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

v Novem mestu štev. 606-70/3-24 

Stev. 30 (540) Leto XI 

NOVO MESTO, 28. JULIJA 1960 

U R E J U J E uredniški odbor - Glavni in odgovorni urednik Tone Gošnik -
N A S L O V UREDNIŠTVA IN U P R A V E : Novo mesto, Glavni trg št. 3 (vhod iz 
Dilančeve ulice) — Poštni predal Novo mesto 33 — T E L E F O N uredniš tva in uprave 
št. 127 — Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - T I S K A Časopisno 

podjetje »Delo* v Ljubl jani 

Dobra setev - bogata žetev 
L e t o š n j o j e s e n : 5.000 hektarov Italijanke v pogodbenem s o d e l o v a n j u — O b č i n e morajo v 
p r i p r a v a h na setev k r e p k o pomagati — K m e t i j s k i h strojev bo z a kooperante d o v o l j , le 

- p r a v i l n o j i h bo treba izbrati 
Na poljih Spod. Posavja, Dolenjske in Bele krajine je 

pred štirinajstimi dnevi še dozorevala Italijanka. Bogato 
klasje je kmalu nato padalo pod zamahi žanjic, marsikje pa 
so ga želi kombajni. Le dobra dva meseca še in spet bo 
sprejela zemlja novo zrnje. Od tega, kakšno bo to zrnje in 
kako bomo zemljo pripravili in obdelali, je odvisna prihodnja 
žetev. Prav je torej, da se že zdaj ozremo po nalogah in 
pravočasno pripravimo vse, kar je potrebno za jesensko 
setev. 

Kmetovalcev letos ne bo 
treba prepričevati naj sejejo 
Italijanko, saj so se že sami 
odločili zanjo. Ni pa dovolj, 
le sejati jo! Vse preradi si še 
vedno izposojamo seme od so
seda, ob žetvi pa smo razo
čarani. Le izbrano, strokovno 
pregledano in razkuženo seme 
bo dalo bogato žetev! In ob 
Pravem Času mora v primer
no pripravljeno zemljo. Le ni
kar hiteti! Lani je mnogo pše
nice v Beli krajini prizadela 
pozeba prav zato, ker so je 
prezgodaj sejali. Tudi pri gno
jenju z umetnimi gnojili je 
treba upoštevati navodila. Če 
gnojimo preveč, italijanka ra
da poleže (bridka izkušnja 
mnogih iz letošnjega leta). Tu
di če bomo umetno gnojilo 
trosili povsod, samo po pše
nici ne, bomo škodili le sebi! 
Posejmo dobro seme, upošte
vajmo vsa navodila, pa bomo 
prihodnje leto veselih obrazov 
teli bogato klasje! 

Samo 4 sorte pšenice! 
V okraju pridelamo 80 ton 

semenske pšenice. To je do
volj ie z a 400 ha. Za preosta
lih 4600 ha moramo seme ku
piti. Dovolj lepega in zdrave
ga semena je na razpolago v 
murskosoboškem in maribor
skem okraju, zadruge pa so 
naročile dozdaj le 20 ton se
menske pšenice, kar je mnogo 
premalo. Pohitimo, da ne bo 
prepozno! 

Letos bomo sejali samo 4 
vrste Italijanke: s sorto »san 
pastore« bomo posejali dobro 
polovico površin, s sorto »leo-
nardo« 2300 ha, nekaj pa s 
»tasilo« (nadomestila bo »ba
varsko kraljico* in U-l) in s 
sorto »san marino*. Avgust in 
prvo polovico septembra upo
rabimo za čiščenje semena in 
ugotavljanje kaljivosti, saj so 
se nam napake v semenski 
službi vsa leta doslej močno 
maščevale. 

Stroji — samo za 
kooperante 

Stroji, kar jih imamo, komaj 
zadoščajo za obdelavo pogod
benih površin, zato bo letos 
režim strožji. Kmetovalci naj 

o tem razmišljajo že zdaj, ko 
pogodbe podpisujejo. 

Tri vrste pogodbenega sode
lovanja bodo letos. Kontrahaž-
na pogodba zahteva od pogod
benika le upoštevanje agro-
minimuma. Druga oblika je 
pogodba lanske vrste, pogod
benik pa mora uporabiti večjo 
količino umetnih gnojil (agro-
optimum); tretja vrsta je prav 
taka, vključuje pa popolno 
strojno obdelavo, ki jo nudi 
zadruga kmetovalcu. 21 kom
bajnov bo. lahko prihodnje le
to poželo pšenico le na 900 ha, 
zato premislimo že zdaj, kak
šno pogodbo bomo podpisali, 
ker bomo sicer ob žetvi zaman 
prosili za kombajn! Traktor
jev, plugov in bran za pripra
vo zemlje je dovolj, premalo 
je pa strojnih sejalnic. Se teh 
kar jih imamo, niso zadruge 
lani dovolj uporabljale, saj so 
mnoge ležale v strojnih lopah 
in pod kozolci neuporabljene, 
kmetje so pa sejali z roko! Te 
napake letos ne smemo pono
viti. 

Rajonizacija kmetijstva in z 

njo smer za razvoj sta odreje
ni. Občine so kmetijstvu kot 
pomembni gospodarski panogi 
posvečale doslej premalo skr
bi. Vsi občinski ljudski odbo
ri so v družbenih planih za 
leto 1960 predvideli tudi jesen
ske posevke in določili povr
šine zanje. Občina je torej za 
izpolnjevanje plana v kmetij
stvu soodgovorna. Prav tako, 
kot spremlja izpolnjevanje 
plana v industriji, ga mora 
spremljati tudi v kmetijstvu 
in tudi pomagati. Zadruge 
imajo vsako leto mnogo težav 
zaradi nabave semen in umet
nih gnojil. Plan določa pose
vek, zanj so potrebna semena 
in umetna gnojila, oboje pa 
mora zadruga zagotoviti. Pri 
tem pa nikdar ne ve, koliko 
bodo kmetovalci kupili. Pogo
sto so primeri, da zadrugam 
ostanejo znatne zaloge semen 
in gnojil, oboje je hitro po
kvarljivo blago, hkrati pa bre
meni njihova že tako majhna 
obratna sredstva. Če bi občina 
pravočasno izdala odlok o 
agrominimumu, ki bi določal 
uporabo umetnih gnojil in vr
sto semen za posevek (zvezni 
zakon, ki to omogoča, bo kma
lu »star* že dve leti!), bi bile 
zadruge naštetih težav rešene. 
Izmed 9 občin v okraju so na 
tem področju naredili nekaj 
le v Brežicah, v Metliki se pri
pravljajo, v ostalih občinah 
pa č a k a j o . . . Skrajni čas je, 

da občine neodgovoren odnos 
do kmetijstva izpremenijo, saj 
je tudi kmetijstvo pomembna 
gospodarska panoga, ki bi 
vračala vsaj toliko kot indu
strija, če bi jo le tako ne
govali! 

še beseda o nHogah zadrug 
Večidel opravil pri jesenski 

setvi čaka zadruge. Letos je 
na razpolago dovolj umetnih 
gnojil. Ker nimajo primernih 
skladišč, naj jih zadruge na
ročajo v manjših količinah, 
kmetje pa naj jih kar iz že
lezniškega vagona vozijo do
mov. Na strojno oranje naj se 
zadruge temeljito pripravijo. 
Lani smo s traktorji zorali le 
30 odstotkov površin za pogod
beno setev in opravili le 25 
odstotkov setve s stroji. Meha
nizacije je dovolj za strojno 
obdelavo vseh pogodbenih po
vršin, moramo pa stroje pa
metno uporabiti. Tudi s stro
kovno službo ne bo letos več
jih težav. Upravniki zadrug in 
kmetijski tehniki so v pre
teklih letih pridobili dovolj 
izkušenj. Zadruge naj skrbno 
in najprej obdelajo svoje eko
nomije. Na teh površinah in 
onih pri državnih posestvih 
ne bo večjih težav. Ne bo Jih 
tudi drugod, če bomo le pra
vočasno pripravili vse, saj 
imamo do setve še dva mese
ca časa. 

Nova spomenika v Beli krajini 
V počastitev 19. obletnice 

vstaje slovenskega ljudstva so 
preteklo nedeljo odkri l i v Bel i 
krajini d v o j e novih obeležij . 

N a črnomaljski strani želez
niškega podvoza pri Vranovi -
čih je partizanski prvoborec — 

sedaj polkovnik J L A Vlado 
Mišica odikril spomenik v spo
min na eno prvih diverzant
skih akcij v B e l i krajini. Kot 
preživeli udeleženec tega pod
viga je opisal napad na ome
njeno močno italijansko posto-

Vrbopletarstvo v M o k r o n o g u ostane 
O naglem razvoju Vrbople-

tarstva v Mokronogu smo že 
poročali. Pred nedavnim pa se 
j e nekaj zataikniilo, slišati je 
bilo celo, da bo novi obrat, 
kjer je zaposlenih že 60 ljudi, 
ukinjen. Obrat se je razvijal 
s pomočjo podjetja Interobrt 
iz Ljubljane in z močno pobu
do občine Trebnje. K e r so ne
kaj l judi Iz Interobrti, k i so 
novemu obratu v Mokronogu 
nudili največ pomoči, pred 

B r i g a d i r j i : v a š v i š j i 
t r a k t o r s k i t e č a j ! 

Okrajna zadružna zveza in 
Okrajni komite LMS Novo me
sto organizirata v času od 2. 
do 5. avgusta 1960 n a Grmu 
pri Novem mestu višji trak
torski tečaj za mladince, ki So 
uspešno opravili nižji traktor
ski tečaj v brigadah. 

Kandidati naj se javijo dne 
2. avgusta (torek) ob 8. uri zju
traj pri upravi tečaja na 
Grmu. 

OZZ in OK LMS 

kratkim zaprli (slišati je, da je 
v ozadju gospodarski k r i m i 
nali), so pri Interobrti Ljubl ja
na sprejeli enostranski sklep, 
da bodo obrat v Mokronogu 
zaprli. S posredovanjem O L O 
Novo mesto in občine Trebnje 
pa bo mladi, mnogo obetajoči 
obrat ostal in se. kot upamo, 
kmalu razvil v samostojno 
podjetje. 

Obratna sredstva na seji 
zbora proizvajalcev 

V petek 29. ju l i ja ob 9. uri 
bo 8. seja Zbora proizvajalcev 
ObLO Novo mesto (v s indikal
nem domu), na kateri bedo 
razpravljali o problemu obrat
nih sredstev v podjetjih. 

janko v noči med 11. i n 12. av
gustom 1941, kd je b i l del ob
sežno zasnovane akcije na že
lezniški progi na odseku Semič 
—Otavec—Gradac. 

Ob cesti Črnomelj—Grifolje v 
bližini naselja Cerkvišče Pa Je 
preživeli borec Janez Hočevar 
odkri l spomenik na mestu, ko
der je skupina prvih belokranj
skih partizanov 7. septembra 
le t a 1941 uspešno napadla pa
truljo črnosrajčnikov. Pr ipra
ve na ta podvig, zlasti pa nje
gova pomembnost za narodno
osvobodilno gibanje n a pod
ročju Befle krajine, je opisal 
prvoborec Janez Vitkovič. Na
mesto svečanega sprejema, k i 
ga je prav tedaj pripravljal 
črnomaljski kler fašističnemu 
prvaku Grazzioliju, j e doživel 
ta predstavnik italijanskega 
fašizma klavrn pogreb svojih 
podanikov. Okupator je okusil 
namen in voljo slovenskega 
ljudstva ter odločitev Belo-
kranjcev, da hočejo tudi za 
ceno lastnih življenj preprečiti 
fašističnemu škornju teptati 
lepo slovensko zemljo, -pb-

PRED Š T I R I D E S E T I M I LETI JE BILA PRIJAVLJENA 
KRAJEVNA P O L I T I Č N A ORGANIZACIJA K O M U N I S T I Č N E 

PARTIJE JUGOSLAVIJE V NOVEM MESTU 
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Na današnji dan pred i je tovariš Stanko Svajger, zdaj sodnik okrajnega 
sodišča v Brežicah, kot takr»...u predsednik novoustanovljene krajevne organizacije KPJ 
pismeno prijavil Okrajnemu glavarstvu v Novem mestu, »... da se je na prijateljskem 
sestanku v stanovanju spodaj podpisanega v Novem mestu h. št. 19 v ponedeljek dne 
26. julija tega leta ustanovila krajevna politič na organizacija »-Komunistične stranke« ...«. 
Krajevna organizacija KPJ pa je bila v res niči ustanovljena že prej, saj je bila krajevna 
organizacija takratne J SDS v Novem mestu že od jeseni 1919 v rokah levičarjev, marca 
1920 pa se je pridružila komunistični Delavski socialistični stranki za Slovenijo. »Rdeči 
prapor«, glasilo KPJ, ki je začel izhajati 15. maja 1920 v Ljubljani, je 17. junija 1920 
opozoril novomeške bralce na diskusijske ve čere, ki so bili ob četrtkih zvečer v društve
nem prostoru pri Mullerju. Najbrže so bili ti večeri (študijski sestanki) nekaj časa preki
njeni, ker sta Svajger kot predsednik in Koršič kot tajnik 12. julija 1920 poslala na 
okrajno glavarstvo vlogo, katere fotografijo zgoraj objavljamo. Original dragocenega do
kumenta hrani arhivski oddelek Dolenjskega muzeja v Novem mestu. 

Ze lani in predlanskim smo v podlistkih tovariša Francka Sajeta opisali revolucio
narno vrenje in odmeve velike Oktobrske revolucije na Dolenjskem, v Spodnjem Posavju, 
na Kočevskem, Notranjskem in v Beli krajini. O začetku porajanja socialistične ideje 
v dolenjski metropoli pa govori podlistek na drugi strani današnje številke, ki ga je 
napisal eden izmed ustanoviteljev Krajevne politične organizacije KPJ v Novem mestu, 
tovariš Stanko Svajger. — Tovariš Anton Pir nar, zdaj upokojeni tesar na Brodu pri No
vem mestu, je bil takrat poverjenik in dopisnik '•'•Rdečega prapora«. Dobro se še spominja, 
da je imel takrat v krajevni organizaciji K PJ za Smihel, Irčo vas in Brod 32 članov in 
naročnikov »Rdečega prapora«. Pravtako se spominja, kako so se v gostilni pri Mullerju 
sestajali na diskusijskih večerih. 

