadoma 
zapiči v neko določeno točko. 

nec plesa. 
Poparjen odide na dva ded. 

In že zasliši vprašanje: 
»No, kaj sta se zmenila s 

Francozinjo?« 
»Kaaaj? Francozinja?« 
»Seveda. To je študentka iz 

Pariza.« 
Odšel je takoj. Brez besed. 

Domov, Študirat... <im to v 
soboto zvečer! 

Bil je študent f rane o-
š čin e. 

B R I N J E V C E K 

Dve z izpitov 
Študentka germanistike 

pride na izpit dokaj nepri
pravljena. K o profesor po 
daljšem spraševanju vidi , 
da Študentka slovnice ne 

»Kaaaj? Ali je mogoče, da 
se kaj takega najde v Ljub
ljani?« 

Kot jastreb se požene v ti
sto smer... in že ob taklih 
slowa stiska k sebi vitko in 
svežo črnolasko. Prične se sta
ri, prei?l:u$eni način. Rano. 
Dekle se le ikHvnOMtno -smeh
lja. Fant fkufa b ;?' SaMip . . . 
»Angelček« vztra^vn molči. 

Nenadoma pa bttjt le spre
govori v nekem čudnem jezi-
40, Zazdi mu, da je ta je-

obvlada, preskoči na bese-

No, pa mi povejte kako 
?e pravi nemško . s l a m a ' . . . » 
jo vpraša . 

Š tudentka misli . Profesor 
nekaj časa čaka, potem pa 
ves nestrpen reče: 

»V glavi jo imate, pa ne 
veste. . .« 

Student kemije je dobil 
na izpitu vprašanje : 

- K a j je to arzenik?* 
Nekaj časn misli , potem 

pn potoži profesorju: 
-Veste, na jeziku imam, 

pa nc morem povedati.-
»Potom pa hitro izpljuni

te,« reče profesor, »sicer se 
boste zastrupili .« 

si jo naveličani snega na ulicah In 
megel tako želimo. Pomlad s toplimi 
vetrovi, ki plaho prihaja na naša dvo
rišča in se prikrade tudi v nas. Ne 
samo v ljudi. Tudi v predmete. Z miz 

Minuta 
Hl 6116 ( P e t e r B r e š č a k ) 

pomladi 
Ne vem kako dolgo je vse skupaj 

trajalo. Morda minuto ali več. Morda 
manj. Nikoli si nismo na jasnem, ko
liko časa trajajo stvari, ki nas iztrga
jo iz vsakdanjosti, iz tira našega dne
va. Presenečeni smo, ker jih nismo 
preje predvideli. Po navadi se nam 
zdi, da trajajo pol večnosti In se za
čudimo, ko pogledamo na uro. Kazalec 
se je komajda opazno premaknil... 
Sedmi pri oknu in na ulici je vse 
kot prej. Kot da se ne bi nič zgodilo. 
Otroci se obmetavajo z glinastimi ke
pami, ki jih nakopljejo po majhnih, 
shojenih dvoriščih. Mimoidoči se ne 
menijo zanje. Ta ulica je podobna 
vsem ulicam v mestu. Velike brezlič-
ne hiše E mnogimi okni In vrati, ki 
vsako jutro izbruhajo ljudi iz sebe in 
jih ob dveh popoldan zopet požirajo 
vase. To je ulica, ki ni ne majhna ne 
velika. Ima ime in hiše s številkami. 
Zdi se kot da so stavbe prilepljene 
druga k drugi, stoje v vrsti ko* ljudje, 
ki pričakujejo nekaj velikega. Včasih 
ljudi na tej ali oni strani obide skrita 
želja, da bi se hiša nasproti podrla 
ali na kakršenkoli način izginila. Po
tem bi lahko videli gozdove za me
stom, reko ln most. Morda tud! sonce, 
ki boža lase ljudem tam zunaj. 

In zemljo, ki je ne morejo videti s 
svojih oken. 

Zemljo, polno semen. 
Plodno, dobro, neshojeno zemljo. 
Zemljo ZAČETKA In KONCA. 
Vendar to tiho ogorčenje vselej utih

ne ob misli, dn bi morali podreti sto 
ln sto takih hiš kot jc ta nasproti, če 
bi hoteli videti, kar hočejo . . . Sedim 
pri oknu. Spominjam se. da sem 
sedel k oknu. da bi premišljeval o 
nečem . . . Da, hotel sem mislit) o po
mladi. Danes je prvi spomladanski dan. 
Hotel sem misliti na tisto pomlad, ki 

vzamemo vaze s papirnatim cvetjem 
ln jih napolnimo s prvim, komaj od
prtim, toda za nas tako polnim cvet
jem. O tej pomladi sem hotel razmiš
ljati. So ure ali trenutki v dnevu Člo
veka, ko mora misliti na nekaj prijet
nega. Misliti na nekoga, ki ga ima 
rad. . . Spodaj na ulici zacvilijo za
vore avtomobila. Potem koraki, slišim 
kako se odpirajo hišna vrata in kako 
težko padejo nazaj. Tako prihaja 
nekdo vsak dan ob treh popoldan. Vsi 
poznamo te zavore. Vsak dan ob 
treh . . . Poznamo tudi ljudi v oknih 
drugih hiš. Vemo kdaj prihajajo Is 
službe in kateri deklici požvižga vsak 
večer ob osmih fant s kolesom. Zene 
poznamo po imenih njihovih otrok, ki 
jih kličejo skozi okno, kadar se igra
jo ln je čas za kosilo ali pa za v šolo. 
Drugače pa se med seboj ne poznamo. 
Na cesti se ne pozdravljamo In nikoli 
se nc pogovarjamo. Prepričan sem, da 
b| se takoj rokovali in se pogovarjali 
kot stari znanci, če bi se srečali kje 
daleč iz mesta, na dopustu ob morju 
ali kjerkoli daleč. Taki smo ljudje. 

Sedel sem pri oknu. Po cesti je pri
šla mlajša žena ln morda ne b' 
dlla moje pozornosti, če se ne bi usta
vila pred vrati hiše na drugI strani 
ulice. Nekaj časa Jc čakala, kot rta se 
ne more odločiti aH naj vstopi aH naj 
nadaljuje pot po ulici navzdol. Na
redila, je nekaj korakov naprej od vrat 
In postala na pločniku. Srdaj sem jo 
lahko videl v obraz. Gledala je po 
otrocih, ki so se igrali. Gledala jc nji
hovo igro. Z očmi Jc begala po njih 
kot da nekoga Išče, da bi ga popro
sila za pomoč. Tako se obnašalo ljudje, 
ki morajo storiti nekaj, kar Jim Je ne
prijetno. Radi bi stvar odložili do 
jutri, do pojutrišnjem, torta zavedajo 
se, da so vendar na boljšem, če to 
storijo danes, kajti tako ne bo treba 
jutri aH kadarkoli In bodo nečesa 
prosti. Tak videz je rtaiala ta ž e n a . . . 
V roki je tiskala majhno rrtečo tor
bico . . . Postala je na pločniku in z 
roko pomahala fantu H črnimi lasmi, 
ki Je stal nekaj korakov od nje. 

»Fantek . . .« je začela hitro in odloč
no, da bi čimpreje zvedela. Pri tem je 
z roko pokazala na hišo, pred katero 
sta stala. Toda takoj jo je spustila, 
globoko zadihala in rekla s spreme
njenim glasom: 

»Fantek, kje je tukaj kakšna trgo
vina? Mi hočeš pokazati?« 

»Tamle,« je pokazal z roko, pobar
vano od ilovice. 

»Hvala, si že priden,« je rekla ln 
stopila po pločniku navzdol. Vstopila 
jc v trgovino ln kmalu zopet stopila 
ven. V roki je držala zavojček bon
bonov In ga potlačila v torbico. Zopet 
Je šla po pločniku proti hiši. Fantek, 
ki ga Je preje spraševala jc pristopil 
k njej, ker je najbrže mislil, da ni 
našla. Začudil sc Jc, ker se je tako 
hitro vrnila. 

»Našla sem, hvala,« je rekla odsotno. 
Potem pa ga Je, kot bi se nenadoma 

ln slučajno nekaj spomnila, vprašala: 
»TI,« je rekla s tišjim glasom. »AH 

poznaš Tanjo?« 
»Tanjo?« 
»Da, Tanjo . . . « Je pohitela nestrpno. 
»Poznam,« Je rekel ln z roko pokazal 

na hišo, pred katero sta stala. »Tu 
stanuje . . . « je rekel. 

»AH sc ona,« Je nadaljevala s tišjim 
glasom ln se ozrla po ulici kot da bi 
se bala, da Je kdo ne bi zalotil pri tem 
pogovoru, »aH se ona nikoli nc igra 
z vami?« 

»Ne . . . No včasih žc . . .« Je rekel 
fantek in prezirljivo zamahnil z roko. 

»Zakaj tako govoriš,« ji je nenadoma 
ušlo. 

»Ona je cmera, da boste vedel i . . .« 
je rekel. 

»Zakaj cmera?« jc hotela vedeti. 
»Zato. ker . . . ker . . . Zakaj pa to 

snrašujetc?« Jo je nenadoma vprašal 
In jo radovedno pogledul v obraz. 
Zena ga Je pogledala in odmahnila z 
roko. Fantek je skočil s pločnika ln 
po eni nogi odskakljal na drugo stran 
ulice, kjer so se otroci Igrali neko 
novo Igro. Ona pa Je stopila k vrutom, 
Jih odprla in izginila v notranjosti 
hiše. 