» Praznik ljudstva častimo z delom « 
Med proslavami, s katerimi 

smo letos počastil i dan vstaje 
slovenskega ljudstva, velja po
sebej cmeniti tiste, k i j ih je 
priredila mladina. Posebno 

prisrčno so počastili 22. jul i j 
pionirji T A B O R A S U T J E S K E 
v Dol. Toplicah (več o tem v 
prih. številki), ena najkvalitet
nejših proslav pa je bila ob 

»Prisrčno vam čestitam ob no
vem priznanju — dvakratnem 
W*rn«tvu! Ostanite tndi vna-
l * y zgled prizadevnosti in nav-
Jfcenja, visoko dvigajte naSe 
P***ve in vztrajajte pri nalo-
f"**. ki ste si jih postavili!« je 

Jtetc-k zvečer pozdravil zbrano 
»PARTIZANSKI ROG« v 
predsednik OK LMS to-

8lavko Doki, ko Je v ime-
Okrajnega komiteja mladine 

•II taborniško brigado za 
droglč udarn« 

Takole je bilo v petek zvečer pri tabornikih-brigadirjih v Zalogu: pripravili so nadvse dostojno 
proslavo v počastitev dneva vstaje — 22. tulil katere so se udeležili tudi člani kolektiva 
opekarne Zalog, opekurne Prečna In posestva K<il* Novo mesto, med gosti pa so bili tudi 
predsednik OO SZDL Viktor Zupančič, predsednik OK LMS Slavko Doki, predsednik OS ZTS 

Ing Slobodan Raji« in drugI 

tabornem cgnju taborn iške b r i 
gade v Zalogu. Razen briga
dirjev je prišlo tudi precej de
lavcev opekarne Zalog, mladi
na iz St raže in Novega mesta 
in okoličani. Goste in briga
dirje je pozdravil komandant 
brigade Slavko Pavl in , nakar 
je ob ognju za donela pesem. 
Jože Sint ič je govoril o pome
nu 22. juli ja in borbi naših 
narodov za svobodo; sledila 
je domiselno zrežirana prosla
va — prerez skozi narodno
osvobodilni boj, njegov razvoj 
in zmagoslaven zaključek, k i 
se nadaljuje v uspehih mla
dinskih brigad. Nastop je zre
žiral član š taba brigade Janez 
Korošec: lahko trdimo, da ta
ko uspele proslave taborniki 
še nikol i niso priredil i . V dru
gem delu proslave je mladina 
prepevala .nastopili so šaljivci, 
velik piramidni ogenj pa je 
razsvetljeval julijsko noč. 

»Brigada zbor!« je nenado
ma zadonelo povelje in v hipu 
ie bila mladina v dolgi vrsti. 
Spregovoril ie predsednik O K 
L M S Novo mesto tov. Slavko 
Doki; pohvalil je delovno 
'/nemo in nove zmage briga
dirjev v drugi dekadi, nato pa 
oroglasil taborniško MDB 
•Partizanski Rog« za drugič 
•idarno brlgndo. Kakor hudo
urnik in i*vnm so /nrl-uieli po.:l 
nebo med smreki' brigado) in 
čet trn pozdravi in vzkllkanja 

kar ni hotelo biti konec! Dva
krat udarniki! Naprej do no
vih uspehov, do tretjega udar-
ništva! Vse za taborniški dom 
v Novem mestu! 

Ponos je prešinjal od ognja 
obžarjene obraze, ko so briga
dirji spet posedli in spet za
peli. Čez čas j ih je pozdravil 
tudi predsednik okrajnega od
bora S Z D L tov. Vik to r Zupan
čič, k i je mladim graditeljem 
najprej pr isrčno česti tal za 
dosedanje uspehe in izjavil , da 
odrasli z veseljem pozdravlja
mo pridnost in pokazano de
lavnost, s katero bo taborni
ška organizacija prav gotovo 
tudi tokrat dosegla postavljeni 
cilj — svoj dom. »Pri tem bo
mo tabornikom in naši mladi
ni radi pomagali, saj ste % de
lom dokazali, kako se je treba 
lotiti nalog, ki so zdaj pred 
nami!« je dejal med drugim 
tovariš Zupančič, k i je nato 
kratko opisal tudi položaj do
ma in v svetu zgodovinske do
godke, povezane z 22. julijem. 
Spet je zadonelo v noč vzkl i -
kanje navdušene mladine, k i 
je hvaležno sprejela pohvalo 
predstavnikov organizacije. 

Naslednje jutro je taborni
ke dobilo že zgodaj na delu: 
v obeh opekarnah in na po
sestvu K G P Zalog. Novo jutro, 
•love nalogV. novi uspphi — a 
vse za i.sti namen: za taborni
ški dom! 

Jutri bodo o d p r l i 
Gorenjski sejem 

V petek bodo v Kranju od
prl i X . jubilejni Gorenjski se
jem turizma in široke potroš
nje, na katerem sodeluje 233 
gospodarskih organizacij. N a 
sejmu sodelujejo tudi Tur i s t i č 
ne zveze iz B i H , Makedonije 
in Srbije. Na sejmu bo razen 
drugih zanimivosti tudi drob
na prodaja izdelkov za široko 
potrošnjo. 

S i n d i k a t i v bitk; z a p l a n 
Danes popoldne bo v novo 

meškem Sindikalnem domu oto 
16. uri seja predsedstva občin
skega sindikalnega sveta, na 
kateri bodo najprej pregledali, 
kako poteka uresničevanje na
log letošnjega družbenega na
črta v občini. Pomenili se bo
do o pripravah za plenume In 
polletne konference sindikal
nih podružnic, kakor tudi o 
konkretnem delu sindikata v 
nekaterih novomeških podjet
jih. Na dnevnem redu je tudi 
razgovor o pripravah za usta
novitev počitniških skupno*H 
in nekaj tekočih zadev. 

V R F M E 
za čas od 28. julija 

do 1. averusta 
Do konca in.tfla nestalno • 

oogostimi oadavinaml, a v Mr 
•vti-M av<"><;h lepo vreme. Ne
kako od 5. avgusta dalje B»» 
pet nestalno s padavii 



Nevaren p o ž a r v Rajnuščah 
Prejšnj i če t r tek se je nad Novim 

mestom in okolico razbesnela hu
da nevihta, med katero je močno 
treskalo. V l i l se je gost, težak 
dež in celo nekaj toče je padlo, 
vendar v mestu in bližnji okolici 
n i bilo škode. Več škode Je na
redila v Šentjerneju in v Treb
njem. Med grmenjem je treščilo 
v skedenj Jožefe Mrvic v vasi 
Rajnušče pod Lakovmeami. Ske
denj je bi l takoj v ognju, k i je 
postajal nevaren za vso okolico. 
Sosedje so takoj prihiteli pomagat. 
Tudi vojaštvo je bilo kaj kmalu 
na mestu. Prihiteli so tudi gasilci 
iz Lakovnic in Stranske vasi, ki 
pa žal niso mogli pričeti z gaše
njem, ker imata obe druš tv i svoji 
motorni brizgalni v popravilu. Vo
jaška komanda Je telefonično ob 
vestila gasilsko druš tvo v Novem 
mestu, k i je dobrih 5 minut po 
alarmu že odhitelo na pomoč. Na
leteli pa so na hudo oviro, ko niso 
mogli z gasilskim avtomobilom 
preko potoka zaradi preozkega 
mostiča. Zato so morali na rokah 
prenesti motorko ln drugo orodje 
do požarišča, kar Je seveda gaše
nje precej zakasnilo Med tem so 
gasilci iz Lakovnic tn Stranske 
vasi ter sosedje prvenstveno re
ševali objekte, stoječe v bližini 
gorečega skednja. Tako so z mo

krimi rjuhami pokrivali slama. , 
streho le nekaj metrov oddal:ene c 

kozolca, do vrha napolnjenega 
pšenico, ga kljub temu, da je ve 
ter moćno vlekel prav v to sme.i 
ln raznašal iskre in cele šope go
reče mrve preko kozolca ln proti 
nJemu, vendarle rešili. Ko so no
vomeški gasilci napeljali cevovod 
Iz potoka, so pričeli sistematično 
gasiti goreče poslopje in ogenj 
kmalu udušili. Kljub temu je v 
nakopičeni mrvi - saj Jo je bilo 
nekako okrog 10.000 kg v skednjul 
- le še tlelo, tako da Je bilo nuj
no skednj, k i je bil že tako ves 
zoglenel, popolnoma podreti ln tle
čo mrvo razmetati in politi z vo
do, da bi se morda kasneie spet 
ne vžgala. 

Pogorela Je vsa mrva, pajtelj, 
gnojnična črpalka ln še nekaj 
drugega orodja. Škodo cenijo ne
kako na milijon dinarjev 

Nabirajte 
zdravilna zelišča 

ir 15-LETNICO 
OSVOBODITVE 
POZDRAVLJA 

KOLEKTIV OBRATA 

TELEKOMUNIKACIJE 

M O K R O N O G 

Trgovsko podjetje 

»IVTCMOTOBa 
CELJE 

Ima na zalogi veliko 
izbiro motorjev, 

motornih koles, dvokoles 
avto-traktorskih gam 

in rezervnih delov 
po u g o d n i h cenah 

Danes seja u p r a v n e g a 
odbora 0ZZ 

Danes dopoldne ob 9- urj r>,-
v Novem mestu skupna seja 
upravnega odbora Okrajne za
družne zveze ln sekretariata 
OK LMS Nov0 mesto. Glavna 
točilca seje bo razgovor o pro
blemih dela mladine na vasi. 

K a k o r v e d n o : 
n e p r e v i d n o s t ! 

7. julija Je traktorist Mirko 
Žabkar , uslužbenec K P P Z Bre
žice, žel pšenico s kombajnom 
pri Martinu Cerjaku v Dečnih 
sellh. Posestniku je pri žetvi po
magal tudi Franc Peterkovič, nad
zornik PTT iz Brežic. Na kom
bajnu se je od časa do časa za
gozdil jermen, k i poganja koso 
ln zaradi tega obstal. Traktorist 
si Je pomagal tako. da je nekoli-
kokrat potegnil za jermen in ga 
obrnil, nakar Je kombajn spet 
začel delati. To Je videl tudi Pe
terkovič, k i je nekajkrat zastonj 
sam pravtako popravil. Ob 20.30 
zvečer se Je kombajn znova usta
v i l : Pe terkovič Je hotel pomagati, 
pri tem pa mu je klinasti jermen 
potegnil roko v žlebasto pogonsko 
kolo, k i mu Je otrgalo kazalec na 
roki, na drugih prstih pa mu je 
odrgnilo kožo. Poškodbe Je kr iv 
Peterkovič sam, ker Je traktorist 
že pred tem opozarjal Hudi. da 
se ne smelo približevati stroju. 

Zares, nikol i ni dovolj previdno
sti — pa na to l e vedno preradi 
pozabimo! 

DELOVNO RAZMERJE GOSPODINJSKIH 
P O M O Č N I C IN P 0 S T R E Ž N I C 

Pogostni so primeri, da sprašujejo osebe (delodajalci), ki 
zaposlujejo gospodinjske pomočnice, o načinu sklepanja 
delovnih pogodb ter o dolžnostih in pravicah, ki jih imajo 
do gospodinjskih pomočnic. Ravno tako se pojavljajo vpra
šanja gospodinjskih pomočnic, ki ne vedo veliko o svojih 
pravicah in dolžnostih, ki jih imajo iz delovnega razmerja. 

Po Zakonu o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic 
in postrežnic, ki je objavljen v Uradnem letu LRS št.38/59 
in je stopil v veljavo lani decembra, so določene pravice in 
dolžnosti delodajalca in gospodinjskih pomočnic ter postrež
nic. Pomen tega zakona za gospodinjske pomočnice in 
postrežnice je velik, saj so z njim prvič uzakonjeni splošni 
pogoji za sklenitev delovnega razmerja. S tem so odprav
ljene nedoločnosti in nejasnosti v dosedanjih veljavnih pred
pisih, zaradi katerih so obstajale precejšnje težave pri izva
janju posameznih predpisov. 

Gospodinjska pomočnica je oseba, ki opravlja na po
dlagi sporazuma o delovnem razmerju (delovna pogodba) 
poln delovni čas gospodinjska dela v zasebnem gospodinjstvu 
kot svoj redni in glavni poklic. 

Postrežnica pa je oseba, ki opravlja po delovni pogodbi 
gospodinjska dela v zasebnem gospodinjstvu redno manj kot 
poln delovni čas, (8 ur) in sicer priložnostno ali zato, da si 
ustvari dopolnilne dohodke za preživljanje, zato pa nima enakih 
pravic kot gospodinjska pomočnica. Za gospodinjska dela se 
šteje pripravljanje hrane, pospravljanje, čiščenje, pranje, 
likanje, krpanje in druga podobna dela, ki se navadno oprav
ljajo v gospodinjstvu, ter varovanje otrok. Ce opravlja 
kakšna oseba pri zasebnemu delodajalcu poleg gospodinjskih 
del za delodajalčevo družino še druga dela, ki ne spadajo 
v osebno gospodinjstvo; na primer delo na posestvu, pri 
živini itd. In je takih del več kot gospodinjskih, se taka 
oseba ne šteje za gospodinjsko pomočnico oziroma postrež-
nico. Ravno tako se ne šteje v gospodinjska dela v zasebni 
obrti na primer v gostilni: pospravljanje lokalov, tujskih 
sob, pranje, likanje ter šivanje predmetov za obrtno dejav
nost, točenje pijač, postrežba s hrano in pijačami, nabav
ljanje živilskih artiklov in priprava hrane, Če se ta uporablja 
za stalne abonente oziroma prehodne goste itd. za osebe, ki 
so pretežno zaposlene pri takih delih, se uporabljajo drugi 
ustrezni predpisi. 

Za sklenitev delovnega razmerja sta potrebna dva glav
na pogoja; da je gospodinjska pomočnica oziroma postrežica 
stara najmanj 15 let in da je zdrava. Zdravniško spričevalo 
o sposobnosti za delo mora delodajalec zahtevati od osebe, 
ki jo namerava zaposliti pred sklenitvijo delovne pogodbe 
in sicer v primerih;; če oseba prvič nastopi službo, če je 
ilužbo prekinila za več kot Šest mesecev ali če je spremenila 
tvoj poklic. 

Delovna pogodba, ki s« sklene med gospodinjsko pomočni
co oziroma postrežnico in delodajalcem v pismeni ali ustni 
obliki, mora obsegati podatke o tem, ali se sklene delovno 
razmerje za nedoločen čas, za določen čas ali na • poizkušnjo, 
o tem kakšna gospodinjska dela bo opravljala zaposlena 
oseba, o plači, počitku ln dopustu. Vsekakor je treba uvelja
viti sklepanje pismene delovne pogodbe s katero so gospo
dinjska pomočnica Izkaže pri uveljavljanju svojih pravic v 
primerih sporov ali pravic s področja socialnega zavarovanja 
v času nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe pri 
delu ali porodniškega dopusta, ker ji gre v tem času nado
mestilo plače, ali v primerih uveljavljanja pravic iz pokoj
ninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Delovno raz
merje na poizkušnjo se lahko dogovori za največ 30 dni. V 
tem času se lahko tako delovno razmerje razdere brez odpo
vednega roka. Ce ostane zaposlena oseba po 30 dneh v služ
bi in brez ugovora delodajalca se šteje, da je sklenjeno 
delovno razmerje za nedoločen čas. V vseh drugih primerih 
pa se določi odpovedni rok v pogodbi, ki ne sme biti krajši 
od 15 dni in ne daljši od 6 mesecev. Ce odpovedni rok ni v 
pogodbi določen, velja v vseh primerih petnajst dnevni 
odpovedni rok za delodajalca in zaposleno osebo. 

Delovni čas za gospodinjsko pomočnico, ki živi z delo
dajalcem v skupnem gospodinjstvu, se mora urediti tako, 
da ima gospodinjska pomočnica najmanj 8 ur, če še ni stara 
18 pa najmanj 9 ur nepretrganega časa za nočni počitek. 
Razen tega določa zakon, da Ima pomočnica prosto dvakrat 
na teden in ob državnih praznikih, vsakokrat najmanj po 
5 ur. Katere dni v tednu ima prosto gospodinjska pomoč
nica, določita sporazumno z delodajalcem. Tista gospodinjska 
pomočnica, ki ima nepretrgane delovne dobe 11 ali več 
mesecev, ima pravico do plačanega letnega dopusta od skup-

,'nega zneska plače, ki je določena z delovno pogodbo v naravi 
(za hrano stanovanje in drugo) ter v denarju. Skupen čas 
letnega dopusta je odvisen od priznane delovne dobe, ki 
znaša: za delovno dobo do 5 let — 12 delovnih dni, za delov
no dobo nad 5 do 15 let — 18 dni, za delovno dobo nad 
15 do 25 let — 24 dni za delovno dobo nad 25 let — 30 dni. 
Gospodinjska pomočnica, ki še ni stara 18 let, ima pravico 
dp plačanega dopusta, ki znaša: 21 delovnih dni, če je stara 
Cd 15 do dopolnjenega 16 leta starosti, 19 delovnih dni, če 
Jk stara nad 16 do dopolnjenega 17 leta starosti in 19 delov-
Mh dni, če je stara nad 17 do dopolnjenega 18 leta starosti. 

(Konec prihodnjič) 

(Jvet: i'mana, rdeče deteljice 
List: breze, šmamice, vino

gradniškega lapuha, gozdne ja
gode, melise, ozkolistnega tr
potca, i-obide. maline, pekoče 
koprive, jeternika. volčje češ
nje. 

Rastlino: peLna. gladišnika. 
hribske rese, kopitnika, krva
vega mlečka.tavžentrože, šent-
janževke, rmana, melise, vod
ne kreše, črnobine, ptičje ka
še, ženiklja. materine dušice, 
ietičnika. gladeža. 

Korenine: arnike. šmamice. 
malega divjega janeža, velike
ga divjega janeža, medvedovih 
tac. trobentic. črnobine, male 
norice. peko;r koprive, srčne 
moči. 

Lubje: češminovih korenin, 
češminovih palic, krhldke. 

Razno: suhe borovnice, kum-
na. ržen; rožički. 

Za prodana zdravilna zelišča, 
sveže in suhe lisičke ter gobe 
zahtevajte GOSADOVE NA
GRADNE KUPONE, da se bo
ste v jeseni lahko udeležili 
velikega nagradnega žrebanja 
in srečolova. Vsa ostala po
jasnila in cene dobite v zadru
gi aH pri GOSAD, skladišče 
Novo mesto. Slakova ulica 8. 

P o ž a r v M e t l i k i 
19, julija popoldne se Je 4 

letni sinček Jožeta Kerča, de
lavca pri metliški Kmetijski 
zadrugi, igral z vžigalicami ln 
pri tem zažgal domače gospo
darsko poslopje. Pod, v kate
rem sta bila tudi drvarnica 
svinjak, se je naglo vnel, tako 
da so komaj utegnili rešiti dva 
prašiča, vse drugo pa je kon
čalo v ognju. Kerču je zgore
le 800 kg gena. 300 kg slame, 
2 kubika desk in precej drv. 
?kode je okoli 300 tisoč dinar-
ev pod pa je bil zavarovao 

komaj za petino te vsote. Na
gli Intervenciji gasilcev se je 
zahvaliti, da se ni ogenj raz
širi še na Kerčevo hišo ln Hr-
r ? kov skedenj, ki sta bila v 
nep rrednl bližini gorečegte 
podci. 

Strola )o je u b i l a 
12. julija se je kmalu po 3 

url popoldan razbesnela nad 
Metliko in okolico huda ne
vihta. Takrat je 58-letna go
spodinja Jožefa Govednik iz 
Čuril pri Metliki grabila z do
mačimi krmo. Nenadno je, Se 
preden je pričelo deževati, 
vanjo udarila strela ln Jo ubila. 
Mož s sinom in še neko dekle, 
ki so bili komaj nekai metrov 
oddaljeni od Govednikove, so 
na srečo ostali nepoškodovani. 

Z U N A N J E P O L I T I Č N I T E B 

Puiuzdj \ ivo..,,̂  „ tuuuroui privlači 
pozornost svetovne javnosti. Bistveno 
vprašanje ostane še vedno nerešeno: ali 
se morajo oziroma ali se bodo belgijske 
čete umaknile v doglednem časn iz Kon
ga in posebej iz kongoške pokrajine Ka-
tange, ali ne. 

V tej zvezi je zanimiva izjava, ki jo je 
dal poveljnik sil OZN v Kongu general 
van Horn dopisniku londonskega časopisa 
»Daily Mail«. Ta je namreč izjavil, da 
se morajo vse belgijske čete umakniti 
iz Konga in še posebej iz pokrajine Ka-
tacge. (Ta pokrajina je najbogatejša ln 
najbolj razvita pokrajina Konga. Njen 
ministrski predsednik Combe se ob pod
pori Belgijcev trudi, da bi dobil medna
rodno priznanje za odcepitev Katange od 
Konga.) General van Horn je dalje dejal, 
da bodo sile OZN zanesljivo vkorakale 
v Katango. 

Ta generalova Izjava je silno razburila 
duhove v belgijski prestolnici Bruslju. 
Ministrski predsednik Evskens Je stru
peno dejal, da se general van Horn »ni
ma pravice vmešavati v politična vpra
šanja«. Hkrati je dejal, da ima Belgija 
svoje čete v Kongu tudi na temelju spo
razuma s kongoško vlado, ki med dru
gim določa tudi belgijska oporišča v 
Kongu. 

Silno previdno stališče je zavzel v bri
tanskem spodnjem domu britanski zuna
nji minister Selwyn Llovd, ki je odrekel 
silam OZN v Kongu, da »bi reševale no
tranja vprašanja«. Ni pa povedal, kaj 
pravzaprav rešujejo sile OZN v tem tre
nutku v Kongu, če ne notranjih vpra
šanj. Lloyd očitno tudi nI hotel stopiti 
Belgijcem na prste, ko je Izrazil upanje, 
da se bo položaj uredil bodisi s federa
tivno ali knnfetlerativno ureditvijo. Zad

aja uredile« oi dejansko pomenila odce
pitev Katange od Konga. 

Hkrati poročajo, da je predsednik kon
goške vlade Lumumba prispel v New 
York in da je že Imel razgovore z gene
ralnim sekretarjem Združenih narodov 
HammsrskjSldom. Pred tem je bil Lu
mumba v Akrl (Gana) ln Londonu, kjer 
so ga uradno zelo prisrčno sprejeli, če-

tega položaja, ampak so ga kvečjemu ie 
zaostrile, ker niso prinesle odločilne zma
ge nobeni stranki. 

Pri veliki volilni zmagi Sri Lanke je 
treba predvsem poudariti, da jo je omo
gočil program pokojnega premiera Ban-
daranaike, ki je med drugim določal na
cionalizacijo tujih bank in zavarovalnic 
in plantaž na Cejlonn in pa izvenblokov-

Kongo išče pot 
prav tega po protokolu niso bili dolžni 
storiti, ker je Lumumba samo potoval 
skozi London na poti v New York. 

Medtem pa se število vojakov OZN v 
Kongu množi in bo kmalu doseglo deset 
tisoč. Jugoslavija je že poslala skupino 
pilotov in letalskih tehnikov, ki bodo z 
drugimi strokovnjaki pomagali vdrževati 
promet ln zveze na ogromnih razdaljah 
v Kongu. 

Pred nekaj dnevi je prišla s Cejlona 
nenavadna novica: Sri Lanka ali Stranka 
svobode je na volitvah v parlamentu do
bila absolutno večino. To zmago si je 
stranka Izvojevala pod vodstvom vdove 
pokojnega premiera Solomona Bandara-
naika, ki so ga lani septembra podrle 
atentatorjeve krogle. Njegova vdova Si
rima Bandaranaike je že prisegla kot 
predsednik vlade, minister za zunanje za
deve In minister za obrambo 

To se Je zgodilo po obdobju negotovosti 
in politične nestabilnosti, ki traja od 
lanskega atentata na Bandaranaika. Tudi 
letošn'e volitve v marcu niso rešile 

sko zunanjo politiko ob sodelovanju s 
vsemi državami na svetu na enakopravni 
osnovi. 

V Chicagu v ZDA se je začela konven
cija republikanske stranke ZDA. Ko to 
pišemo, še niso izvolili republikanskega 
kandidata za predsedniške volitvs, ki bo
do letos novembra, čeprav je skoraj go
tovo, da bo to sedanji 47-Ietnl podpred
sednik ZDA Richard Nixon. Demokrati 
so že izvolili svojega kandidata v Los 
Angelesu. To je — kakor so vsi pričako
vali — mladi John Kennedv, ki je še 
mlajši od Nixona, saj ima komaj 42 let. 
Boj bo torej potekal med tema dvema 
»mlađima« človekoma In vsi opazovalci 
napovedujejo, da bo zelo zagrizen in da 
bo zmagovalec najbrž zmagal le z ne
znatno večino. 

Vsekakor pa bodo ZDA letos novembra 
dobile dosti mlajšega predsednika, kot jc 
bila doslej praksa. Marsikdo se nadeja, 
da bodo ti »mladi« ljudje sposobni Imeti 
tudi »mlade« ideje v svetu, ki se čedalje 
hitreje razvija In terja »mlade« odgovo-
»• na »stare« probleme. 

POZDRAV 
ZA 15. OBLETNICO 

OSVOBODITVE 
NAŠE DOMOVINE! 

GOZDNO 
GOSPODARSTVO 

B R E Ž I C E 
Gozdni obrat 

M O K R O N O G 

SVOJE USLUGE 
IN KVALITETNE 

IZDELKE 
PRIPOROČA PODJETJE 

K P 0 J A Š T V 0 
» E L E 6 A N T « 

LJUBLJANA 
Wolfova u l i c a 1 

Priprave za petletni plan 1961-1965 
Zavod za plan pri O L O Novo mesto je začel s široko 

razpravo, kako pričeti s pripravljanjem novega petlet
nega perspektivnega plana. Prezgodaj je še, da bi govo
rili o celotni orientaciji novega plana. Občinski ljudski 
odbori so že prejeli potrebne obrazce. V načrtu je več 
posvetovanj, nekatera od njih so že bila. Posvetovanje 
z odgovornimi planerji pri občinah, posvetovanje s knji
govodji gospodarskih organizacij, posvetovanje s člani 
svetov za industrijo in družbeni plan in posvetovanje s 
predsedniki občinskih ljudskih odborov bodo prispevala, 
da bodo priprave novega plana stekle res tako kot je po
trebno. Tolifto bolj še zato, ker pripravljamo letos kar 
tri plane: regionalni plan razvoja, ki bo določil okvirne 
smernice razvoja gospodarstva v n o v o m e š k e m okraju, ne 
oziraje se na Ho, kdaj jih bomo lahko uresniči l i ; petletni 
perspektivni plan ki bo določil gospodarski razvoj pri
hodnjih petih let in še letni plan za 1961, ki bo določil 
enake naloge v letu 1961. Razumljivo je, da moramo plane 
podjetij, občin in okraja pripravljati vzporedno in vskla-
jeno. 

Ž a l o s t n a smrt otroka 

IZ RAZNIH STRANI 

V nedeljo: okrajno tekmovanje 
kmetijskih strojnikov v Metliki 

Društvo kmetijskih strojni
kov v Novem mestu in Bre
žicah, Okrajna zadružna zve

za Novo mesto hi Kmetijsko-
tehnična komisija pri Okr. od
boru Ljudske tehnike v No
vem mestu bodo organizirale 
V. okrajno tekmovanje kme
tijskih strojnikov v oranju, 
spretnostni vožnji in teoriji ki 
bo v nedeljo, 31. julija 1960, 
ob 8. url na kmetijskem po
sestvu Mestni log v Metliki. 

V slučaju dežja bo 
tekmovanje naslednjo 
nedeljo, 7. avgusta 1960. 

Kmetijski strojniki, 
tehniki, zadružniki t n 

uslužbenci KZ! Z vašo 
udeležbo boste 
prispevali k 
tehničnemu na
predku našega 
kmetijstva, za
to se udeležite 
tekmovanja! 

Vabljeni! 

ie POZDRAV 
ZA 15. OBLETNICO 
OSVOBODITVE 
NASE DOMOVINE1 

Kolektiv vseh obratov 

KMETIJSKO 
GOZDARSKEGA 
POSESTVA 

N O V O M E S T O 

Dopisujte v Dolenjski list! 

18. Julija letos je bil devetletni 
Martin Bukovec iz Kota pri Semi
ču na njivi blizu Semiča, skupno 
s svolima tetama in 7-letntm bra
tom Tončkom. Teil sta na njivi 
želi pšenica, okoli 11. ure pa so 
pri njivi malicali in pri tem upo
rabljali kuhinjski nož. Po malici 
sta teti 6pet želi, otroka pa sta 
se igrala v bližnjem gozdu in na
birala gobe. Martin je pri tem 
nosil v desni roki kuhinjski nož. 
k i ga je vzel s sabo po malici , v 
levici pa je Imel leskovo palice 
tn Jo je obrezoval. Na majhni či
stini v gozdu, poraščeni s travo 
tn praprotjo, je padel na nož in 
si prebodel prsni kos v neposredni 
bližini srca. Po nesrečnem dogod
ku je hotel otrok steči na njivo, 
vendar je že po nekaj korakih 
padel na Ua ln mrtev obležal. 

Razpis štipendij 0ZSZ Novo mesto 
Okrajni zavod za socialno zava

rovanje v Novem mestu razpisuje 
na podlagi 7. in 27. člena Temelj
nega zakona o Štipendijah (Uradni 
list FLR.T St. 32-5S) naslednje sti
pendije: 

dve Stipendiji za studij na prav
ni fakulteti, 

t r i št ipendije za dijake dvoletne 
administrativne lole v Novem me
stu. 