Zaslutil sem. da mora biti neka zve
va med njo ln deklico, po kateri jc 
spraševala. Pri tem sem pomislil na 
to. da so nekatere stvari, ki nimajo 
z nami nobene zveze in da pravzaprav 
ni lepo prisluškovati pogovorom na 
ulici. Tod« ljudje hočemo vedno od
kriti nekat presenetljivega In nenavad
nega. Zato sem počjkal pri oknu In 
pazil na vrata one hiše, v katero Je 

stopila žena s torbico. Ni minila niti 
minuta, ko jc žena s torbico zopet stala 
nav ratih. Za njo je stopala starejša 
žehska in držala za roko deklico kakih 
šestih let. 2ena s torbico je stopila na 
pločnik in se obrnila k onim dvema. 

»Moram It i . . .« jc rekla neodločno. 
»Pa pridite še ka j . . . « je odgovorila 

ženska z otrokom. 
»Veste.« je nadaljevala, »večkrat mo

rate prit i . . .« 
»Ah, kaj hočete, služba. ..« se Je 

opravičevala žena s torbico. Videlo se 
jc, da so bile te besede Izrečene kar 
tako. S takim glasom se poslavljata 
dva, ki sta prepričana, da se ne bosta 
nikoli več videla in rečeta: »Na svi
denje . . .« 

»Veste, morate priti, da vas otrok ne 
bo pozabil . . .« 

»Da, dobro, prišla bom. In ostala bom 
dalj kot danes. Toda danes imam res 
samo minuto časa. Sto stvari me ie 
čaka . . .« 

»No, pa na svidenje . . . « Je rekla že
na z deklico. 

»Na svidenje . . .« 
»No Tanja, pozdravi mamico.« se Je 

spomnila žena, ki jc deklico še vedno 
držala za roko. 

Zcna s torbico Je za trenutek po
čakala in čez lica Ji Je ušel majhen 
nasmeh, ki ga Je takoj nato prekrila 
zadrega ln Je hlastno rekla: 

»Je že dobro . . .« 
Toda ona ni popustila. 
»Tanja, pozdravi mame,« je rekla 

boli odločno. 
Takrat se Je zgodilo nekaj nepriča

kovanega. Deklica se je Iztrgala is 
niene roke In zakričala: »NOČEM...« 
Hotela jc steči v hišo. toda spotaknila 
s«* Jc in padla. Zena Jo jc pobrala In 
jo trdo postavila na pločnik. »Po
zdravi mamico, to je tvoja mamica. 
Nekega dne te ho odpeljala n seboj. 
Pozdravi jo. ker ti Je prinesla bon
bone . . .« 

Zcna s torbico se Je spustila po 
ullel navzdol. 

»Pozdravi Jo . . .« je kričala žena na 
pragu «n Jo udarila po lira. 

»NOČEM NOČEM, NOČEM...« J« 
Jokaltt deklini. 

Vse se le zgodilo zelo hitro. 
Spominjam se, da sem sedel k 

oknu, rta bi minili o pomladi, ker so 
ure aH trenutki v dnevu človeka, ko 
mora misliti na nekaj prijetnega . . • 
na nekoga, ki ga Imn rad . . . Mislili 
o pomladi s toplimi vetrovi, ki se bo 
naselila v nas . . . 

http://ti.ii
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Pismo iz Starega trga ob Kolpi 
Po tem, koliko pride od nas 

vesti v časopis, bi lahko skle
pali, da je pri nas vse mrtvo. 
Pa ni tako, le do pisanja se 
težko pripravimo. Radi bi, da 
bi kdaj zavil v našo dolino 
tudi kak novinar ali dopisnik. 
Cisto gotovo bi dobil gradiva 
za naš Dolenjski list. 

Tako bi mu povedali, da smo 
si lani v jeseni ustanovili kul
turno druš tvo -Sloga«, ki š te
je že 40 članov. Prva večja 
prireditev druš tva je bilo s i l 
vestrovanje z izbranim kultur
no zabavnim sporedom. Janu
arja smo sprejeli v goste dra-
matsko skupino iz Stare L i 
pe, ki nam je pod vodstvom 
šolske upraviteljice Ančke Po-
žunove uprizorila tridejanko 
^Zakonci stavkajo«. Takih go
stovanj si še želimo. 

Po sklepu upravnega odbora 
K D smo pričelj z organizacijo 
prireditve »Pokaži kaj znaš«. 
2a javno tekmovanje pod tem 
naslovom, k i je bilo 28. febru
arja, se je prijavilo zelo veliko 
skupin iz vse doline. Tudi 
poslušalcev je bilo toliko, da je 
bilo za vse premalo prostora. 
Prvo nagrado si je pridobil 
ansambel radenskih fantov, 
drugo pa pevki Ivanka Per-

še in Milena Sneler s pesmijo 
o domačem kraju, ki sta jo sa
mi napisali, tretjo nagrado pa 
8-let-ni Lojze Antič in njegov 
dve leti starejši brat Stanko. 
Vso prireditev je vodil tov. 
Peter Butala, izpraševalec je 
bil profesor Marko Kobe, na
povedovalka pa šolska upravi
teljica tovarišica Suštaršičeva. 

Tudi osmi marec smo pro
slavil i zelo svečano in ob ve

l ik i udeležbi žena in drugih. 
V nedeljo 13. marca pa so nas 
žc drugič obiskali Veseli plan-
šarji. Poskočne viže in šaljive 
točke Korlna so nas prijetno 
razvedrile. 

To zimo smo imeli tudi več 
koristnih gospodarskih preda
vanj, ki j ih je organizirala 
Kmetijska zadruga Stari trg. 
Predavatelji so bi l i večinoma 
iz Črnomlja. Ob vsakem pre

davanju je bila učilnica v šoli 
nabito polna. Ljudje žele sM-
šatd koristno strokovno preda
vanje. 

Pomanjkanje dvorane je pri 
nas velika težava. N a zadnjih 
zborih volivcev je bi l zato 
sprejet sklep, da pr ičnemo 
graditi dvorano. Do zdaj ima
mo prijav za 6000 ur prosto
voljnega dela pri gradnji dvo
rane. 

Letos 20 milijonov za razvoj 
obrti v trebanjski občini 

V trebanjski občini ni več
j ih industrijskih obratov, zato 
bodo letos močneje poskrbeli 
za hitrejši razvoj obrtnih 
podjetij. Minulo leto so vsa 
obrtna podjetja v občini do
segla okol 130 milijonov d i 
narjev bruto produkta, narod
nega dohodka pa okoli 50 m i 
lijonov, kar predstavlja 2 od
stotno povečanje v primerjavi 
z letom 1958. Zato predvideva 
letošnji družbeni načrt , kakor 
tudi perspektivni razvoj, stal

no naraščanje proizvodnih 
zmogljivosti. 

Pr i naporih za hitrejši raz
voj posameznih podjetij pa j ih 
močno ovira pomanjkanje pro
storov. To velja predvsem za 
krojače in čevljarje v Treb
njem. Obe imenovani podjetji 
imata možnosti za razvoj, ima
ta tudi delovno silo, primanj
kuje le prostorov. Tudi obe 
mizarski podjetji lepo napre
dujeta. Letos bo njuna proiz
vodna zmogljivost močno na-

Drobne iz Metlike 
7. marca, na večer pred 

praznikom žena, je igralska 
d ruž ina tukajšnjega prosvet
nega druš tva nastopila z Mi -
llorjevo dramo »Vsi moji s i 
novi«. Z uspelo igro bodo v 
apri lu verjetno gostovali tudi 
ua nekaterih sosednjih odrih. 

Met l ičane so pred kra tkim 
spet obiskali »Veseli p l anša r -
ji«, 20. marca pa so bi l i pr i 
njih v gosteh igralci iz Kosta
njevice, k i so s svojo »Vohun-
ko 907« poželi pri gledalcih 
mnogo zasluženega pr izna
nja. 

18. marca je Belokranjsko 
gradbeno podjetje spet začelo 
s kanalizacijo glavne met l i 
ške ceste. Zdaj polagajo ve l i 
ke betonske cevi na Dragah. 
Po nač r tu mora biti vsa ka

nalizacija izvršena do konca 
aprila. 

Tudi poglobitev kanala na 
Cankarjevi cesti dobro napre
duje in je met l iško jezero, k i 
je od Jeseni stalo na Brač i -
kovih njivah že odteklo. 

V met l i škem zdravs'venem 
domu je dvakrat tedensko od
prta tudi zobna ambulanta. 

Vsak ponedeljek in če t r tek 
popoldne pride zobozdravnik 
iz Črnomlja in dela cd 14. do 
19. ure. 

Zbori volivcev so te dni po 
vseh vol i ln ih enotah v občini. 
Na dnevnem redu je pred
vsem razgovor o d ružbenem 
planu in občinskem p ro raču 
nu. 

Iz Bele cerkve nam pišejo 
V nedeljo, 20 marca, so nas 

prijetno presenetili igralci no
vomeške Svobode »Du">an .'e-
reb« z Mar inčevo komedijo 
»Ad acta« v režiji i o / a r i ša 
Toneta Gortnarja. Dvorana je 
b.la polna l judi , kd so hva lež 
ni za obisk in za dobro J oljo! 