Prednost pri razpisu Imajo otroci 
padlih borcev in žrtev fašističnega 
nasilja ln tisti, k i so vpisani v viS-
je letnike navedenih Sol. 

Stipendije bomo podelili za čas, 
k i je po predpisih določen za pred
videno končanje Studija ln v vifii-
ni , k i je predvidena v odredbi o 
višinah Štipendij. 

P ro s i l « naj do 10. avgusta 1960 
vložijo kolkovane prošnje (30 din 
državne takse) pri Okrajnem za
vodu za socialno zavarovanje v 
Novem mestu, Kidričev trg 5 ln 
prošnji prilože: 

l . podroben življenjepis; 
9. zadnje Šolsko spričevalo ter 

potrdilo o vpisu v Solo al i fakul
teto; 

8. potrdilo o premoženjskem sta
nju prosilca in staržev; 

4. potrdilo podjetja, ustanove ali 
zavoda, v katerem sta zaposlena 
roditelja, glede viSine plače in o-
troškega dodatka. Otroci padlih 
borcev naj predlože potrdilo Zve
ze borcev; 

5. mnenie osnovne organizacije 
S Z D L oziroma L M S o prosilcu in 
družini . 

B Varnostni svet Je začel ob
ravnavati sovjetsko obtožbo za
radi krš i tve sovjetskega zrač
nega prostora po ameriških le« 
talih, predvsem tudi po letalu 
»RB-47«. Ameriški delegat Ca« 
bot Lodge Je trdi l , da Je bilo 
•etalo sestreljeno v mednarod
nem prostoru to zahteval ne
pristransko preiskavo, aU pred
ložitev spora mednarodnemu 
sodišču. Sovjetski delegat Kuz -
necov je zanikal amer i ške tr
ditve in zavrnil ameriški pred
log o preiskovalni komisiji- ** 
Kuznecov Je trdil , da Je ameri
ško letalo kršilo sovjetske meje. 

K Mandatar za sestavo nove 
italijanske vlade Fanfanl je iz
javi l , da Je uspeSno končal raz
govore s prvaki treh bodočih 
krščanskodemokra t sk lh part-
nertnerjev in da bo sedanja 
vladna kriza hitro reSena. 

• V britanski vladi priprav
ljajo večje spremembe. Napo
vedujejo, da bo prISlo do spre
memb na skoraj vseh ključnih 
položajih vlade. Med drugimi 
bo spremenil resor tudi sedanji 
zunanji minister Selwyn Lloyd , 
ki bo skoraj gotovo prevzel f i 
nančno ministrstvo. 

(v Iran je uradno priznal Iz
rael. Ta korak teheranske vla
de Je vzbudil precejšnjo neje
voljo v arabskih državah. 

• Švedski zunanji minister 
fJnden je predlagal nova poga
janja o razorožitvi na dveh lo
čenih konferencah, tako da M 
na eni obravnavali razorožitev, 
na drugi pa nadzorstvo. 

- • ) Kubanska vlada je prevze
la upravo nad dvema največji
ma amer išk ima sladkornima 
tovarnama na Kubi . Zmoglji
vost obeh tovarni Je nad 120.000 
ton sladkorja na leto. V njih 
dela 16.000 delavcev. 

K Kubanski obrambni mini
ster Itaul Castro Je po konča
nem obisku v ZSSB ponovno 
povabil premiera Hruščeva, naj 
obišče Kubo. HruSčev Je pova
bilo sprejel in hkrati ponovno 
povabil kubanskega premiera 
Fidela Castra, naj oblSče ZSSR. 

Kolektiv 

KLAVNICE KRANJ 
čestita borcem 
Gorjanskega bataljona 
ln vsem 
delovnim ljudem I 

Pomlad socialističnega gibanja v Novem mestu 
Z uvedbo splošne, enake ln di

rektne volilne pravice v državni par
lament na Dunaju v 1. 1907 je zavel 
nekoliko močnejši dih socialistične 
ideje v mirno malomeščansko ozrač
je dolenjske metropole, Novega me
sta. Tedanji advokat dr. Kari Slane — 
zaradi pravniškega slovesa je bil 
njegov priimek sinonim za pojem 
advokata —, dober prijatelj tedanje
ga socialističnega levičarja dr. An
tona Dermote, odvetnika v Solkanu, 
je razglabljal o socializmu v svojih 
brošurah, ki je v njih poudarjal 
važnost in pomen gospodarstva kot 
temelja za vse druge panoge člove
škega izživljanja in delovanja. Raz
drobljenim dolenjskim kmetijam je 
prerokoval in obetal bodočnc6t in 
napredek samo v zadružništvu. 

Dr. Kari Slane je gmotno in rudi 
sicer podpiral vsako napredno giba
nje, ki je bilo usmerjeno proti teda
nji večinski stranki pod vodstvom 
kranjske duhovščine — Slovenski 
ljudski stranki ali klerikalni stranki. 

Od akademske mladine je prvi 
zanesel v mesto pojme o socialistični 
ideji pravnik Svajger (Schweiger) 
Vladimir, rojen kot sin davčnega 
eksokutorja ln kmečke, izredno de
lavne matere 15. maja 1888 v Stični 
na Dolenjskem kot četrti sin po sta
rostnem vrstnem redu med deveto-
rico svojih sorojencev. Zaradi seka-

tur in pristranosti nekega profesorja 
je v letu 1905 odšel v Ljubljano v 
drugi semester 6. razreda gimnazije. 
Tam se je seznanil s tedanjim idej
nim voditeljem socialnih demokra
tov in z odličnim, ognjevitim govor
nikom Etbinom Kristanom, ki je 
mladega študenta gmotno podpiral 
in ga uvajal v socializem. V jeseni 
• 906 se je Svajger Vladimir vrnil v 
osmi razred gimnazije v Novo mesto, 
kjer je, prežet in prekipevajoč soci
alistične miselrosti razširjal med di
jaki in tudi izven šole med svojimi 
prijatelji socialistično idejo. Bil je 
Izredno temperamenten in razborit 
študent ter je po maturi poleti 1907 
organiziral javen shod ali zborova
nje socialdemokratov na vrtu teda
nje Tučkove gostilne. Za to 7boro-
vanje je sam napisal letake z vab
l j iv imi illustracijami. ki jih 1e sam 
naslikal. Peča) se je namreč tudi i 
amaterskim slikarstvom. 

Bil je neumoren propagator soci
alistične ldej*> Okrog sobe je zbiral 
Šolsko, obrtne in trg '/sko mlndino 
gospodarske pomočnike in delavce 
vseh vrst ter najnižje uslužbence, ki 
<vO se polnoštevilno udeležili tega 
zborovanja na Turknvom vrtu (se
janja hiša dr Tvana Vntiča v V i h o v -
čevi ulici), ki ga je on začel z dalj
šim govorom in s .pojasnjevanjem 
socialističnega gibanja. Poleg nave

denih se je zborovanja, ki je bilo 
neko sončno nedeljsko dopoldne pod 
blagodejno senco košatih kostanjev, 
udeležilo tudi precejšnje število oko
liških kmetov, ki so prišli na nedelj
ski grizljal golaža in požirek piva 
ter obenem tudi na to zanimivo zbo
rovanje. 

Poliiično-prosvetne sestanke je 
prirejal Vladimir Svajger v bivši 
Pintarjevi gostilni v Kandiji, kjer 
se je shajal ves kandijski proletariat 
mesarskih, kovaških, trgovskih in 
gospodarskih p-močnikov ter nižjih 
občinskih in gospodarskih uslužben
cev. Okol.šKi proletariat |e pa pro-
svetljeval na sestankih v Murnovi 
gostilni na Drski ali pa na Drski na 
rojstnem domu Alojza Matoha. ki je 
bii posebno vnet socialist in je cb 
sobotah po opravljenem delovnem 
tednu ln ob nedeljah ponosno nasto
pal ln se sprehajal po mestnem trgu 
v salonskem suknjicu z rdečo kra
vato. Zaposlen je bil nri čevljarskem 
mojstru Dimitriju fttefan'Vriču na 
bivši Ljubljanski cesti in je tudi 
nastopil kot govornik na zborovanju 
na Tučkcvem vrtu. 

Med dijaki so bili Vladimiru 
Svajgerju poslušni in zvesti somi
šljeniki njegova sošolca .Toži Orr-
gorc in Lujo Stiklje ki pa )e že kol 
dijak podlegel TBC, ter France Fab-
jančič, doma iz Bučke, rojen leta 1898 

in umrl ali padel na Krnu leta 1915, 
in Svajgerjev brat Stanko, roj. v 
Novom mestu 8. februarja 1891, ki 
je po opravljeni maturi na gimnaziji 
šel po poti svojega brata. Vladimiru 
je ognjevit mladeniškj polet preki
nila zavratna bolezen, ki ji je pod
legel 25. maja 1908 v Novem mestu. 
Vladimir je imel prijateljske stike 
tudi z novinarjem Franjem P'rcem 
z Drske, ki je v letih 1905—1906 V 
Novem mestu izdajal list »Dolenjec*. 

Stanko Svajger je maturiral poleti 
1909 ter se na jesen istega leta vpi
sal na juridični fakulteti vseučilišča 
na Dunaiu. kjer je bil skupaj z Jo-
žetom Gregorcem, članom Udruže
nja socialističnih študentov na Du
naju, kateremu Je predsedoval dr. 
Fric \dW, ki i? v letu 1917 na Du
naju ustrelil tedanjega predsednika 
avslr iske vlade grofa dr. Stilrghka, 
ker ie na ljubo imperialističnim tež" 
njam lokomne Nemčije gonil avstrij
ske narode v vojno klavnico. 

rakratno socialistično gibanje s« 
je izražalo v razširjanju protirežim-
skih letakov, poslanih Iz LJubljane, 
v preziranju in izzivanju malome
ščanskih, ponavadi ali zvečine • 
verskim' ali avstrijskopatriotlčnUD^ 
manifestacijami združenih nastopal« 
onreditev in običajev. 

(Konec prihodnji* 



Šker l j - mojstrski kandidat 
Po štirinajstih dnevih zagrizenih (včasih žal tudi mlačnih) 

borb se je preteklo nedeljo popoldne z zaključno slovestnostjo 
v hotelu Metropol končal letošnji kvalifikacijski »f i l t rski- turnir 
za vstop v finale šahovskega prvenstva Slovenije. Slovesnemu 
zaključku, na katerem je glavni sodnik Milan Horvat razglasil 
rezultate, so razen udeležencev prisostvovali tudi predstavniki 

Prireditelja - Okrajne šahovske zveze Novo mesto in sekretar 
ahovske zveze Slovenije tov. Ernest Kapus, k i je petim najbolj

šim udeležencem turnirja razdelil nagrade SZS v skupni vred
nosti aO.000 dinarjev. 

Največji uspeh je na tem turnir
ju brez dvoma zabeležil »bivši« 
novomeški prvokategornik Tone 
Skerlj. »Bivši« zato, ker je deli
tvi prvega mesta in uvrstitvi v 
finale prvenstva L R S dodal še 
višji naslov, k i ga bo v bodoče 
nosil - naslov mojstrskega kan
didata. Naj dodamo še, da je 
Skerlj zaradi svoje velike borbe
nosti in odločnosti v zadnjem delu 
turnirja (od 7.-10. kola je zabele
žil štiri zaporedne zmage!) osvo
j i l vse tr i specialne nagrade Okraj
ne šahovske zveze, OLO in ObLO 
Novo mesto - za najboljši uspeh 
v zadnjih šestih kolih (5 točk iz 
šestih partij!), za največje število 
zmag na turnirju (Skerlj, 5, Hoče
var, Guzel, Sivec, Lešnik, Djurko-
Vič po 4 zmage) in za najboljši 
Plasma od predstavnikov doma
čega okraja. 

To je doslej največji uspeh, ki 
ga je dosegel šahist s področja 
Dolenjske na turnirjih posamezni
kov, s tem uspehom se Skerlj n i 
uvrstil samo na prvo mesto v 
okraju, ampak med najboljše ša
histe Slovenije. K izrednemu uspe
hu, k i je velikega pomena za pro
pagando šahovske igre v Novem 
niestu in okraju, Skerlj u iskreno 
čestitamo v imenu vseh ljubite
ljev šaha v okraju! 

Poglejmo, kako so igrali v zad
njih kolih. Skerlj je začel svoj f i -
Jiš • 7. kolu, ko je premagal M i -
luro, nato pa so sledile še zmage 
nad Silo, Bukovcem in Plahutni-
kom. K o mu je bi l naslov mojstr
skega kandidata že skoraj zago
tovljen (norma je bila 8 točk) je rnji dve pa rt v i z Drakslerjem 

Guzelom rr -irlraL Ogorčeno 
• t Je boril v za '<"m kolu z Gu

zelom. Slednji je hotel na vsak na
čin zmagati, da bi bil sam prvi -
brez spremstva Skerlj a in Hoče
varja. To mu zaradi zelo dobre 
obrambe oziroma energičnega na
pada Skerija ni uspelo, zato se 
je moral zadovoljiti z delitvijo 
točke. 

Posebno presenečenje, seveda 

neugodno, je pripravil mojster 
Lešnik, pa tudi mojstrska kandi
data Draksler in Šiška sta razo
čarala. Lešnik je izgubil s Šiško 
ln nato še s Sivcem, tako da je 
obstal pri 7 točkah. Z zmago nad 
Mišuro v zadnjem kolu ga je do
hitel Sivec, ker pa ima boljši 
uspeh po Soneborn sistemu, bo 
direktni finalist prof. Sivec, Leš
nik pa prva rezerva. Tudi Drak
sler ni izpolnil pr ičakovanj . B i l je 
komaj šesti s "'»"V točk in druga 
rezerva za i 1 prvenstva LRS 
Šiška zaradi . J zaporednih po
razov v krizi ni zbral niti 50r;č 
možnih točk. Zaradi boljšega uspe
ha po Sonenborn sistemu je zad
nja rezerva za finale Plahutnik, 
Šiška, pa se bo moral prihodnje 

Igor Penko — 15,12 m krogla! 
Republiškega prvenstva Slovenije 

v atletiki, ki je bilo preteklo soboto 
in nedeljo \ Ljubljani, se jo udeleži
la tudi manjša ekipa novomeškega 
Partizanu, ki je dosegla eno prvo, 
eno drugo, dve tretji in eno četrto 
mesto. To je prav gotovo zelo leip 
uspeh, kajti upoštevati moramo, da 
je bilo letošnje prvenstvo zelo kva
litetno in da eo nastopili skoraj vsi 
najboljši atleti in atletinje Slove
nije. Škoda je, da se prvenstva niso 
udeležile nekatere atletinje (Kotni-
kova, Goršinova, Hudetova itd.) caj 
bi bilo potem število nagrajenih mest 
večje. 

Največji nspeh je brez dvoma do
segel Igor Penko, k i je zmagal T 
metu krogle z odličnim rezultatom 
— 13,12 m. S tem je dosegel letos 
najboljši rezultat v Sloveniji ' in 
hkrati tudi nov rekord Dolenjske 
(prej Penko 14,56 m). Prav tako do
ber jo b i l v metu diska, kjer je z 
rezultatom 43,54 m zasedel 3. mesto 
in zmova izboljšal rekord Dolenjske. 
Penko se je spet povsem posivetil 
atletiki, tako da lahko že na. pri
hodnjih tekmovanjih pričakujemo 
nove uspehe v metih. 

Potrč je b i l med favoriti skoka v 
višino, ker pa }e preskočil le 160 cm. 

se je moral zadovoljiti z drugim 
mestom za zmagovalcem Brodnikom 
(183 cm). Lep uspeh je 6 tretjim me
stom zabeležil Jovan v troskoku, 
kjer je skočil 13,23 m. V skoku v 
daljino so nastopili kar trije novo-
meščani, ki so se vsi uvrstili v fi
nale. Zaletelj je bil s prav dobrim 
rezultatom 651 cm četrti, Spilar je 
skočil 628 in Zurc 625 cm. 

Zaletelj v tekih na kratke proge 
ni v najboljši formi. V teku na 100 
m se ni uspel urrstiti v finale, ker 
je tekel le 11,7 (zamudil na startu), 
v teku na 200 m pa je bi l finalist 
in je z 24,1 zasedel 6. mesto. Izmed 
ostalih naj omenimo še Macedonijn, 
k i je v teku na 1500 m znova izbolj
šal osebni rekord na 4,28,3, v teku 
na 5000 m pa je izboljšal novomeški 
rekord na 17:04,2, čeprav je tekel 
prvikrat na tej protri. 

V NEDL O PRVIČ NA NOVEM STADIONU: 

atletski dvoboj 
KARLOVAC : NOVO MESTO 

V nedeljo dopoldne (začetek ob 9. uri) se novomeškim ljubite
ljem atletike ob s ta zanimivo srečanje v okviru H . kol« zvezne atlet-
JBe lige. PRVIČ SE BODO V N E D E L J O P O M E R I L I N A N O V E M 
STADIONU B R A T S T V A IN ENOTNOSTI A T L E T I I N A T L E T I N J E 
K A R L O V C A IN N O V E G A M E S T A . Karlovac že dolgo štejejo med 
največje centav atletike v Hrvatski (dal je že vrsto rekorderjev ln 
reprezentantov - Račič, Hofman, Kuzmanovič itd.). Vedno je Imel 
dobre ekipe, k i so se uvrščale med najboljše v državi . P rv i dvoboj 
V okviru zvezne lige v Karlovcu (teden dni pred zletoni) se Je končal 
• presenetljivimi zmagami novomeških ekip, k i so dosegle precejšnje 
ttevilo točk. Ker upajo, da lahko sestavijo močnejše ekipe, Karlov
čani obljubljajo revanž v Novem mestu. Ker je tudi večina domačih 
atletov l n atletinj v dobri formi, bo dvoboj zelo zanimiv. O končni 
"tnagi bodo verjetno odločale štafete, k i so vedno med najbolj zani
mivimi disciplinami atletskih dvobojev. Dvoboj se bo točkoval po 
finskih tablicah i n po običajnem točkovanju za dvoboje - za I. me

sto 5 točk, za II. 3, za n i . 2 l n za IV. 1 točko. 

ZA N A Š E BRALKE 

Črtasta poletna obleka, ki jo 
poživlja velik bel ovratnik in 
bele manšete. Širok pas je Iz 
Utega blaga, lahko pa je tudi 

is belega usnja 

Š T I R I MINUTE 
Ž I V L J E N J A . . . 

»•Kaj bi storili, če bi vam 
preostajale kamo Se Štiri mi
nute življenja?-« To vprašanje 
je postavil londonski večerni k 
»Star« pred kratkim svojim 
bralcem. Povod z& to vpraša
nje je biLa vest, da gradijo v 
Veliki Britaniji radaiasko na
pravo, ki bo opozorila Lon-
dončaine štiri minute, preden 
bo treščila sovražna atomska 
bomba na britansko prestol
nico. Odgovore je uredništvo 
razvrstilo v naslednje katego
rije: 

Flegma tik: »Mirno bi na
daljeval z reševanjem križan
ke v »Staru*. 

Prijatelj živali: »Sel bi s 
svojim psom še enkrat na 
sprehod po vrtu-«. 

Pobožnjakar: »Pokleknil bi, 
sklenil roke in dejal: ,Gospod, 
odpusti jim, saj Re vedo, karj 
delajo!'-« 

Nacionalist: »Planil bi v 
najbližji bar, popil zadnji 
whisky in zapel ,God save the 
Queen!'* 

Družinski oče: »Pohitel bi 
domov, da bi preživel zadnje 
minute v krogu svoje dru
žine.-*' 

Optimisti: »Skušal bi preži
veti.« 

Pesimist: »Rekel bd: ,Prav 
je tako! Bolje je, da je takega 
sveta konec!'* 

leto za vstop v finale bolj potru
diti. 

Sila se za turnir ni posebej pri
pravil, zato je dosegel manjši 
uspeh kot smo pričakovali . Do
segel je 5 točk (od tega tri zma
ge), zato mu v tako močni kon
kurenci delitev 10. mesta ne mo
remo šteti kot neuspeh. Zadovo
ljila sta tudi Plahutnik in Fajfar. 
mlada Ljubl jančana, k i sta se 
povzpela za stopnico više — osvo
jila sta naslov prvokategornika. 

Končni vrstni red: 
1.-3. Hočevar Niko, Guzel Lee 

in S K E R L J Tone - vsi po 8 točk. 
4.-5. Sivec Janez in Lešnik Ivan -
7 točk, 6. Draksler Zvonko G točk. 
7.-9. Plahutnik Jože, Šiška Jaze in 
Djurkovič Maks — vsi po 5 i n pol, 
10.-11. Sila Mitja i n Fajfar Peter 
- 5 točk, 12. Mišura Andrija 4 
točke in 13. Bukovac 3 i n pol. 

fm. 

K R A T K E Š P O R T N E 
NOVICE 

NOVOMEŠKI O D B O J K A R J I SELE 
Č E T R T I i 

Odbojkarska vrsta novomeškega 
Partizana se je udeležila letošnje
ga pokalnega prvenstva L R S , k i 
je bilo v počast i tev dneva vstaje 
v Izoli. Pomlajeno moštvo Parti
zana je v skupini naletelo na eki
po Poštar ja iz Ljubljane, kasnej
šega zmagovalca, zato je v skupi
ni osvojilo le drugo mesto. V f i 
nalu drugoplasiranih ekip so pre
magali Kamnik s 3:1 in Črnuče 
s 3:1, toda to je bilo dovolj le za 
4. mesto v končni razvrstitvi. Od 
prvega do tretjega mesta so se 
zvrstili Poš ta r (Ljubljana). Jeseni
ce in Partizan Mežica. Zvezna l i 
gaša Z O K Ljubljana in mariborski 
Branik se pokalnega prvenstva n i 
sta udeležila. 

E L A N P O R A Z E N Z 0:3 
Zadnje srečanje republ iške teni

ške lige s Kamnikom se je proti 
pr ičakovanju končalo z zmago go
stov, k i so prav dobro zaigrali. 
Berger se je slabo upiral razpo
loženemu Bogataju, pa tudi Hor
vat je igral s labše kot po navadi 
in zaradi »pimplanja« izgubil. Po 
zanimivi i n tudi kvalitetni igr i je 
kamniška dvojica premagala Ela -
novca Hrena in Horvata z 2:1, ta
ko da se je dvoboj končal z viso
ko zmago gostov s 8 rt). 

Poljofci n a j h u j š i 
Največ močnih alkoholnih 

pijač (računajoč po številu 
prebivalstva) popijejo Poljaki. 
Sledijo jim Švedi, Rusi, Fran
cozi, Američani, Nemci, Švi
carji itd. V kategorijo močnih 
alkoholnih pijač spadajo pija
če, ki imajo nad 50% alkohola. 

V s k t a d i š č e n a k o l a 
V zadnjih desetih letih je 

leningrajski inštitut za trans
fuzijo krvi porabil za trans
plantacijo (presaditev) kože 
nad 300.000 kvadratnih centi
metrov kože umrlih oseb. Stro
kovnjaki trdijo, da s tako 
»vskladiščeno« kožo dosežejo 
boljše uspehe kakor s kožo 
živih ljudi. 

Ho-ruk za študentsko-srednješolsko 
mladinsko delovno brigado » J O Ž E 

S L A K - S I L V 0 « ! 
V soboto 16. jul i ja je konča la delo M D B »Jože Slak - Silvo* v 

Žužemberku ; lahko rečemo, da je dosegla lepe in pomembne uspehe. 
Na normiranih delih je dosegla 111,7 odst., seveda pa pr i tem nI 
upoštevano dele, k i so ga brigadirji opravili v prostem času na 

Dva mopeda, lep travnik s potjo 
za Temenico, pa tečaj za mope-
diste — kdo se ne bi prijavil? 
Res je v taborniški MDB v Za
loga skoraj preveč prijavljen-
cev in kar premalo časa, da bi 
se ob popoldnevih vsi zvrstili 
v spoznavanju in obvladovanja 

»železnega konjička« . . . 

— Naša hčerka ima zdaj šestnajst 
let. Kaj misUš, a l i nI že pr i še l čas, 
ko bi bilo treba z njo spregovoriti 
o razplojevanju človeške vrste ln 
naši funkciji pr i tem? 

- Seveda, če imaš le dovolj po
guma, da jo bpš p o s l u š a l . . . 

kulturnoprosvetnem področju, špor tu in pod. Zato tudi niso Izostala 
priznanja: brigada je postala T R I K R A T U D A R N A . Brigadirji so nam 
povedali, da se sicer niso bori l i za udarniš tvo kot za resnični delovni 
učinek. Dvanajst brigadirjev so proglasili ob zaključku del za udar
nike, 15 pa je bilo pohvaljenih. Stab, k i ima prav gotovo veliko 
zaslug za odličen uspeh brigade, je prepustil vse udarn iške značke, 
k i b i j ih lahko dobil za svoje člane, brigadirjem, kar spet kaže, 
da je b i l skromen in pozoren do članov brigade. Udarniki so postali: 

Jože Mrvar, A d i Stor, Mart in Sušteršič, Peter Stor, Janez Mohor-
čič, Jože Gliha, Jože Mlakar , Jože Robida, Janez Stupica, Marija 
Finka, Fanlka fcikufca in Janez Koželj. 

Na družabnem večeru, katerega so se razen brigadirjev udele
žili tudi predstavniki O K Z K S , C K L M S , Občinskega komiteja L M S ln 
ObLO Žužemberk, se je mimo drugih gostov zahvalil brigadirjem 
tudi tovariš Suhadolnik v imenu ObLO In med drugim dejal, da so 
brigadirji V celoti upraviči l i zaupanje - i n »vsi bi vas prihodnje 
leto spet radi videli v Žužemberku , saj ima občinski ljudski odbor 
z organizacijami vred še mnogo načrtov, k i bodo terjali mnogo priza
devnih rok in pridnih ljudi«. - Brigadirji so bi l i navdušeni nad 
naravnimi lepotami Krke in doline, k i deli Suho krajino, k i pa so 
še vse premalo znane javnosti. 

OBISK PRI M L A D I N S K I DELOVNI BRIGADI »FRANC HOCEVAR-CIRIL* V B E L I K R A J I N I 

Pesem mladih v Metliki 

vam bo vfteč pa 
v » r e c In krof? 

tale 

Ob Kolp i se razlega pesem dela in mladosti. T U 
se Je zbralo 50 belokranjskih š tudentov ln dijakov, 
sami mladi fantje l n dekleta, k i s prizadevnostjo 
potrjujejo velik polet i n sposobnost mladih v naši 
skupnosti. To je M D B F R A N C HOCEVAR-CIRIL , 
imenovana po belokranjskem narodnem heroju. 

To je prva množična mladinska delovna akcija 
v Metl iki . Brigada dela že od 1. juli ja, 1. avgusta 
pa bo zaključila. Pobudo za njeno ustanovitev so 
dali obč. odbor SZDL ln T V D Partizan Metlika, kar 
se je s podporo ObLO in metliških podjetij tudi 
uresničilo. Večina brigadirjev je iz met l iške občine. 
Brigadirji stanujejo v novi hmeljski sušilnici v 
Mestnem logu. Do 22. Julija so že uredili kopališče 

F ob Kolp i in zgradili tu igrišče za odbojko in roko
met, do zaključka del pa bodo uredili še športno 
Igrišče pri Prosvetnem domu. Po 6 ur delajo, ostali 
čas pa posvečajo predavanjem, Izletom, zabavi in 
/drnvrmu razvedrilu. -Najlepši so večeri pri tabor
nem ognju ob šumenju Kolpe ln brigadirski pesmi-
pravijo brigadirji. Zelo Je uspel taborni ogenj na 

Udeleženci republiškega šahovskega »fllter-turnirja« v Novem mesta 

Dva naslova republiških prvakov 
za novomeške vesiače 

Predzadnjo nedeljo je bilo v 
Izoli republiško prvenstvo v ve
slanju. Udeležilo se ga je 6 slo
venskih klubov, med njimi tudi 
V K »Krka« iz Novega mesta. No
vo meščane je zastopalo le 6 po
sadk, ker za udeležbo ostalih ni 
bilo denarnih sredstev. Uspeh, k i 
so ga veslači »Krke« dosegli, pa 
je dosedaj največji, odkar obstaja 
kluto. Skiflsta Jože Markovič in 
Katica Bahorič sta osvojila naslo
va prvakov Slovenije za leto 1980, 
kar je posebno za slednjo izreden 
uspeh, če upoš tevamo, da je za
čela veslati sele letos. Vse od star
ta pa do cilja se Je požrtvovalno 
borila z renomirano nasprotnico 
Branika iz Maribora in jo v zad
njih metrih pred ciljem prehitela 
za dolžino čolna. Jože Markovič 
si tudi na republ iškem prvenstvu 
ni pustil ogroziti prvega mesta, k i 
ga je osvojil z naskokom 21 se
kund pred. drugoplasiranim pred
stavnikom Bleda. V doubl scullu 
sta za »Krko« nastopili mladinki 
Katica Grabrljan in Stanka Dol-
movič. To Je bil njun prvi nastop, 
zato pa uspeh toliko bolj prese
netljiv. Častno drugo mesto (le z 
eno sekundo zaostanka za pred
stavnicama ljubljanske Savice) je 
uspeh, k i ga nismo pričakovali . V 
ostalih treh disciplinah je »Krka« 
zasedla mesta po pr ičakovanju, če 
Izvzamemo smolo Kebla ln fŽafirri 
carja, k i sta v dJscipttni dotrbel 
seulla do 1.000 m vodila, narto ne 
prenehala veslati rnMee, da sta že 
na cilju. 