Čeprav malo pozno, se mo
ramo tudi mi oglasiti % ooro-

Magister M I L A N W A C H A 
18. marca Je v Metliki umrl v 

86. letu svojega življenja magi
ster farmacij*; Mi lan Wacha. Po
kojni se je rodi'1 29. aprila 1874 v 
Zagrebu v lekarniški družini . 
Farmacijo je š tudi ra l v Pragi, 
kjer l« tudi diplomiral. Po odslu
že*^ vojadomj Je najprej službo
val *>rt ljubljanskem lekarnarju 
I^ayerju, n*u> v lekarni svojega 
oteta Franja Wache prevzel le-
MetlOci. potem pa ie na Južnem 
Turclskem ln v nidža pri Saraje
vu. Leta lOlfl ie ro smrti svojega 
očeta rFanja Waehe prevzel le
karno v Metl-.(kl. kjer je delal do 
leta 19J7, torej polruvh 39 let. 

Magister Wacha Jc bil razgle
dan v svojem poklicu :n hkrati 
cdltčcm praktik. Njegovo znanje, 
vedron. optimizem in razumeva
nje t rpečih so mu po vsej Bel l 

krajin* in bližnji Hrvatski pri do
b i l i strok kirog l judi , kj so z za
upanjem prihajali k nJemu po 
nasvete ln pomoč 

Leta 19*8 si ;e prt nesrečnem 
padcu z lomil nogo ln Je b.j od ta
krat prikljenjen na bolniško po
steljo. Vendar pa Je bil v bolezni 
deleten vsestranske nege in so 
ga obiskovala mnogi prijatelji in 
TUMMt. 

Na zadnja poti je pokojnega 
magistra spiem-il« velika množica 
ljudi. Med drugim se Je od nJega 
pri odprtem grobu v imenu sta
novskih tovarišev poslovil mr. ph. 
Gotiko Jug. 

Naj bo magistru Wachl kd Je 
dolga leta svojega življenja po
svetil skrbi za zdravje Belo-
kranlcev, ohranjen med nj imi lep 
spom:n, ar 

Novomeška kronika 

čilom o letošnji nepozabno 
lepi in uspeli počastitvi dne
va žena. 2ene iz Bele cerkve 
in iz sosednjih vasi smo bile 
nadvse vesele, ko so nam v 
nedeljo, 13. mnirca. p r r e d ' l i 
šolski otroci tako lepo prosla
vo. O vlogi žena nekoč ln da
nes v javnem življenju d ruž
be je lepo in prepričl j ivo govo
r i l sekretar o b č i n s k a a komi
teja Zver? komunistov tova
riš Thorževski . — N a prosla
vi je bilo več kot 120 žona; 
med njimi v t i l a tudi Jožefa 
Rorman iz Tomažje vasi, že
na prvega aktivista v teh k r a 
j ih , k i je zgorel v krematori
ju v Dachau, pa Antonija 
Globevnik z Gomile, vdova 
enega prvih aktivistov Osvo
bodilne fronte v tej okolici, 
partizanska vdova Mar i j a 
Cvelbar z Vinjega vrha in 
druge žene, matere in dekle
ta. Vmes so bile tudi članice 
Zveze borcev. Po končanem 
sporedu smo imele zakusko, 
k i je lepo uspela. Nismo po
zabile tudi žena, k i zaradi 
bolezni ali starosti niso mogle 
priti na prireditev. Obiskale 
smo j ih na njihovih domovih. 

Res lepo smo proslavile naš 
praznik, pri čemer so nam 
vodstva organizacij pomaga
la, sredstr/a za zakusko pa 
smo zbrale same. Vsem se to
plo zahvaljujemo, zlasti Se 
Antonu Turku in Alo jzu Fer • 
kolju, pa seveda tud vsem to
va ribicam učiteljicam. 

rasla. To velja predvsem za 
Mizarstvo Trebnje, ki bo po
večalo svoje zmogljivosti za 
138 odstotkov v primerjavi z 
minulim letom. 

Od vseh obrtnih podjetij v 
občini je doslej zaostajalo le 
»Vrbopletarstvo« v Mokrono
gu. Ker so njihovi izdelki zelo 
iskanj doma in v tujini, bodo 
v naslednjih letih povečali 
prozvodnjo iz sedanjih milijon 
in 300 tisoč dinarjev letno na 
100 milijonov letne proizvod
nje. Prav tako nameravajo v 
Mokronogu ustanoviti še nov 
obrat mizarske stroke, ki naj 
bi bi l povezan še s kakšno dru
go obrtno stroko, glede na to, 
da v tem predelu primanjkuje 
tovrstne obrtne dejavnosti. V 
samem Trebnjem pa močno 
pogrešajo servisno kovinsko 
delavnico. Ta je spričo hitrega 
naraščanja motornih vozil v 
občini in zaradi avtomobilske 
ceste v bližini nujno potrebna. 

Da bi vsaj delno uresničili 
vse te načr te razvoja obrti, so 
letos predvideli 3 milijone d i 
narjev za adaptacije, 15 mi l i 
jonov za opremo in za obratna 
sredstva 6 milijonov 600 tisoč 
dinarjev iz občinskega investi
cijskega sklada. Seveda pa bo
do morala podjetja z dobro 
pripravljenimi elaborati iskati 
f inančna sredstva tudi iz osta
l ih virov — okrajnih i n repu
bliških. 

Hkrati z investicijami bodo 
morala obrtna podjetja posve
titi kar največ skrbi tudi pro
duktivnosti dela in nagrajeva
nju po učinku, ki je ob vse h i 
trejšem razvoju obrti v tre
banjski občini prav tako po
membno. — r 

V TEM TEDNU VAS ZANIMA 

Četrtek 31. marca - Brina 
Petek 1. aprila - BoSko 
Sobota 2. aprila - Franc 
Nedelja 3. aprila - 2arko 
Ponedeljek 4. aprila - Izidor 
Torek 5. aprila - Vinko 
Sreda 6. aprila - Ivo 

Prodam moško ln žensko koloPrijave pošljite predsedniku Tu-
nemske znamke v odličnem sta- rističr.ega društva ln ravnatelju 
nju, z lučmi. Alojz Soln. Nad mli- zdravilišča, 
ni blok I - Novo mesto. Ogled 
vsak dan. 

Službo dobe takoj trije trgov
ski pomočniki železninske stroke 
ln en trgovski pomočnik elektro p 0 dolsana Testln Vera, Gotna 
stroke. Samsko stanovanje priskr- „ a B £ nrokiiemem vsa. kar sem r O K e . oamsKo » u m o v a n j e P " f * ' - v a f i 3« prcklicuiem vse, kar sem 
bljeno Pismene ponudbe pošljite g o v o r n ' a zoper Angelo KasteUc lz 
v e ^ T J e n l c e ^ a 0 S o ? " * "erduna 13.P 

Samostojno gospodinjo, lahko 
starejšo, namesto matere otroko
ma (10 ln 12 let), Iščem. Lastna 
soba. Bučar. LJubljana, Martina 
Krpana 26. 80-letnico rojstva Je praznoval 

Kmečkemu rantu in dekletu nu- preteklo soboto Rudolf Jenko, 
dim hrano in stanovanje za pomoč upokojeni cestni nadzornik lz No-
v kmetijstvu. Naslov v upravi lista Vega mesta. Čest i tamo! 
(393-flO). • 

Turist ično društvo v Dol . Topil- Delavnica upokojenega urarja 
ki barvni film -Osvajalec-. 6. in cah razpisuje mesto snaZilca par- Alojzija Reitza, Novo mesto -
7. IV. Italijanski film -Dekleta iz kov in drugih zdraviliško turist lč- Glavni trg 19, Je odprta za izdajo 
San Frediana-. nih naprav. Hrana in stanovanje pripravil vsak ponedeljek oa S. 

Kostanjeica: 3. IV. angl. barv. film brezplačna, plača po dogovoru, do 13. ure. 
-Plavolasa zapeljivka«. 6. IV. fran
coski film 
pobegnil-. 

Metl ika: 2. ln 3. IV. angleški 
film »Smrt na cesti-. 6. IV. itali
janski film »Plašč- . 

Novo mesto »Krka«: od 1. do 
4. IV. ameriški barvni film »Rl-

' sarka modelov-. Od 5. do 7. IV. 
i italijanski film -Človek v kratkih 
I nlačah«. 

Semič: 3. IV. brazilski film »Ide
alno dekle«. 

Senovo: 2. ln 3. IV. Jugoslovan-
1 skl film »Gospa ministrica-. 6. 

in 7. IV. Japonski film -2rtvovana 
dekleta-. . . . . . . „ . _ MlkecV g'ospod7nJa*Tz VelV Clrnika, lz Ig lenlka-dečka , Terezija Jerman 

Sevnica: 2 in 3. IV Švedski M m ™M*a, gospoa G o r n , k u ^ o r e n j e v a s i - d e k l l C o ln Marija 
" vwTm-Krško: 2. In 3. IV. sov- upokojenka iz Irce vasi. stara 88 Kulovec lz Hruševca-dekl ico . 
Jetskl film -Ivan Grozni« - II. l e t -
del. 8. in 7. IV. francoski film _ . , 

Črnomel j : 1. in 3. IV. francoski 
fi lm »Rdečelasa Ju l i ja - . 8. IV. ar
gentinski film -Smem te klicati 
mati«. 