Razveseljivo Je, da je veala&ki 
klub po enoletnem mrtvi lu zopet 
zaživel l n povrnil ugled kkitoa. Je 
pa tuca. skrajni čas, da kruto f i 
nančno podpremo, saj je svoj ob
stoj več kot dostojno opravičil. 
Konec meseca je v Novem Sadu 
državno prvenstvo v veslanju *a 
mladince. K lub ima dva repufeB-
ska prvaka in J« tako moralno 
dolžan, da na tem prvenstvu za
stopa skupaj z ostalimi sloven
skimi klubi veslaški Sport Slove
nije. Mar naj bodo sedaj zopet 
borna f inančna sredstva vzrok, da 
se tega prvenstva ne udeleži? 
Upamo, da do tega ne bo prišlo, 
zato Jim želimo tudi v Novem Sa
du čimveč uspeha 1 

BOGvC posel 
Predsednik izraelske vlade 

Ben Gurion je vzgojil izredno 
odporen kaktus. Ko so ga ob
iskali novinarji, je dejal: »Zme
raj sem premišljal, s čim se 
bom ukvarjal, ko ne bom več 
predsednik vlade. Zdaj pa vem: 
s kaktusi. Sicer pa ima tudi 
moj sedanji posel dosti bodic.* 

IZIDI: 
Starejši mladinci: Skif : 1. K r k a 

(Markovič) 5.37,4 2. Bled 5.58,2, 3. 
Branik, Maribor. Doubel: 1. Bled 
5.27,2 2. Branik, Maribor, 3. Savica, 
Ljubljana, 4. Krka , Novo mesto. 

Mladinci : Skif : l . Savica (Ljub
ljana) 4.54,4 2. Branik 3. K r k a No

vo mesto (Kunčič) 4. Bled _ 
1. Bled 3.20,2, 2. Branik &. 
(Eržen-Vran esič). 

Mladinke: Skif: 1. K r k a (Bahortc 
Katica) 2.14,8, 2. Branik 2.18,1 1 
Bled 4. Savica. Doubel: l . Savica 
2,25,0 2. K r k a (Grabrijan Dolmo-
vič) 2.26,1 3. Argo, Izola. J . 3. 

Prijeten ribiški dan v Kostanjevici 
Ribiška družina iz Kostanjevice 

Je znana po svoji dejavnosti. Na 
željo svojih članov je nedavno tega 
organizirala prvo meddružinsko 
tekmovanje v lovu rib s plovcem. 

Ze zgodaj zjutraj je bilo opaziti 
tekmovalce iz domala vseh krajev 
našega okraja. Čeravno vreme ni 
kazalo posebno lepo, se je zbralo 
na odrejenem kraju preko 60 tek
movalcev, med njimi precej mla
dine. 

Po žrebanju startnih številk je 
tov. Jakovljevič povedal pravila 
tekmovanja, nakar so r ibici zasedli 
mesta ob vodi. Zanimanje občin
stva je bilo veliko. Zal je nekaj 
posameznikov z nediscipliniranim 
vedenjem oviralo prireditev. 

Po triurnem lovu so se tekmoval

ci zbrali na zbornem prostoru, kjer 
so b i l i objavljeni rezultati. V ek ip . 
nem tekmovanju je zasedla prvo 
mesto ekipa Kostanjevice n , k i j« 
nalovila 38 rib, zbrala 1080 točk ter 
prejela prehodni pokal. Sledijo: 
ekipa Novega mesta, Kostanjevice 
I, Brežice itd. 

Med posamezniki je bil najboljši 
Salčl Ahmič, k i je zbral 1045 točk; 
med mladinci so bili najboljši No-
vomeščani. med pionirji pa doma
ćini, k i so dosegli boljši rezultat 
od mladincev. 

Na ribiški zabavi, k i je bila po 
tekmovanju, ni manjkalo r ibiške 
latinščine in izvrstne somovine. 
Pohvaliti je treba ves kolektiv, k i 
je tekmovanje organiziral. Ribiči 
si žeflimo še več takih srečanj . 

AMD B R E Ž I C E BO GRADILO 
Avto-moto druš tvo Brežice Je pred kratkim organiziralo tečaj za 

šoferje; obiskuje ga 48 prljavljencev, od tega 8 žensk. Tečaj za ofi
cirje J L A so že zaključili. Udeležilo se ga je 20 članov, k i so tudi 
uspešno opravili Izpite. Društvo pa ne skrbi samo za vzgojo starejših, 

Obiskova lc i zadnjega š o f e r s k e g a t eča ja , č lan i b r e ž i š k e g a A M D 

ampak tudi mladine. Izpite za pionirje so imeli na štirih šolah, na
zadnje v Art ičah, kjer so j i h uspešno opravili 104 pionirji, od tega 
37 za drugo stopnjo. Društvo ima oblek za skoro dve desetini pio
nirjev- prometnikov. T i pionirji se že zdaj spoznavajo s prometom 
ln Jim bo kasneje, če bodo šoferji, miličniki ali kaj drugega v pro
metni stroki, laze pr i učenju in delu. 

Društvo namerava letos zgraditi pritličje svoje bodoče enonadstrop-
ne zgradbe. Občina j im Je v ta namen že določila zemljo. Zidati 
nameravajo začeti č impre j . V pritličju bodo imeli garaže, delavnic« 
ln pomožne prostore, na vrhu pa kabinet, dvorano in pisarno. P r i 
gradnji bodo pomagali precej člani - delavnih Imajo nad 400 - • 
prostovoljnim delom, prevoze pa j im bodo opravila podjetja. 

Za Trebnjem Črnomelj, 
nato še Novo mesto 

»Ze pred koncem šolskega leta smo se pogovar
ja l i na četnem sestanku, da bo šlo vseh pet vodov 
trebanjske samostojne t aborn i ške čete SIVIH JELŠ 
v začetku julija taborit v Zelebej za dvanajst dni... 
Četrtega julija ob pol šest ih zjutraj se je zbrala vsa 
četa na železniški postaji. Nasmejani smo se odpe
ljali z vlakom do Rosalnic, kmalu pa smo bi l i na 
tabornem prostoru. Začeli smo postavljati tabor, 
dokončno pa je bi l urejen šele naslednji dan . . . 

V Zelebeju nam je bilo zelo lepo. Tudi vreme 
je bilo zelo ugodno; vsak dan smo se kopali v topli 
Kolp i , k i je postajala čedalje vabljivejša za kopa
nje. Hrana je zelo dobra, vodstvo tabora pa čvrsto. 
Starešina ln taborovodja je tovariš Režun, k i je 
zelo dober z nami. Tudi okoliškim kmetom poma
gamo pri poljskem delu. Vsak izlet izkoristimo s 
taborniškimi vajami, saj je združen s signalizacijo 
in orientacijskim tekom. 

Uresničila se nam je naša največja žel ja: . čeprav 
je naša četa v Trebnjem še mlada, je naš samostoj
ni tabor uspel . . . « 

Tako nam je pred 10 dnevi pisala Dragica Zu
pančič, tabornica iz Trebnjega. K o smo hoteli 
obiskati mlade tabornike čete SIVIH JELŠ ob 
Kolpi , pa j ih tam že ni več bilo. Srečali smo se s 
25 taborniki i n tabornicami čete B E L I H B R E Z lz 
Črnomlja. Na istem prostoru taborijo in kot so nam 
povedali, se j im godi prav tako dobro. Starešina 

tabora prof. Mira Počkaj in načelnik Stane Zunic 
skrbita za taborniški dnevni red, k i obsega vodniški 
tečaj , kratke izlete, načr tno vzgojo telesa in skrb, 
da bodo okrepljeni v jeseni spet v šolah. Prav za 
to področje — za zaščito telesa in njegovo krepitev 
— včasih ni pravega razumevanja (tudi v Črnomlju 
ponekod še ne!), taborniki pa hočejo dokazati, da 
taborjenje ni »izgubljanje časa« in da je vredno 
podpreti tudi njihove načr te , ne pa le »kolonije i n 
počitniška letovanja«. Črnomaljski taborniki so lepo 
proslavili dan vstaje, na praznik 22. juli ja pa j ih j« 
obiskal tudi predsednik ObLO Črnomelj tovar iš 
Janez Zunič z družino. Obiskov j im sploh ne manj
ka, saj se mamice in očki radi oglasijo na prija
znem taboru. 

Sosedje Crnomaljčanov so ljubljanski taborniki 
Dolomitskega odreda. Od 21. juli ja dalje taborita ob 
Kolp i na Nemaničevem travniku 2 njihovi četi; zdaj 
j ih je 34, še 9 pa j ih pride. Imajo gozdno šolo (za 
učenje taborniških spretnosU in splošnega znanjaj, 
seveda pa se najraje kopljejo v Kolp i . 

Prihodnji teden se pripravljajo na odhod v Zele
bej novomeški medvedki in čebelice, stari znanci 
Kolpe ln mlina ob njej na tem velikem, lepem 
travniku. Tudi njim - in vsem drugim tabornikom 
v okraju - želimo prijetno taborjenje in veliko le
pega vremena, dobre volje, veselja in taborniške 
vztrajnosti I 

VeUko zanimanja Je za avtomoto krožek, k i ga 
obiskujejo skoraj vsi člani brigade; izpiti za moped 
bodo zaključljl tečaj . Predsednik okr. sodišča tov. 
Kržan j im je predaval doslej o politični in družbeni 
ureditvi i i . i t . i . prof. Dular pa o zgodovini Metlike. 
Smeha v brigadi seveda tudi nikoli ne zmanjka, 
zato poskrbi humorist Tonček. K o je intendant Miro 
pripravil ,sprejemnl Izpit' za kadilec, k i j ih Je ncUa.i 
med študenti , Je bilo zabave na koše! »Opravili-
so ga seveda le tisti -ta pravi«, drugi n e . . . 

Metličanl so z brigadirji In njihovim delom za-
•lovoljni. Z njimi se pohvali tudi komandant briga
de Ivo Likavec. Zaključek druge dekade so v Če-
rtek 21. julija zvečer svečano proslavili z naslo

vom: dvakrat udarna brigada! 
Brigadirska pesem bo kmalu utihnila, ob Kolpi 

v Metl iki ne bodo več peli krampi ln lopate, fantjr 
in dekleta se bodo vrni l i domov. Odnesli pa bod< 
ep spomin na skupno delo ln življenje v brigadi 
i tudi to Je del njihove mladosti - spomin, k i m dritm 

I V A N K L O B C A R 
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» B E T I v novih prostorih 

Pogled na pročelje novo urejenih prostorov znme metliške tovarne BETI 

0 industrijskem obratu na Gmajni 
V oddaji RAZGOVOR Z VOLIVCI je RTV Ljubljana iskati udeležbo tudi pri inve-

posredovala pred nedavnim tudi pojasnilo glede novega stitorjih, ki jim je ta gradbeni 
industrijskega obrata za izkoriščanje kremenčevega peska material potreben, 
v okolici R a k e . Ker zanima vprašanje širok krog po- V kolikor se bo uredilo vpra-
slušalcev radia ln bralcev našega lista, objavljamo sanje finanslranja, bi te obra-
odgovor v celoti: 

Vprašanje: Volivci z 
Rake in okolice nam pi
šejo, da je bilo minulo 
leto precej govora o no
vem industrijskem obra
tu v tem okolišu. Pripra
vili so že nekaj načrtov 
in zanima jih. kaj je z 
njihovo uresničitvijo. 

Odgovarja predsednik občine 
Videm - Krško tovariš Stane 
Nunčič: 

Res je, da je bilo zadnje le
to mnogo razprav o gradnji in
dustrijskega obrata za proiz
vodnjo gradbenega materiala 
na Gmajni pri Raki. Ostalo pa 
ni samo pri razpravah. Izdelan 
je že investicijski program za 
gradnjo ne samo enega, ampak 
celo dveh obratov. Na tem ob
močju so namreč velike zalo
ge, več deset milijonov ton ze
lo dobrega kremenčevega pe
ska za izdelavo tako imenova
nega parnega betona in kre
menčevih zidakov. Parni beton 
izdelujejo v obliki montažnih 
gradbenih elementov za stene 
to strope zgradb, kremenčeve 
zidake pa pa zidanje. 

Ker je gradivo na trgu zelo 
Iskano in ga primanjkuje ra-
lunamo, da nam bo uspelo do
biti potrebna sredstva za In
vesticije. Celotna investicija za 

te lahko pričeli graditi že v 
najkrajšem času. V njih bo 

izdelavo pornega betona sku- moč zaposliti 120 ljudi. Ti bo-
paj z obratnimi sredstvi bo do ustvarjali dobro milijardo 
znašala 720 milijonov din, za dinarjev bruto dohodka na le-
izdelavo kremenčevih zidakov to. Postavitev teh obratov na 
pa 195 milijonov din. Udeležba področju Gmajne pa bo tudi 
občine, okraja in republike naj močno vplivala na preobrazbo 
bi znašala polovico omenjenih prebivalstva tega dela naše ob-
vsot. Verjetno bo potrebno čine. 

Rdeči k r i ž in OZSZ za otroke 
Oddih na morju je nadvse 

koristen za naše malčke, še po
sebno pa za slabotnejše. Okraj
ni odbor Rdečega križa je po
skrbel letos tudi za to. 

V počitniškem domu v Fa
zanu pri Portorožu se bo v ju
liju in avgustu zvrstilo na tri
tedenskem letovanju 150 soci
alno šibkih otrok iz vsega 
okraja. Rdeči križ je otroke 
zbral s sodelovanjem oddelkov 
za socialno skrbstvo pri obči
nah. Sredstva za vzdrževalni-

E g i p t o v s k i č e t v o r č k i 
Osemindvajsetletna Atijai 

Rahman, delavka iz Aleksan 
drije, je nedavno rodila prve 
četvorčke v novi zgodovini 
Egipta — tri dečke in eno de
klico. Dečkom je dala imena 
Gamal, Tito in Nehru, deklici 
pa Nasera. 

NOTRANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Nobenega dvoma ni, da je uslužbenski sistem močno za
ostal za družbenim razvojem in zato je zadnji čas, da tudi 
pravice in dolžnosti javnih uslužbencev prilagodimo delav
skemu in družbenemu samoupravljanju ter komunalnemu 
sistemu sploh, "»ristojnl organi že pripravljajo osnutke novih 
predpisov, ki naj bi uslužbenski sistem vskladili % gospo
darskim in komunalnim sistemom. 

Za sedanji sistem je značilno, da urejuje vsa vprašanja 
zelo centralizirano. Vse je v pristojnosti zveznih organov ln 
takorekoč nič v pristojnosti komune, ki uslužbenca v tej ali 
drugi javni ustanovi zaposluje, ga nagrajuje ln zahteva od 

Nov uslužbenski sistem 
njega tudi določeno kakovost ln količino dela, Razumljivo 
je, da bodo morale imeti komune veliko bolj neposreden 
vpliv pri urejanju oonoso^ v javnih službah, mimo tega pa 
bodo morali imeti večje pravice tudi kolektivi sami. Na pod
ročju javnih služI je sicer že močno razvito družbeno uprav
ljanje in te službe samostojno opravljalo svoje dolžnosti in 
urejajo družbene 'dnose. Vendar pa niso pristojni, da bi 
učinkovitejše ln bolj spodbudno urejali tudi materialne od
nose v svojih kolektivih. Ker Je uslužbensk: sistem zgrajen 
na formalnih osnoval in povsem enoten, je to v r«*"*" 
izenačevanje vseh Javnih uslužbencev. Vsi imajo namreč 
enake pravice za različna dela, za različno uspešnost pri delu, 
za delovanje v različnih pogojih itd. Ne le, da komuna nima 
nobenega vpliva na organizacijo ln na odgovornost uslužben
cev v posameznih javnih s'užbah, tudi nagrajevanje v teh 
službah ni spodbudno. Premajhna spodbuda je največkrat 
vza*ok za slabo opravljeno delo, za veliko fluktuacijo in vse 
druge negativne pojave, ki škodujejo razvoju teh služb. 

Več kot očitno je, da sarr družbeni razvoj terja nov 
uslužbenski sistem, ki bo dosledneje upošteval komunalni 
sistem in načelo samoupravnosti. Med drugim je treba za
gotoviti, da bomo tudi na tem piodročju uveljavili načelo, 
da morajo bi« osebni dohodki odvisni od tega, kaj ln kako 
dela kolektiv določene javne službe. Zaslužki morajo biti 
odvisni od tega, Kakšna je uspešnost in napredek določene 
službe, pa tudi kakšen je napredek komune, oziroma področ
ja, kje- delovni kolektiv dela. Seveda bo pri tem nemogoče 
prevzemati merila In metode, ki smo jih že uveljavili v go
spodarskih organizacijah. Vendar pa prav Izkušnje kolekti
vov gospodarskih rganlzoclj nudijo dovoli napotkov, kako je 
možno tudi - kolektivih Javnih služb uveljaviti različne oblike 
nagrajevanja. Bistveno pri tem pa je, da bi morali o tem 
odločati tudi pristojni predstavniški organi v občini, dalje 
organi družbenega uoravljanjs in seveda tudi kolektivi sami. 

Seda) imamo svojevrstno protislovje. Komune in njeni 
predstavniški organi, zlasti zbori proizvajalcev lahko uprav
ljajo z velikimi materialnimi sreistvl In usmerjajo gospo
darski razvoj občine. Skoraj nobenega vpliva pa nimajo na 
področju urejanja usl>ižbenskih razmerij svojega upravnega 
aparata in tudi vseh drugih javnih služb kakor zavodov in 
ustanov. Slabosti so tako očitne, da se uslužbenci sami že 
odrekajo takemu sistem... ki Je nezdružljiv s celotnim siste
mom komunalne sairouprave. Vendar, ko govorimo o tem, 
kako odpraviti 'labostl, nridemo do dveh predlogov: eni me
nijo, da bi bil • dovolj, če S« dosedanji sistem postopoma Iz
boljševali in ga tako obdržali pri življenju. DrugI pa mislijo 
in tek Je večina, da je treba uslužbenski sistem postaviti na 
povsem nove osnove, kar pomeni, da ga je treba graditi zno
va in vskladiti s sistemom delavskega samoupravljanja, druž
benega upravl'ania *n komunalnim sisterrom. 

Jeseni torej IsWto t>rf?akulemo obširne razprave, ki na* 
M (udi v Javne služb* vnesle večje prizadevanje za boljše 
<no k i dale komunam večje možnosti za smotrn ln gospodar
ice opravičljiv razvoj teh služb. 

22. julija, na dan vstaje, je slovesno stekla proizvodnja 
v novih prostorih trikotažne tovarne »Beti« v Metliki. Po
membne otvoritve, ki naj bi bila začetek novega razmaha 
mlade tovarne, so se poleg številnega prebivalstva udeležili 
tudi mnogi zastopniki javnega tn političnega življenja, med 
njimi predsednik OLO tov. Niko Belopavlovič in podpred
sednik OLO tov. Ludvik Golob. 

Letošnjo pomlad je metliška 
i >varna trikotaže »Heti« dobila 
r>ove prostore na obširne-.?* 
zemljišču nad metliško žele
zniško postajo. Te prostore, ki 

• h je pred leti uporabljala 
vijska. je vodstvo tovarne 16. 
mžjtL pričelo preurejati ln je 
obširne adaptacije Izvršilo v 
dobrih dveh mesecih. Tako je 
»Beti« pridobila nove svetle 
tn zračne prostore ln se je za-
i'viana površina njenih prosto
rov s prejšnjih 970 kv metrov 
povečala na 4370 kv. metrov. 

Z novimi objekti je tovarna 
p r dobila vso možnost /» na
daljnji razvoj, hkrati pa » za
radi združenih obratov - prej 
rc b i l i ti raztreseni na treh 
krajih — zmanjšala transport 
surovin ln polizdelkov ra do 
bnh 14 kilometrov. Obrati svi 
le, volne, bombažnih izdelkov 
lr zaves so zdaj združeni tn je 
e tem izpolnjen tehnološki 
proces, hkrati pa se bo >natnr-
6>'ignLla tudi produktivnost de
la 

POSVETOVANJE H I Š N I H SVETOV V NOVEM MESTU 
Vse tr i novomeške Stanovanjske skupnosti so v ponedeljek 18. ju

lija sklicale posvetovanje hišnih svetov. Pogovorili so se o nalogah 
hišnih »vetov pri upravljanju stavb ln gospodarjenju s sredstvi, k i 
Jim od najemnin ostanejo. Ko so razpravljaU o občinskem, odloku, 
ki določa delei hišnih svetov od najemnin poslovnih lokalov, so 
ugotovili, da nI pravičen ln Je torej potrebno, da ga občina spremeni. 
Hišnim svetom ostane namreč premajhen delež. Ker Je finančno 
poslovanje hISnih svetov precej komplicirano (lahko bi rekl i , da so 
ga tozadevni predpisi dobesedno zblrokratizirail!), so se dogovorili, 
da bo stanovanjska skupnost opravljala servisno knlieovndsko služ
bo. Izdelala bo ponudbo, kjer bodo določeni s t roški , nam pa bodo 
hišni iveri s knjigovodskim servisom stanovanjskih skupnosti sklenili 
pogodbe. Na posvetovanju so predstavniki hišnih svetov našteli vrsto 
težav. Ena najpogostejših Je neurejena okolica stanovanjskih hiš , saj 
se v mnogih stanovanjskih stavbah otroci nimajo kje igrati. Sezna
nil i so se tudi s hišnimi redi In z novimi predpisi, k i določajo dolž
nosti hišnega sveta In dolžnosti stanovalcev pri vzdrževanju stavbe, 
prostorov In naprav, k i so v njej. 

N \ g O B I S K 

no bodo prispevali v manjši 
meri starši, ostalo pa Rdeči 
križ, občine, veliko pa bo po
magal tudi Okrajni zavod za 
socialno zavarovanje. Otroci 
bodo pod stalnim zdravstve
nim in pedagoškim nadzor
stvom. 
z V taborišču na Debelem rti
ču ob morju se bo pravtako 
zvrstilo 150 otrok. Sem bodo 
krenili predvsem slabotni 
otroci. Zdravstvena, pedagoška, 
psihološka ter socialna služba 
so v taborišču organizirane. Za 
taborenje bodo prispevali ne
kaj starši, ostalo pa Rdeči križ 
in Okrajni zavod za socialno 
zavarovanje. 

V počitniški dom Zveze bor
cev v Bakru bo odšlo 50 otrok, 
saj je OOZB z velikim razu
mevanjem odstopil toliko le
žišč Rdečemu križu. V Bakar 
bo Rdeči križ poslal socialno 
in zdravstveno šibke otroke iz 
črnomaljske ln trebanjske ob
čine. 

Ob koncu poudarjamo, da Je 
tako široko počitniško dejav
nost Rdečega križa v veliki 
meri omogočilo predvsem ra
zumevanje Okrajnega zavoda 
za socialno zavarovanje, ki ni 
skoparil s sredstvi. 

Cesta čez Gorjance 
Ze večkrat smo poročali, da 

bo Tehnična sekcija letos as
faltirala in razširila cesto čez 
Gorjance do gostilne Zaje. De
la so v polnem razmahu, ce
stišče Je na vsej dolžini že raz
širjeno, tudi valjarji ln razni 
stroji so že pretekli mesec in 
ta mesec sodelovali pri grad
nj i . Zvedeli smo, da bo cesti
šče do konca avgusta že toliko 
pripravljeno, da bodo lahko v 
avgustu in septembru pričeli 
z asfaltiranjem. In še ena 
novost: asfaltirali bodo 8 fi-
nišerji, torej s takšDimi stroji, 
kot so asfaltirali avtomobilsko 
cesto. Brez strahu si torej lah
ko obetamo, da bo nova cesta 
res dobro zgrajena. 

Izprememba na boljše 
M a t i j o Panjan ima 

domačijo na Podlogu v ne
posredni bližini nekdanjih 
dragatuških steljnikov. Po
govorila sva se o steljnikih 
in o pogodbenem sodelo
vanju. 

»Steljniki se bodo ob
nesli! Večinoma smo se 
težko sprijaznili s tem, da 
jih bomo »krčili in zorali 
No, nekako smo se vendar 
sporazumeli. Malokdo iz
med okoliških kmetov je 
pa takrat verjel, da bo na 
tej temlji zrasel pridelek. 
Prva letina je bila posprav
ljena lani. Teiko smo ver
jeli, čeprav smo vsi videli, 
kako je raslo. Tudi letoš
nja letina je dobra.* 

»Kaj po kooperacija?-
»To nas je naučila mar

sičesa, Tudi jaz sodelujem 
z zadrugo. Bil sem nekaj 
po svetu in videl, da naše 
kmetijstvo ni najboljše. 
Enemu samemu človeku, 
saj veste, je pa težko pri
četi. Ko smo pred dvema 
letoma uvajali s pomočjo 
zadrug kooperacijo kot ne
kaj novega, se je marsikje 
lomilo. Danes pa že pome
ni za našega kmeta izpre-
membo na boljše. Da vam 
naštejem: naučili smo se 
uporabljati umetna gnojila 
in izbrana semena. Manj 
truda je zdaj, pridelek je 
pa večji in boljši. Hlevski 
gnoj je v kmetijstvu po
memben, vendar ni vse. 
Malo kombinacije z umet
nim zaleže veliko več. Iz 
svoje izkušnje vem: pšeni
ca mi ni in ni prav uspe
vala, ko sem gnojil samo s 
hlevskim. Ce bi bil vrgel 
malo gipsa in fosforja, pa 
bi bilo. Nekateri kmetje ga 
tudi volomijo. Pri sodob
nem kmetovanju je treba 
upoštevati navodila. Seme 
mora ob pravem Času v 
zemljo in tudi gnojiti je 
treba v pravih količinah. 
Tega, ki misli, da je dovolj 
pameten za sodobno kme
tovanje in ne upošteva na
vodil, rado unese. 

Kmetijski stroji so dru
ga dobra stuar, ki jo je pri
nesla kooperacija. Mladina 
sili v mesta in v tovarne, 
delavce je težko dobiti. Po
magajo nam stroji. Radi 
trdimo, da so dragi. Za po
sameznika so, to drži; ker 
so njive preveč razdrob

ljene, nas premiki stroje t-
stanejo preveč. Tudi tu je 
rešitev: vaški kolobar. Mo
ja njiva meri hektar, po-
sejal sem jo s pšenico; so
sedova je enako velika, 
tudi on je posejal pšenico. 
Dogovarjava se, da bova 
obe njivi obdelovala skup
no. Nato bo obema laže, še 
posebno če se nas bo zbra
lo več. Stroški bodo manj
ši. V Dragatušu se o va
škem kolobarju že precej 
pogovarjamo. 

Se vedno pridelujemo vse 
preveč kultur. Časi, ko je 
kmet vse sejal od ajde. 
prosa, konoplje, lanu, pše
nice, ovsa, ječmena, repe, 
pese do ne vem česa Še, so 
minili. To ni več potrebno. 
Manj kultur, pa takšne, ki 
na zemljišču res dobro 
uspevajo in tiste boljše ob
delati, tako mora kmeto-
vati tudi naš človek. Mno
gi so to že spoznali. Jaz 
delam tako in ni mi žal.* 

V celotnem kompleksni atavb 
so danes racionalno razmešee 
ni vsi prostori, od upravnih 
preko prostorov proizvodnega 
procesa, skladišč. prostorov 
družbene prehrane do ee*ntra 
za Izobraževanje odraslih. Zda; 
teče delo skoraj po tekočem 
traku od prevljalnlce volne ln 
bombaža, snovalnice svile !n 
bombaža preko pletilnice do 
konfekcijskega oddelka kjer 
svileni, volneni in bomoažn! 
Izdelki doblvaio svojo končne 
obliko. 

Razen uvedbe tretje Izmene 
ln s t e m zaposlitve novih de 
lovnih moči — zdaj dela v 
"Beti« že čez 230 ljudi — stoj' 
pred vodstvom tovarne in de
lavskim svetom nova glavna 
naloga: uravnovešanje prolz 
vodnje. Danes je namreč kon 
fekcija premočna za osnovn' 
strojni park. ki ne more tede 
lati toliko blaga, kolikor ga 
lahko konsumirajo konfekcii 
skl stroji. Zato b 0 nujno po
trebno nabaviti nove pletJlne 
!n snutkovne stroje, ki naj lz 
polnijo to vrzel v orolzvodnem 
procesu tovarne. Hkrati pa Je 
tu že perspektiva za prihodnja 
leta: , zgraditev barvarne z* 

svilo, bombaž tn volno. Vzpo
redno s tem pa gre seveda 
skrb za zgraditev novih delav
skih stanovanj. 