Dol . Toplice: 2. in 3. IV. amerlš-

•Na smrt obsojeni Je 

NOVO MESTO 
V času od 21. do 28. marca Je 

Terezija Mrak lz Brusnic-dečka* 
Anica VrščaJ lz Vojne vasi-dekll-

" P o r ^ i l a 1 ^ " Ž F S n i o V Š t Č ^ S - e k a f T z ^ o T 
S iz Črnomlja l n . N a d a Ponikev - deklico, Milka Kerln iz 

8a?man. r u c n e l S ^ S e n t J a n i a . ^ 8 8 ^ J ^ L n l 
Umrli so: Franc Zuoan. cestar iz Jankovlčev -dečka, Marija Drganc 

Dol. Stare vasi, star 41 let. Glzela iz Brusn tc -dečka , Marija Mavsar 

•Megre postavlia zanko«. 
2 u ž e m b r r k : 3. IV. ameriški film 

-Po nedolžnem obsojen«. 

Pretekli teden so v novomeški 

KRON IKAC3 NtSR fcC 

Pretekli teden so se ponesrečil i 
in iskali pomoči v novomeški bol« 

pleskarski 

Ugodno prodam ali dam v na-

porodnišnici rodile: Marija Luzar t,,**,-.. «S»ion m n h a r 
iz Dolenje vasi-dekllco, Lidija Je- n i * n J c K M " a " M ° h " ' . 
sih s Se l -dečka , Ana Saje iz Br - delavec s Krke , Je padel s kolesa 

in si poškodoval nos. Jožeta Gr-
gurlča delavca iz Črnomlja, je 
nekdo z nožem sunil v prsni koS. 
Anton Mervar, mizarski pomočnik 
lz Boričevega si Je na uravnalnem 
stroju poškodoval prste leve roke. 

š l j lna-dečka , Milena Zupančič _ 
jem lepo posestvo z vsem inven- V ' rha pri LJubnem-deklico, Fran-
tarjem na lepi razgledni točki. m k g ^ y BreziJ-dečka. Štefka 
Kolenc Angela. Grčvrh 10 p. Mi r - p u g e l j g s t r a n 6 k e vasi-dekllco, 
n o , . „ K t . „ „ h M „ , „ „ „ Pavla J amšek s Slanč vrha-dečka. Prodam dobro ohranjeno kom- , , , _ _ , „ . rp__i:„ 0v, 
^ ^ m J ^ ^ r ^ e ^ k C ' ^ o b n ^ ^ o - S I K s f f l ' M T z S n j e Ciril Brezovar, posestnik lz Reger-
r - " Z 1? Sled 1 S i l a od vasi-dečka. Lidija Ovniček iz če vasi. Je skočil skozi okno in si 
• -o « ure na Cesti koman- Crnoml ja -dečka , Albina BučimelJ poškodoval levo nogo, Bojka Ku-

staneVa 8 lz Krmel ja -dečka . Antonija Stro- ma, sina posestnika s Potoka, je 
1ani niivo 45 a Dri Dostail Mn iz Vukov vrha-deklico, Zofija brcnil konj v glavo. Dragu Pajnl-

M ' p c M l h k o n a m i p S J Bec iz Kr i i šča -dek l i co Marija ču, delavcu iz Primožev^ je padla 
le) in 2 novi češnjevi postelji. Rozman lz Malega v r h a - d e č k a , veja na levo nogo. Jože Ban, rudar 
Hra«=tar. Bršljin 17 pri Novem Julka RugelJ iz Mirne-deklico, iz Kanlžarice. Je padel s kolesa ln 
mestu. Amalija Kočevar iz Semlča -dečka . si poškodoval desno roko. 

Sevniški volivci o planu 

K U P U J T E 
KNJIGE % 

ZALOŽBE OBZORJA 

M A R I B O R 

V razpravah ln pripravah na 
letošnji družbeni plan in pro
račun občine Sevnica so nastale 
znatne težave. V proračunu 
namreč manjka kritje za po
stavko, ki jo mora občinski 
liudski odbor zagotoviti kot de
lež za socialno zavarovanje 
kmečkega : prebivalstva. Ta 
znesek pa je visok in predstav
lja nekai nad 19 milijonov dl-
nsrjev- O njem še razpravljajo. 

• 
Na občini so tudi povedali, 

da bodo letošnji družbeni plan 

Poravnalni svet v šmarjeti 

£ Dopolniti je treba poro
dilo o številu televizijskih spre-
jc-mnikov v Novem mestu, ki 
ie malo večje kot smo pisali v 
z:dnjl številki našega lista. 
Privatnih televizorjev je te 9, 
2 sta družbena, 2 sta namešče
na v Javnih lokalih, razen tega 
Pa imamo 8e cVe anteni za te
levizorje na Radioservlau in 
Radiocentru. Tako se število 
televizijskih sprejemnikov lz 
dneva v dan veča; te dni se bo 
v zraku zasvetila spet nova 
entena. Tako bomo imeli 14 
televizorjev, število pa nI 
Popolnoma točno, ker je v me-
8 t u S e nekai aparatov brez an
ten. 

Ti?dl gostinski lokali resno 
^'sllJo na nakup televizorjev. 
I ) om na Frati ga že ima, prav 
Hko restavracija v Dol. Topli
cah, ostali večji gostinski lo-
•W pa lih bodo prej ali slej 
morali nabaviti, ker zaradi lz-
redn 0 dobre vlOIJlvostj televl-
z*Ja vedno bolj prodira na Do-
i«nisko. 

€1 Gibanje prebivalstva: Ro-
^ l e so: Krlatina Bartol iz K u 
rirske poti 8 — deklico. Slavka 
£ pm-as lz Kristanove 6 — đ t -
k ] i c o , N i k a Miklavc lz Krista

nove 4 — dečka in deklico, ter 
Milka Savrlč s Prešernovega 
trga 11 — deklico-

Poročila sta se: Drago Plaper. 
medicinski laborant z Glavnega 
trga 8, in Mari-ja Kunčlč, usluž
benka iz Bri l j lna. 

Pretekli teden smrti v mestu 
ni bilo-

Ponesrečil« pa se je Silva 
Bedek, hčerka delavke iz Fosr-
slerjeve 11, k i se Je urezala v 
prstanec desne roke. 

# Živilski trg Je bil v pone
deljek 28. marca spet izredno 
dobro založen. Toplo pomla
dansko vreme je na vrtovih 
okoli Brega ln po okoliških va
seh privabilo Iz zemlje Spina-
čo, motovileč, radič, regrat. (30 
dinarjev merica) in rdečo red-
kev (iopek 20 din). Jajca so 
prodajali po 13—14 din, smeta
ne v skodelicah p« po 60—70 
dinarjev, čebulo po 50 din kg 
Za glavico česna so ženske 
zahtevale 10 din. za f lrki ore
hov 180 din, za liter mlek a 

3f din, za Šopek pomladanske
ga cvetja 15 din itd. Kot obi
čajno »o tudi tokrat Štiri stoj
nice ItStdU prodajalci volne, 
nlh izdelkov In okrasnih pred
metov iz gline In mavca. 

TOVARNA ČOKOLADE 
IN LIKERJEV 

I M P E R I A L 
VIDEM-KRŠKO 

• ^ d e l u j e 
rasne vrste 
čokolade In 
prvovrstne 
likerje 

TER SE PRIPOROČA! 

Tudi v Smarjeti smo dobili 
poravnalni svet, k i se je že 
dvakrat sestal. Obravnaval je 
enajst zadev, od katerih mu 
je uspelo reSiti devet, pr i dveh 
pa so stranke vztrajale pri 
svojem. Vai, ki so imela do 
zdaj opraviti s poravnalnim 
svetom in ostali, pozdravljajo 
ta ukrep, k i marsikomu p r i 
hrani denar, k i bi ga sicer 
z a/pravd al na sodišču. 

Pokopal i ška uprava v Š m a r 
je ti se je že dvakrat sestala, 
čeprav še nima potrebnih na
vodil za opravljanje svojih 
nalog. V bld*n(ji bodočnosti 
bodo začeto z na jnujne jš im 
popravilom pokopališča v 
Smarjeti in pr ipravi l i prime
ren prostor za odlaganje sme
t i , nabavil i bodo manjka joče 
orodje v mrtvašnic i in ure
di l i knjigo grobov in drugih 
potreb. 

Tudi pokopal iška uprava v 
Beld cerkvi se je že dvakrat 
sestala, prav tako je začela 

delati pokopališka uprava v 
Zburah, k i bo uredila poko
pališče v Slapih pr i Klevevžu. 

D. P. 

in proračun dali pred sprejet
jem v razpravo zborom vo
livcev v občini- Na ta način 
nameravajo dobiti Še mnogo 
koristnih predlogov za ta ob
čutljivi zakon o sredstvih obči
ne za tekoče leto. O nJem bodo 
v kratkem razpravljali tudi vo
dilni politični organi na poseb
ni zadružni seji. 

• 
Na cesti med Sevnico in 

Blanco se skorajda res ne bo 
dalo več voziti z motornimi 
vozili. Cestarji na sredini ceste 
delajo nekakšen greben, da 
pleše avto kot pijanec. Za vr
hunec te umetnosti smo neke
ga dne videli na sredi tega gre-
ben^ — lepo zslsno travico, kl 
i o je nadebudni možakar postr
gal ob robu ceste in nagrebel 

Kapele pri Brežicah 
0 Aktiv IMS v Kapelah 

pri Brežicah je v nedeljo. 27. 
marca Po temeljitih pripravah 
In po dolgem času, ko v ob
novljenem kulturnem in gasil
skem oomu ni bilo nikakršnih 
vidnejSih kulturnih prireditev, 
uprizoril v režiji učitelja Eda 
Podkrajška ameriško komedijo 
v treh dejanjih »Roksy«. Skoro 
popolnoma zasedena dvorana je 
bila mladim igralcem najlepše 
priznanje za njihovo delo. 

Z isto komedijo bo igralska 
skupina gostovala tudi v Dobo-
vi . Globokem, na Bizeljskem 
ln morda še kje v brežiški ob
čini, 

• 
# Letos bo godba PGD Ka

pele, ki ie znana po vsej Slo
veniji in ki jo že dolga leta 
vodj šolski upravitelj Anton 

TEČAJ RDEČEGA KRIŽA V ZABUK0VJU NAD SEVNICO 

BOLJŠI ČASI ZA F0T0AMATERJE 
' četr tek, 24. m-arca «0 »e zbral! 

•»voineSkl ljubitelja fotografije Jn 
«-*umaioK;-.;.r.je l t a sva-jem cbč-
'"^n zboru. Udeležba res ni bila 
^ V | l n « , J<> pa MIO veliko v**Ja 
•J>Ma do dela pri voh, ki so ae 

Ker klub že dolgo 1..1 nt 
J*'u>val, je bM loedihodno pestav-
J fn nnipr,.vlja'nl ci.bor za tovod-
Jr? °-bon*ga Bbci.a. O^toor Je po-
ifc'1 vt-li,ko vir.-mo. Klubu Jc pn._ 

° * Pomoč okra jn« zveza 
v<.r>o<| l n P D i n R a p,oo>prla s fo-

r* , f tooiat<i tjem nekaj materiala 
, , J e bilo *»• <>d poprej. 

5W U v<*i»!h i)- ><(Iah Je Franc 
kim' obrsrfoft:! pomen in d»lo 
(V>A * v pr>et«ikilo»t: tel očr ta 1 bo-
M^* »mernlce. 3pr*J*"ti »o bila 
« U , , A Piav!l ; i . p <.HMČII,II n P': n 
»orni •*°W»n upravni *n nstfl-

°<«bor. Klub bo pr.re<lil 
t5I~Vns tečaje Is »poznavanja fo-
j^P^-ratov M vse. tuđu za neč l s -
&J« ^ e" r bodo r!oblli (»novno un«-
H t a , ° J ' l a » , n J u fi lm*, ciksponaftl l n 

i e m ravnanju z aparati, Orga-

m;/.hran bo A ln B tei>«J za foto-
afivate-rje, kil bo i7qv.1po.lnlI osnov
no /jianje »nuiU-rJev m Jih uvajal 
v •Mk4nMABM defto; o.iai.nlzlral 
bo Jtzlete claiwtva. Pripravl ja M 
tudi teosj za upira vi Janje ozk h 
k! :u>;>ruj«kU)rJev, Iti Je p r iporoč
ljiv rotebno za učitelje, ki1 imajo 
VKUIO več opravka z n j imi , po-
»f-bno v danaAn.il rrfornv ran I so'.i 
Na občnem zboru so sprejeli tudi 
sklep o razstavi amaterske foto-
grafinlr. ki nB| bi b!da po možno
st« t« v jun»f|u ob VII . rtetu Brat
stva In enotnosti. 

V rn 1,-avo i*, posegel -turtil 
Inž. Iva-nefllč, pStsAkSdsiih o-kral-
negs od/bora l.ltidnke tehnike k i 
Je itfra»il v.:«-,lje. da t,, tudi 
nn tf-m pollu začelo delati ln opo
zoril na nsloge. k1 n»J se j:«i klub 
7. vr»3 rednostjo lo<,| m uspešno 
tt^u'e. Ker bo že v tMtt t l repu-
bl r'-n r;«/«».iva uniu.>i<r>,ikie ifolo-
graflje. le bilo sklenleno da bi 
na nji sodeloval tudi klub vsaj 
s enim predsjssivsislDom. sne 

Pohar, proslavila 110 - letnico 
obstoja in delovanja. Za to 
proslavo se vestno pripravlja. 
V Spodnjem Posavju in Ob-
sotelju se mnogi že vesele kon
certa, k i ga bo godba priredila 
ob tej priložnosti. 

D. V-

V črmošnjicah 
so delavni 

Tečaj sa voznike motornih 
vosi] imajo v Črmošnjicah. P r i 
reja ga moto krožek. Tečaj 
obiskuje čez 20 ljudi, nekateri 
celo iz Pod turna. Predava po
klicni Šofer Anton Maikovič lz 
obrata K G P Crmošnjlce. 

V nedeljo, 13. marca, so šol
ski otroci In člani Svobode Cr
mošnjlce ženam za njihov praz
nik uprizorili kar dve enode-
janki In eno trodejanko. Šolski 
otroci so zaigrali trodejanko 
Desetnik In sirotica, Svoboda 
pa enodejanki Glava, joj glava 
in Idealna tajnica. V programu 
je sodelovalo 21 šolskih otr>k, 
7 mladincev in 4 odrasli. 

Letno telovadiSče pri Soli bo
do zgradili. Tako so Crmošnji-
čanl sklenili na množičnem sa
stanku SociallMlčne zveze. Pre 
bivaflel bodo opravili vsa dt»'a 
prostovoljno. Potrebno opremo 
za telovadišče bo nabavila šo
la iz svojega proračuna. 

Svoboda Crmosnjice bo za 1. 
maj uprizorila Igro Peggv, .sr
ček moj. Vloge so Igralcem že 
razdelili. 

na sredino. Je to mar novost 
v vzdrževanju cest, aH pa J e 

morda trava kot izredno vezil-
no sredstvo v zadnjem času res 
dobila lepšo bodočnost? 

Planinci Planinskega društva 
»Lisca« iz Krškega in Sevnice 
se tokrat zares pripravljajo na 
redni letni občni zbor. V sredo 
je bila Se zadnja seja odbora, 
v petek pa se bodo **rali v 
Sevnici na obračun in plan de
la. Občni zbor bo v gasilskem 
domu v Sevnici. 

» 
Sindikalna podružnica podjet

ja Jugotanin je imela v soboto 
redni letni občni zbor. Izčrpna 
poročila so dala cbilo sn>v'i za 
dolgo in plodno razpravo, vo
litve pa so pokazale, da so 
ljudje dobro izbrali. Sklepi so 
lepo napotilo n^.'fmu odboru 
za naslednje enoletno obdobje. 

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

• LISTIH 

Za pomlad boste najbolje 
oblečeni, Če boste kupili 

Q NOVOTEKSOVO 

BLAGO 

v modernih vzor

cih ln desenih. 

0 PRIPOROČA SE 

N 0 V 0 T P K S 
NOVO MESTO 

0 VELIKO IZBIRO 
% IN NIZKE CENE 

N U D I 

TRGOVSKO PODJETJE 

L J U D S K A 

P O T R O Š N J A 
B R E Ž I C E 

V / bukovju smo organizirali tečaj Rdečega trlža, ki ga je vodil učitelj Marjan Horvati«" Iz 
Podvrha. Za prej&nje tciaje RK ni bilo veliko sa nimanja, sata smo sk len i l i dati novemu tečaju 
knr najbolj pestro vsebino ln obliko. Vedeli smo, da Je pri tečajnicah veliko zanimanja ca gospo
dinjstvo, zato smo tudi ia predmet vključiti v program tečaja. Spregovorili smo tudi o spolni 
vzgoji in o kontraroprijl. 

Tečaj smo začeli 1. februarja In ga končali 28. februarja. Obiskovalo ga je 25 deklet, od 
katerih Jc imela najstarejša 25, najmlajša pa 16 let. Domača podjetja so nam denarno pomagala, 
za kar se Jim zahvaljujemo. Ob zaključku tečaja so tečajnica livsdle kulturni spored ln pripravile 
lepo organizirano kuharsko razstavo. 

P o h i t i t e 
1 vpisom v Članstvo Prešernove družbe, da ne boste 
ostali konec leta brez 

1 k n j i g , 
ki Jih boste prejeli, Če plačate vsaj do 5. junija letos 
članarino 

600 din 
Kdor se vplSe v članstvo do 5. aprila letos, bo udeležen 
pri velikem nagradnem žrebanju, pri katerem bo izžre
banih 

za m i l i j o n dinarjev nagrad. 
Člane vpisujejo vse knjigarne ter poverjeniki in uprava 

PREŠERNOVE DRU2BE 
Ljubljana, p. p. 41 

http://i7qv.1po.lnl
http://danaAn.il


Grancta ubila 
pet otrok 

Slučaj in neprevidnost 
•ta terjala minuli teden 
življenje petih otrok v 
starosti od 4 do 10 let v 
vasi Sije (okraj DoboJ). 
Desetletna fanta Sme i . | n 

Omer Muslija sta na poti 
is iole srečala saj ca, ki 
je pred njima zavi, v gr
movje. Naslednje jutro 
sta ga hotela prav tam 
poiskati, v grmovju pa 
sta našla staro topovsko 
granato. Izvlekla sta Jo 
iz grmovja, prav ta čas 
pa je pripeljal mimo 
mladoletni Husein M u 
slija. Skušal je . i :er od
vzeti otrokoma granato, 
kar pa mu nista pustil«. 
Do Omerjeve hiše so se 
peljali, nakar sta fanti
ča odnesla granato na 
kletni prag. Vsi domači 
so delali na polju, h pra. 
nati pa so medtem piilTl 
še trije, devet, šest in 
štiriletni malčki. Vsi so 
bili radovedni, kaj je v 
čudnem podolgovatem 
železu, pa so začeli udar
jati g kladivom po gra
nati. Orožna eksplozija 
je nenadoma splašila vso 
vas; bilo pa je prepozno 
— nesrečne posledice ne. 
premišljene igre so ter
jale smrt vseh petih 
otrok. 

Najhitrejše in najboljše: 
v Brežicah in Novem mestu! 

Prvo okrajno strojepisno tek
movanje se je odvilo minuli petek 
v dvorani Okrajnega zavoda za 
izobraževanje odraslih. 5" stroje
pisk ln precej gostov je pozdravil 
v imenu prireditelja Maks Sorn, 
nato pa je tajnik OLO Zvonko 
Pere spregovoril nekaj tehtnih 
ugotovitev o vlogi in mestu stro
jepisk v javni upravi in našem 
gospodarstvu. Čedalje večje potre
be po strokovno visoko Izobraženih 
uslužbencih in naraščajoč obseg 
dela naravnost terjajo, da tudi na 
tem področju storimo korak na-

ZLATA P U Š Č I C A - v »Celulozo« 
Videm-Krško 

V nedeljo 27. marca je Okrajni 
Strelski odbor Novo mesto organi
ziral okrajno strelsko tekmovanje 
za -Zlato puščico- . Tekmovanja 
se je udeležilo 56 strelcev, k i so 
tekmovali pod streho tržnice v 
Novem mestu. Ta prireditev je 
pokazala, da se je strelski Sport 
močno ukoreninil in da ima veliko 
simpaUzerjev. Tako množičnega 
tekmovanja pri strelstvu Se nis
mo videli v Novem mestu. Stre
ljali so kar na 16 mestih hkrati. 

Borba za kroge in seveda osvo
jitev -Zlate pušč ice- je bila ostra 
ln tovar iška. Kar smo na vseh do
sedanjih tekmovanjih pogrešali , 
tega v nedeljo nismo, namreč ude
ležbo tekmovalk. Organizacija 
tekmovanja je bila dobra in so te
kmovalci izražali željo, da bi bila 
taka tekmovanja še večkrat . Te
kmovanje Je privabilo več gledal
cev, med njimi največ mladine, k i 
je ravno tako Izrazila željo, da bi 
tudi rada tekmovala. Upamo, da 
bo tej želji naših pionirjev in mla
dincev ustreženo in da bo še v le
tošnji pomladi organizirano tako 
tekmovanje. 

R E Z U L T A T I T E K M O V A N J A : 
1. mesto in -Zlato pušč ico- je 

dobil Germek Slavko iz SD »Ce
luloza- V idem-Krško s 513 krogi, 

2. mesto Kos Marjan SD -Pioni r« 
Novo mesto s 507 krogi, 

3. mesto Spellč Alojz, SD Črno
melj s 504 krogi, 

4. mesto Pleničar Andrej SD - P i 
onir- Novo mesto s 503 krogi, 

5. mesto Tomažin Jože, SD Tre
bnje s 502 krogi, 

6. mesto Glogovšek Anton, SD 
Trebnje s 497 krogi, 
VRSTNI RED ČLANIC: 

1. mesto Ribič Jožica, SD Pionir« 
Novo mesto s 487 krogi, 

2. mesto Skvarč Anica , SD - P i 
onir« Novo mesto s 435 krogi, 

3. mesto Dežman Angelca, SD 
-Pioni r« Novo mesto s 434 krogi, 

4. mesto Tamše Cvetka, SD »Pi
onir« Novo mesto s 416 krogi, 

5. mesto Papež Rozaiija, SD »He
roj Marok- Sevnica s 310 krogi, 

S. Muzlovič 

Mopedisti, motoristi, avtomobiiisti: 
v nedeljo prva ocenjevclna vožnja! 

Avto moto društvo Novo mesto prireja v nedeljo 3. aprila 
prvo letošnjo ocenjevalno vožnjo pod naslovom Predvojaska 
ocenjevalna vožnja. V okolici Novega mesta ne manjka 
zanimivih prog za preizkušnjo sposobnosti voznikov motor
nih vozil, proga, izbrana za predvojaško ocenjevalno vožnjo 
pa je še posebej zanimiva. 

Udeleženci bodo startali v nedeljo ob 13. uri na Glavnem 
trgu v Novem mestu. Preko mostu bodo kreni l i proti 2abji 
vasi, zavili nato proti Got ni vasi, pa na Pogance, Ruperč 
vrh, Sraihel, nazaj v Kandljo, na križišču spet proti Gotni 
vasi in nato na Jugorje. Med vožnjo bo v kamnolomu Pogan-
d streljanje z vojaško puško. 

Vse ljubitelje avtomoto športa vabimo na ogled prve le
tošnje avtomoto prireditve! 

OKROGLE 
ANGLEŠKI DOVPIT 

Mladi Harding, trgovčev 
»in, se je zaročil in šel prvič 
obiskat nevestine starše. Pred 
odhodom mu je oče dejal: 
»Ljubi sin, ti veš, kako želim, 
da se dobro oženiš. Pri tem 
pa le ne smeš pozabiti eno: 
kupčija je kupčija. Ce je ne
vestin oče poštenjak, t i bo dal 
razen hčerke še 3 tisoč funtov 
dote, če je bankrotiral, ti mo
ra dati dvakrat toliko — šest 
tisoč funtov; če je slučajno v 
zaporu, človeku se lahko vse 
pripeti, potem ti mora dati 
najman deset tisoč funtov. 
Tako, zdaj pa pojdi na pot.« 

Drugi dan je sin poslal oče
tu tole brzojavko: »Nevestine
ga očeta so pred šestimi me
seci obesili. Kolikšno doto naj 
zahtevam?« 

NEPRAVO KRSCENJE 
»Hm, tole vino je pa kršče

no, čutim klor.« 
»Kakšen klor, Če je pa voda 

iz Krke!« 

UPRAVIČENA JEZA 
Lepa, mlada tajnica privi

hra vsa besna iz direktorjeve 
pisarne. »Kaj se je pa zgodi
lo?« jo vprašajo drugi usluž
benci. 

»Pomislite: direktor me je 

prej i n si zagotovimo z načr tno 
vzgojo stalen dotok dobrega stro
jepisnega in daktilografskega kad
ra. Ljudem, k i to delo že oprav
ljajo, pa je treba dati potrebno 
mesto v naš ih s lužbah in priznanje, 
k i ga zaslužijo. Izrazil je tudi že
ljo, da bi se na bodočih nastopih 
pomerile tudi strojepiske lz gospo
darskih organizacij. Dober uspeh 
tekmovanju je zaželel nato v ime
nu sekretariata za občo upravo 
Izvršnega sveta L R LRS še tovariš 
Flajs, nakar so po zr.dnjih navo
di l ih sodniki dveh komisij pognali 
ure. 

— — — strojepiske pa so zdrrtrale 
na strojih vseh tipov ln barv, da 
j ih je bilo veselje poslušati . To je 
bi!a prava tekma živcev in na
petosti, vzdržljivosti in prepr ičanja 
v lastno znanje, v kateri so števil
ni gledalci smeli sodelovati samo— 
z molkom. Zato so raje stikali gla
ve in namigovali na to aH ono 
strojepisko, češ, le poglej, kako j i 
teko p r s t i . . . Vsaka ocena, k i so jo 

izrekl i gledalci, pa jc bila seveda 
brez nrave ocene. Tokrat so spre
govorili zadnjo besedo korektorji 
in njihovi šefi, saj so vsako na
logo pregledali trikrat in vsako na
pako in napakfeo vestno zunisali. 
Za napako: odbitek 250 točk. To 
ni malenkost in rezultati so po 
večurnem in napornem delu komi
sij b i l i takile: 

T E K M O V A N J E V HITROSTI PI
S A N J A V 20 M I N U T A H : (v okle
paju: število udarcev na minuto). 

I. S K U P I N A 
1. Pajtler Anica, OLO Novo mes

to (233), 2. Brodar ič Francka, O N Z , 
Novo mesto (222), 3. Primožič Ivan
ka, ONZ N . m. (217), 4. Mikec A n i 
ca, adm. šola N . m. (216,9), 5. Stih 
Jožica, OLO Novo mesto (209). 

IL S K U P I N A : 1. Zibert Štefka, 
ObLO Brežice (343), 2. Jesenko M i 
lena, ObLO Sevnica (325), 3. Ma-
kovec Mil ica , ObLO Novo mesto 
(321), 4. Bajt Jožica ObLO Žužem
berk (313), 5. Ker in Nada, ONZ 
N . m. (284), c. Gnidovec Milena, 
ObLO Trebnje (273). 

vprašal, če sem zvečer pro
sta!« 

»Saj to je vendar lepo, da 
te je hotel povabiti.« 

»Kaj povabiti! Ko sem re
kla, da sem prosta, mi je dal 
tehle 30 strani, naj jih pre
tipkam!« 

NERODNO POVEDANO 
»Obtoženec mi je rekel, da 

sem osel. Imam priče, ki to 
lahko dokažejo.*< 

KAVBOJSKI PRETEP 
»Zlomka Joe,« pravi gost na 

Divjem zapadu krčmarju, »od 
kdaj si pa začel posipati tla 
z žaganjem?« 

»Kakšno žaganje!« odgovori 
krčmar. »To so ostanki pohi
štva po sinočnjem pretepu.« 

T E K M O V A N J E V TOČNOSTI PI
S A N J A V 10 M I N U T A H 

I. S K U P I N A : 1. Blatnik Jožica, 
ONZ N . m. (235), 2. Pr imožič Ivan
ka, ONZ N . m. (158), 3. Hren A n i 
ca, adm. šola N . m. (148), 4. Zu -
pevec Gerta, adm. šola N . m. 
(145). 

U. S K U P I N A : 1. Jankovič Anica , 
ObLO Brežice (263), 2. Marn Slava, 
ObLO Brežice (242), 3. Zibert Ster-
ka, ObLO Brežice (238), 4. Gorše 
Anica , OZZ Novo mesto (211), 5. 
Kranjc Martina, ONZ N . m. (201). 

Najboljše strojepiske so dobile 
lepe nagrade: po 15, 12, 9, 6, 3 in 
1.000 dinarjev. Tekmovanje je us
pelo in zares si lahko samo želi
mo, da bi bilo 2. okrajno stroje
pisno tekmovanje v resnici sreča
nje vseh naših najboljših stroje
pisk in — strojepiscev (moškega 
zastopnika tokrat v vrsti najbolj
ših in najhi t rejš ih strojepisk žal 
nismo videli!) 

Na drugo slikovno uganko smo dobili 179 odgovorov 
Ruševine žužemberškega gradu so nekateri zamenjali ; 
z mokronoškim gradom, 

Vmes je bilo tudi več nepravilnih, 
ostanki gradu v Pcdbrežju. nekateri 

s Turjakom in pod. Odgovor se je moral tokrat glasiti takole: 
1. Žužemberk. 2. Suha krajina. 

T R E T J A S L I K O V N A U G A N K A 
1 — Kako se imenuje kraj, 

ki ga predstavlja naša slika? 
2 — Naštej vsaj 3 važnejša 

podjetja v tem kraju. 
Pogoj za sodelovanje: vaš od

govor mora biti v uredništvu 
lista najkasneje v torek do
poldne. Rešitvi morate obvezno 
priložiti kupon, ki ga tiskamo 
posebej na tej strani. Na ku
verto napišite v spodnji levi 
kot: S L I K O V N A U G A N K A . 
Reševalci iz Novega mesta in 
okolice lahko oddajo rešitve 
tuđi osebno v naši upravi 
(Glavni trg 3, vhod iz Dilan-
jeve ulice). Odgovorite kratko 
in jedrnato! Zadnjd rok za 
sprejemanje rešitev: torek, 5-
aiprlla 1960. 

REŠITEV 2. SLEKOVNE 
U G A N K E : 

V torek dopoldne so bili iz
žrebani: 1. nagrado — 1000 din 
prejme Jožica Podboj, učenka 
3. razreda osnovne šole v Žu
žemberku; 2. in 3. nagrado 
(dve lepi knjigi) pa bosta do
bi l i : Gregorčič Marija, Novo 
mesto, Kastelčeva 7, in Jelka 
Aubel, Žužemberk, št. 85, 

M o č a n o d p o r G l i g o r i ć u 
Velemojster je 23 nasprotnikov prisilil k predaji, 9 partij je remiziral in 3 izgubil — Ekipa 
ŠD Novo mesto : Gligorić 4 in pol : 3 in pol! —Zmagali so: Tone skerlj, Slavko Doki in Stanko 

Mamic 

Pretekli četrtek je velemojster Gligorić po uspešno 
zaključenem državnem prvenstvu v Ljubljani obiskal No
vo ine to. V zelo lepi dvorani Zavoda za izobraževanje 
odraslih se je pomeril s 35 najboljšimi šahisti Novega mesta, 
Črnomlja in Trebnjega. Po skoraj šestih urah napetih borb, 
katerim je prisostvovalo preko 200 gledalcev, je velemoj
ster 23 partij beležil v svoj prid, devetkrat je podpisal 
premirje in le trikrat izgubil. Velemojstra so premagali: 
prvokategomika Tone Skerlj in Slavko Doki ter brezkate-
gornik Mamic, remizirall pa so: Radovanović, Picek, Sara-
nović, Jenko, Bartol j , Gabrijel čič, Kotnik, Mihelin (vsi 
Novo mesto) in Crnomaljčan Petric. 

Za obisk devetkratnega državne
ga prvaka Gligoriča Je v Novem 
mestu vladalo Izredno zanimanje. 
Posebno zanimivo je, da je obisk 
priljubljenega »Glige« vzbudil za
nimanje tudi pri tistih, k i j ih šah 
ne zanima. Oboji — šahisti in neša-
histl so ga v velikem številu (preko 
200 j i h Je bilo) pričaikall v zelo 
lepi ln kot nalašč za take prire
ditve primerni dvorani Zavoda za 
izobraževanje odraslih (v novi va
jenski šoli). 

Aplavz za Gligoriča 
Po sprejemu, k i ga Je velemoj

stru ln sekretarju SZS tov. Kapu-
su priredil predsednik OLO in 
Okrajne šahovske zveze tov. Be-
loipavlovie.. j« velemojster prišel v 
Igralno dvorano. Pozdravil ga je 
buren aplavz Igralcev in gledalcev. 
Po pozdravnih besedah tov. Belo-
pavloviča je velemojster pripove
doval o poteku letošnjega šampio-
nata ln nato še o dvoboju za sve
tovno prvenstvo med Taljem ln 
Botviini'kom. Petem se je prioela 
simultanka. Velemojster se je bo
ri l na 35 desknh proti najboljšim 
ahlstom okraja. Moramo ugotoviU, 

da je bila tokrat 35-čianska okraj-

R 0 K 0 M E T A S I SPET V BOJ 
V nedeljo 3. aprila se bodo za

čele tekme okrajne moške roko
metne lige. V prvem kolu se bodo 
srečal i : Belt Črnomel j : D P D Svo
boda Krmelj , T V D Partizan: Bre
žice: R K Celuloza V idem-Krško ln 
T V D Partizan Mirna :TVT) Partizan 
Sevnica. Tekme bodo na igriscMh 
prvoimenovanlh moštev. 

M-k 

na ekipa res močna ln da se Je 
uspešno upirala renomlranemu na
sprotniku. To pa n i čudno, ker so 
v ekipi igrali 4 prvokategorniki, 13 
drugokategornikov, 10 tretjekate-
gornikov in 8 četr to in brezkate-
gornikov in ker so od močnejših 
šahistov v okraju manjkali le Sila, 
Zabukovec, dr. Golež, Prime In še 
nekateri Brežlčani . 

Reprezentanca v vodstvu 
z 1 in pol : pol točke 

Po treh urah Igranja se ni kon
čala še nobena partija. To je do
kaz, da je velemojster naletel na 

zelo močan odpor. Potem so prišli 
prvi rezultati. Po navadi se naj
prej zvrsti nekaj zmag gosta, to
krat pa je bilo drugače. Prv i re
zultat Je bi l remis. V popolnoma 
izenačeni poziciji sta Gligorić in 
drugokategornik Bartolj prva skle
nila premirje. P rv i uspeh domače
ga šahista so gledalci pozdravili s 
ploskanjem. Potem je prišlo pre
senečenje. Med gledalci je nenado
ma završalo: -Skerlj ima forsirani 
mat!« Vsi so se zgrnili okoli 12, 
13, 14. 15 i n 16 deske, kjer so igral i 
najboljši - Radovanović. Sitar, 
Skerlj , PJcek in Dok i in čakali ve-
lemojstrovo kapitulacijo. Gligorić 
se Je pri Skerlj u dvakrat pošteno 
zamislil , toda vdal se n i . Gotovo 
ni videl, da je Skerlj vse dobro 
preračunal ln da se mu velemoj
ster ni mogel izmotati iz matne 
mreže. Sele zadnjo potezo pred 
matom je spoznal, da ni več re
šitve ln Je Skerlj u čestital k odlič
ni igr i . Skerlj je tokrat zelo dobro 
Igral ln Je zmago popolnoma za
služil. Igral Je zelo napadalno in 
to mu je prineslo zmago. 

še dve zmagi In 8 remijev 
Po zmagi Skerlja se Je rezultat 

hitro spreminjal. Gligorić Je naj
prej Izenačil rezultat na 1 in pol : 

1 in pol, potem pa je stalno večal 
razliko v točkah. Z remijem Sa-
ranovića, Jenka in Picka je bU 
rezultat po štirih urah in pol igra
nja 10 : 3, po petih urah pa 20 : 5, 
ker sta remlzirala še Petric i n 
Gabrijelčič. Doki pa je zmagal. 
Doklova zmaga ni bila tako pre
pričljiva kot Skerljeva, ker je G l i 
gorić v slabšem položaju spregle
dal trdnjavo, toda vseeno Je zaslu
žena. Ob koncu sta remlzirala še 
Kotnik ln Mikel in , Mamic pa je 
nepr ičakovano omagal, ker je G l i 
gorić podcenjeval prostega kmeta, 
ki se je spremenil v damo. Kot 
zadnji Je z dobro obrambo remi
ziral še Radovanović. Število re-

bl bilo lahko 6e višle. če na 
rnpala bi preveč pasivna igra 

Sitarja, 
Konci ii rezu tat je celo sp uspeh 

naših šahistov, saj so dosegli bolj
ši rezultat kot lani proti velemoj
stru Matanovltu. Posebno zanimivo 
pa je, da je novomeška prva ekipa 
zabeležila zmago, te bi upolevall 
rezultat na 8 ali 10 deskah. Zma
gali bi z rezultatom 4 in pol : 3 in 
pol al i pa 5 in pol : 4 in pol (z 
ekipo: Skerlj , Radovanović, Sitar, 
Doki , Saranović, Plcek, Bartolj, 
Kotnik, Gabrijelčič in Jenko). To 
je lep uspeh, k i dokazuje, da ima 
novomeško šahovsko društvo rto-
bro ekipo. FR. M I K E C 

P o m l a d n o p r e b u n j e 
Nevsakdanji dogodek za šahiste novomeškega okraja je bilo vsekakor srečanje z velemojstrom 
Gllgorlćem: na sliki ga vidite, kako se približuje skupini, k i ga je na turnirju najbolj zaposlila 

»Kmet je trši kot oreh,« me je vzela v 
precep kmečka ženica, ko je slišala, da sem 
novinar. »Vi morate kmeta v bolj privlačna 
obliki pridobiti. Pojdite mu na roke, zmanj
šajte mu davke in takse, pustite mu svobodo 
v gozdu . . .« 

Dejal sem jI, da v prizadevanju za ju t r i š 
nji lepši dan sodelujejo tudi kmetje. Nismo 
»mi« eno, kmetje pa drugo. Fronta boja za 
socializem je široka: vključuje vse poštene 
delovne ljudi, ki so se zavestno odloČili za 
to pot. Socializem pa ne pomeni samo mo
derne tovarne i upravljavci, ki sami odlo
čajo o svoji us>odi, temveč tudi bogato vas 
z novimi, pravičnejšimi odnosi, k i ne trpijo 
več izkoriščanja človeka po človeku. 

»Pa davki?« mi ženica ni dovolila, da hI 
naredil daljši uvod v najin odkriti pomenck. 

»Delavec v tovarni nc poje vsr-pn, kar 
ustvari. Čeprav upravlja i podjetjem kot 
kmet s svojim posestvom, mu niti na misel 
ne pride, da bi obdržal vse za««. D r \ r o se 
zaveda, da se njegove koristi ne končajo pri 
tovarniški ograji, ampak segajo mnogo dalje, 
celo preko občinskih moj«. Del ustvarjenih 
sredstev nameni kolektiv tudi za splošne 
družbene potrebe. Ker pa najrazličnejše jav
ne službe, šole, kulturne ustanove in Se 
mnogo tega služi tudi kmečkemu prebival
stvu, je razumljivo, da morajo tudi kmetje 
prispevati zanje« 

»Davki so bili ln bodo, samo previsoki so; 
kmet Jdh n« zmore.« 

»Davki niso previsoki,« sem se uprl nje-

O D K R I T R A Z G O V O R 
nim trditvam, »samo dohodki kmetijstva so 
prenizki. Res je, da bi se vzporedno z na
raščanjem kmetijske proizvodnje večali tudi 
davki, toda pri večjih dohodkih bi bili če
dalje manjše breme. Rešitev ni v zniževanju 
davkov, temveč v povečevanju dohodkov, 
seveda na temelju več.;e kmetojske proiz
vodnje Kaj pa bi koristil« kmetu, ča bi mu 
znižali davke — denimo — za 10 tisoč din? 
Njegovo življenje se za-adii tega ne bi bistve
ne izboljšal«. Drugače pa bi bilo, če bi kmet 
povečal dohodek svojega posestva za trikrat 
ali celo štirikrat. Te možnosti obstajajo Za
druge dan za dnem ponujajo svojo pomoč, 
vendar so še p •rimezni kmetje, ki je nočejo. 
Raje še naprej kmetu jej o po starem, pride
lajo kornai zn.se in životarijo od danes do 
jutri. Robnntiio, da oo davki previsoki, 
hkrati pa bi radi, da bi jim skupnost nape
ljala elektrike, da bi otroci hodili v srednje 
aH celo višje šole, da bi se brezplačno zdra
vil i v bolnišnici in drugo. Ne vedo pa, da 
davek prenekaiterega kmeta ne zadošča niti 
za kritje stroškov šolanja njegovih otrok!« 

»Dajte mu po no-malni ceni gnojila in 
obdelovalne atroje. Kmetu Je potrebna po
moč. Treba ga je socialno podpreti. Tudi 

kozolec je treba podpreti, če je slab steber, 
ker bi se sicer p o d r l . . . « 

»Kaj je bolje: dajati kmetu socialno pod
poro in ga pust i tt, da bo dalje životaril, aH 
pa mu pomagati, da bo v sodelovanju z za
drugo, ki je edina sposobna organizirati mo
derno kmetijsko proizvodnjo, povečal svoj 
dohodek?« 

»Zadruga ne da ničesar zastonj; vse je 
treba plačati.« 

»Res je, vse je treba plačati. Zadrugo bi 
hitro raznesli, če bi morala dajati vse za
stonj. Njeno pomoč pa kmet ne rabi samo 
danes; še mnogo bolj jo bo potreboval Jutri 
Zaradi tega zadruga ne sme živeti iz rok v 
usta. Stalno se mora materialno krepiti, da 
1 i sp'isobri-i še bolj pomagati. Najkoristnejši 
Pt je taka pomoč, k i ne nalaga obveznosti 
Sitimo eni strani, temveč obema — zadrugi ln 
kmetu, ker bosta potem oba Imela skrb, dn 
čini bolje g os pod ar i tj) in imata čim večje 
koristi. Zato naj imata oba vedno svinčnik v 
roki: toliko bova vložila, toliko bova do
bila . . .« 

»Toda umetna gnojila so predraga!« je 
v/kliknlla sobesednica, ki JI očitno niso bili 
všeč moji dolgti odgovori. 

»Predraga za tistega,« sem ji odvrnil, »ki 
jih ne zna uporabljati. Večina kmetov nima 
.strokovnega znanja, ki je potrebno za mo
derno kmetijstvo. Zaradi tega se Je treba 
navezati na zadrugo, ki lahko nudi razen 
umetnih gnojil in strojnih uslug tudi stro
kovno nasvete. Vsak kmet ne mere Imeti svo
jega aiironon.a, v?i skupaj, združeni v za
drugi, pa jih bori o lahko imeli celo VEČ . Umet
no gnojilo, pravilno uporabljeno, pa ni pre
drago, ker toliko poveča dohodek, da kmet 
lphko plača stroške moderne obdelave ln mu 
Se ostane za lepše življenje, Lanskoletni 
uspehi v kmetijstvu so to tisočkrat potrdili * 

»Zene smo mučenice, ker samo garamo 
ln garamo. Pa Se otroci nam grenijo življe
nje, ker nočejo delati domi in bežijo v me
st ) Molje so tudi sitni In živčni, ker Jih 
mui v ! delo« 

»Namen socialističnega kmetijstva Je, da 
hi z manjšim trudom pridelali več in bolje. 
Ciaranje od zore do mraka je posledica zn-
ostalostl. Vse hočemo pridelati doma, vse, 
od pšenice do korenčka. Cenejšo strojno ob-
dPlavo oviramo s pnrf.elicami. na ka/erih Je 
mogoče komaj obrniti plug, kaj šele traktor. 
Tako kmetijstvo tudi otroke ne more več na

vezati nase. Ko pa bo večina kmetov spo
znala nujo, da v okviru zadruge organizirajo 
moderno kmetijsko proizvodnjo, bo tudi ga
ranja manj. Samo sodobno kmetijstvo od
pira mladini svetlejšo prihodnost. Napredna 
vas bo tudi ženam prinesla olajšunjc.« 

»Tudi kmečkim ženam bi morali dati kako 
nagrado za delo, tudi one delajo za državo!« 

»Prizadevanja družbe za napredno kme
tijstvo, so največja nagrada kmečki ženi. 
Ravno ona Jc sedaj marsikje na vasi naj
večja žrtev zaostalosti. Gara na polju, skrbi 
za otroke ln vodi gospodinjstvo, Zo počitek 
In razvedrilo jI o*tane bore malo časa. Za
radi tega ni čudno, da so ravno žene najbolj 
dovzetne za novo, naprednejše. Vključujejo 
sc v zadružno proizvodno sodelovanje, v 
vse večjem številu sodelujejo v zadružnih 
organih samoupravljanja, pridružujejo W 
prizadevanjem za napredek gospodinjstvu itd. 
Tako je tudi prav. Samo to lahko prinese 
kmečki ženi večjo sprostitev in enakoprav
nejše druibeno življenje. Zatorej: samo ena 
pot Je mogoča! Z rnoderno kmetijsko proiz
vodnjo, v knterl bndo do kraja izkoriščeni 
vs-l možni agrotehnični ukrepi, ln z novimi 
odnoal na vasi, ki nn bodo dovoljevali izko
riščanja človekn po človeku v kakršnikoli 
obliki, Je mogoče ustvariti življenje na vaai 
bogatejše, enakovredno življenju v moatU.« 

Znkllučck sestavka ne bi bil odkrit, če bi 
zapihal, da sem prapričrl kmečko ženico. 
Nisem Je prepričal. Takih odkritih razgo
vorov bo treba Še voč, še veliko več . . . tt-
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