Celotni delavski kolekttv t 
direktoriern tov. Petrom VuJ-
člčem na čeLu je prav v zad
njem letu dokazal, da bo vsem 
tem načrtom tudi v prihodnja 
kos Cez 10 tisoč udarniških 
ur. ki jih je kolektiv prosto
voljno prispeval v zadnjih 
dveh mesecih, priča o veliki 
navesti ln zrelosti teh ljudi W 
v Beli krajini grade mlado 'u* 
dustrijo. ki naj zagotovi prebi
valcem zaslužek, hkrati pa to 
deželo čimprej dvigne H ?o* 
spodarske zaostalosti. —ar 

• T E K S T H . N O T O V A R N O S O Z A . 
CFI.I O RADITI » Novem Marofa pri 
Varaždinu Pri eradnji pomešajo v»a 
okoliška podjetja tn prebival»tvO-
Tako bo to-rama VarteVu poniairala 
nri gradnji, nabavi strofev in ro<H 
ori irobrairni potrebnih ttrokornia-
ko* 

• V LETOŠNJEM PRVEM TRI
MESEČJU smo uvozili te enkrat vee 
po t rošn ja blaga kot v istem raJ-
do-bfu lani snf ti* vrednost nvtilt 
do=eeln 4.3 mililarde din Dobra po
lovica - 2.4 milnaroV din — odpad* 
na indn«trii<iko blaro *a Siroto po* 
troSnjo ki «mo ra nvorilt loto* tri
krat vet kot lani Trikratno se J« 
povečal tndi nroi tekstilnega blata 
ro Kiroko potroSnfo 

Turtfa i a usSu7R<isfiio mletie žit 
Svet za blagovni promet Občin

skega ljudskega odbora Novo me
sto izdala na podlagi pooblastila 
Občinskega ljudskega odbora Novo 
mesto št. 01—3498-14-5S z dne 17. 
X. 1958 ter 10. tn 12. člena odloka 

Občinskega ljudskega odbora Novo 
mesto o uvedbi evidence ln kon« 
trole cen na področju občine No
vo mesto (Uradni vestnik okraja 
Novo mesto štev. 22-282-58) ln po 
sklepu seje z dne 8. nj. 1960 

ODREDBO 
o določitvi tarife za uslužnostno mletje žit 

1. člen 
Za uslužnostno mletje žit posa- uslužnostnth meznim naročnikom se sme v 

Vrsta blaga 

milnih zaračunavat i 
mletje po naslednji nalvišji tar lf l : 
Navadni mlini 

na kamne: 
na vod. na elefc. 
pogon 

Valjčni mlini: 

na vod. na elek. 

Pšenica 
Rž - BO rž] ca 
Koruza 
Ječmen v moko 
Žitna zmes 
Ajda v moko 
Drobljenje žit (šrotanje) 
Drobljenje žit, mehka meljave 
Proso v proseno kašo. navadni 

stroj 55-60*/« lzplem 
Proso v kašo, specialni stroj 

55—60*/i lzplen 
Ječmen v JeSprenjček št. 5, S5V« 
Ječmen v JeSprenjček 6t. 4, 50*/i 
Ječmen v jeSprenjček št. 8. 45V; 
Ječmen v JeSprenjček št. 8, 40</(" 
Naprava zdroba in ostale mlev-

ske storitve se zaračunajo po do
govoru z naročnikom. 

2. člen 
Ta tarifa velja za mletje žit, k i 

Imajo osnovno hektolltrsko težo po 
JUS standardu ln največ 2*/« pri
mesi ter največ 14'/« vlage. 

Žita z večjim odstotkom primesi 
ali vlage in snetlvo žito ni dovo
ljeno mleti. 

Ce se v mlinu žito z vecilm pro
centom primesi čisti na čistilnih 
napravah, mora plačati naročnik 
za mletje plačilo za računano od 
bruto količine prevzetega žita. 

3. člen 
Dovoljen razpršek pri manjših 

količinah zmletih žit je pri belih 
žitih največ do VI*, prt črnih žitih 
največ do 3V», pri večjem skupnem 
prevzemu ln mletju pa pri belih 
žitih največ do l * / . , pri črnih ži
tih pa največ do VI*, ^ 

4. člen 
Meljavo Žita opravijo mlini po 

naročilu stranke. 
5. člen 

Gospodarske organizacije m Imet
niki zasebnih mlinarskih obrtnih, 
delavnic, k i uslužnostno meljejo 
žito, morajo v mlinu razobesiti ce
nik za storitve po tarifi iz te od
redbe. 

6. člen 
Ce se ugotovi, da zaračunava go

spodarska organizacija a l i imetnik 
zasebne mlinarske obrtne delavni
ce za mlinarske storitve ln usluge 
večje plačilo kot je določeno v ta
rifi te odredbe, prepove tržni In
špektor opravljanje mlinarskih sto-

pogon pogon pogon 

kg din za kg 

T.50 7.— 
8.— 7.50 8.— 
8.— 5.50 6.50 
«.— 5.50 6.50 
6.- 5.50 6.50 
«.50 6.50 7.50 
4.50 S.— 4.50 
4.80 4.— 4.N 

T.— S.— T — 

8.— 7.— t w 
7.50 6.50 7 .» 
8.— 7.— 8— 
7.50 7.28 7.50 

'i si • ""tis 7.50 

0.-
6.50 
5 . -
5.-
5.-
5.50 
S.— 
4.— 

«.— 

7.-
6.50 
7.— 
7.25 
7.25* 

rttev po taksnih cenah to naznani 
po pristojnemu javnemu tožllcu> 
da uvede postopek zoper to gospo
darsko organizacijo ln odgovorno 
osebo gospodarske organizacije, 
ozir. zoper imetnika zasebne obrt
ne delavnice, če ugotovi, da so po
dani elementi gospodarskega pre
stopka oziroma kaznivega dejanja. 

7. člen 
Zoper gospodarsko organizacijo, 

ki se ne ravna po tej odredbi, se 
smisalno uporabi upravni ukrep lz 
6. ln 7. točke 92. člena uredbe o 
trgovanju ter o trgovskih podjet-
lih tn trgovinah, zoper odgovorno 
osebo v gospodarski organizaciji 
pa lz 6, toeke 02. člena navedene 
uredbe. 

Imetnik zasebnega mllnarskega 
obrata, k i se ne bi ravnal po tej 
odredbi, se kaznuje za kaznivo de
janje lz 227. člena kazenskega za
konika. 

Postopek zaradi gospodarskih pre
stopkov lz te odredbe opravi O-
krožno gospodarsko sodišče v 
LJubljani 

8. člen 
Ta odredba velja od dneva 05» 

lava v Uradnem vestntku okraja 
Novo mesto. 

Stev.: 01-M-31/1-59 
Datum: 31. S. 1960. 

Predsednik 
sveta za blagovni promet: 

Dušan MuleJ, 1. t. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
Maks Vale, 1. r. 

To odredbo )e potrdil Občinski 
ljudski odbor Novo mesto na sejah 
ohah zborov dne 81. 3. 1960. 

IZ DELA ORGANIZACIJ SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA 

Celotno članstvo Socialistične zve
ze v ljudski republiki tvori Sociali
stično zvezo delovnega ljudstva ljud
ske republike. 

Socialistična zveza delovnega ljud
stva Jugoslavije je enotna organiza
cija vsega članstva Socialistične zve
ze na ozemlju Federativne ljudske 
•republike Jugoslavije. 

Člen 9 
Vsak vodilni organ Zveze Je pra

viloma voljen s tajnim glasovanjem. 
Število članov vodilnega organa in 

nadzornega odbora, kakor tudi način 
njihove izvolitve določi volilno telo. 
ki ju voli. 

Vodilni organ, od občinskega do 
zveznega odbora, lahko po potrebi 
kooptira do ene desetine novih čla
nov. 

Vsak vodilni organ odgovarja za 
svoje delo organu, ki ga je izvolil 
In obvezno temu poroča o svojem 
delu in o celotni dejavnosti orga
nizacije. 

Vodilni organi Zveze veljavno od
ločajo, če njihovim sejam prisostvu
jeta dve tretjini članov, sklepe pa 
sprejemajo z navadno večino glasov 

Vse organizacije ln vodilni organi 
Zveze so pri svojem delu samostoj
ni, višji vodilni organi Zveze sr 
dolžni vsestransko pomagati nižjim 
vodilnim organom pri Izpolnjeva
nju njihovih nalog, obravnavati nji
hove predloge in dajati nanje obraz
ložene odgovore. 

Nižji organi se prt svojem deh> 
ravnajo po sklepih višjih organov 

VISji organi Zveze lahko razvelja-

Statut SZDL Jugoslavije 
vi Jo 
niso 

sklepe nižjih organov, če ti 
v skladu s smotri In če so v 

nasprotju s statutom Zveze. 

OBČINSKA ORGANIZACIJA SO
CIALISTIČNE ZVEZE 

Pri uresničevanju smotrov in iz
polnjevanju nalog Socialistične zve
ze razvija občinska organizacija 
Socialistične zveze še posebej svojo 
dejavnost v smeri spodbujanja ini
ciative članov in drugih državljanov 
pri obravnavan ju političnih, gospo
darskih, socialnih, kulturnih in 
drugih problemov komunalne skup 
nosti. v toj zvezi organi/arija So
cialistične zveze uresničuje vse 
stransko sodelovanje T občinskim 
ljudskim odborom, z organi delav 
skega in družbenega samoupravlja 
nja, kakor tudi z vsemi družbeno 
političnimi in drugimi družbrnim 
organizacijam ter ustanovami v ob 
čini ter jim pomaga pri izpolnjeva 
nju njihovih nalog. 

Boreč se za razširitev podlage ii' 
esebine neposredne socialistične de 
mokraći je in socialističnih družbe 
uih odnosov, sd občinska organi z a 
cija Socialistične zveze prizadeva 
izpopolniti metode in oblike svoje-
•ra dela. preko katerih bo pobud« 
.lržavliir * n.-i jinočneje prišla do 
zraza pi ' i z r a v n a v a n j u problemov 
kom M U o. 

Člen 11 
Da bi uspešneje izpolnjevala svo

je naloge, ustanavlja občinska or
ganizacija Socialistične zveze kra
jevne organizacije Socialistične 
zveze v mestnem in industrijskem 
naselju, vasi oziroma na področju 
stanovanjske skupnosti in krajev
nega odbora. 

Člen 12 
Najvišji organ Socialistične zve-

/.e na področju krajevne organiza
cije je krajevna konferenca. 

Konferenco krajevne organizacije 
tvori članstvo oziroma na sestankih 
oodružnic izvoljeni delegati. 

Redna volilna konferenca krajev 
ne organizacije Socialistične zveze 
ie vsake dve leti. Redno volilno 
'ionferenco skliče odbor krajevne 
organizacije. 

Izredno volilno konferenco kra 
jevne organizacije skliče po potre
bi odbor krajevne organizacije na 
<vOjO pobudo ali na zahtevo petine 
Innov oziroma tretjine podružnic 

Konferenca krajevne organizacije 
sprejema sklepe z navadno veČino 
glasov navzočih članov oziroma de
legatov. 

Volilna konferenca obravnava ce
lotno dejavnost krajevne organizn 
rije Socialistične zveze, odbora in 
nadzornega odbora med dvema kon
ferencama in sklepa o prihodnjih 

nalogah organizacije s svojega pod 
ročja. 

Volilna konferenca voli odbor 
krajevne organizacije in nadzorni 
odbor. 

Člen 13 
Odbor krajevne organizacije iz

vaja sklope konference in vodi delo 
organizacije med dvema volilnima 
konferencama. 

Na svojih sejali obravnava odboi 
tekoča vprašanja, predloge in na
svete članov podružnic in drugih 
organov ter organizacij in opravlja 
druge, s statutom določene posle 

Odbor krajevne orjranizacije iz 
voli na prvi seji predsednika, pod
predsednika, sekretarja in blagaj
nika. 

V večjih organizacijah lahko od-
l>or izvoli sekretariat odbora kra-
i'.'vne organizacije, v katerem » so 
oredsednik podpredsednik, sekre
tar, blagajnik in potrebno Število 
članov. 

Sekretariat odbora krajevne orga
nizacije uresničuje sklepe odbora 
in izpolnjuje tekoče naloge med 
dvema sejama odbora 

Nadzorni odbor na prvi seji izvoli 
oredsednika 

Člen 14 
Krajevna organizacija, ki zavze

ma veliko področje ali ima veliko 
Manov, lahko da bi čim uspeSneie 
• /polnjevii 1» svoje naloge, organiz« 
ra na delih svojega področja P° 
(iružnioe. 

http://teksth.no
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KARLA DOBRAVCA NI V E Č 
Z A B E L E Ž E N O 

V ponedeljek: » P o čem?«« 
Novomeška tržnica je ob ponedeljkih že navse

zgodaj pravi panj. Kmetice, ki pridejo iz bližnjih in 
daljnih vasi, Novomeščanke in tudi Novomeščani, sem 
ter tja še otroci iz bližnjih hiš, vsi ti s pogovori in 
prodajanjem — nakupovanjem oživljajo ta del mesta. 

»Koliko hočete za glavico?« vpraša Novomeščanka 
ženo z rdečo ruto. 

»Zelje pa ni moje!« pohiti vprašana. 
»Za glavico petelinčka vas vprašam. 
»Pet sto, pet sto!« pohiti žena, ki je malo preje 

»držala« še na pet sto petdeset. 
Merice na trgu skoraj ne opaziš več. Na merico 

prodajajo le še lisičke, in jušno zelenjavo. Tehtnica ni 
mogla izpodriniti običaja, da prodajajo lisičke na 
merice. 

Tržni inšpektor vztraja na tem, da morajo pro
dajalke — kmetice v vseh drugih primerih prodajati 
na tehtnico. Kadar so kaznovane (100 din), se tega 
drže. Le prerado pa se zgodi, da gospodinja — Novome
ščanka, ki opazuje prizadevanje in ukrepe inšpektorja, 
že naslednji hip zarobanti pri naslednji kmetici: 

»Deset let sem kupovala na merice in firklje, bom 
pa še deset let!« Torej samo trma in kljubovalnost, 
čeprav v lastno škodo. Tu bi morale pokazati naše 
gospodinje več smisla za varčnost in za ukrepe tržne 
inšpekcije, saj le-ta dela v njihovo korist. 

Ce je merica »cementirana«, torej uradno priznana 
oziroma preizkušena, velja lahko kot literska ali dru
gačna mera. Ce je to navaden »firkelj«. ga prodajalke 
ne smejo uporabljati. 

Podoben živ-žav, kot na tržnici je tudi na 
sejmišču. 

»4500«, hiti kmet. 
»4800«, mu odgovarja prodajalec. Minilo bo četrf 

tre, morda več, da se bosta »zglihala« za mlade pra
šičke, ki so jih navozili z vseh strani. Prodajalci priha
jajo z vozovi. Kupci tudi. Vendar ne vsi. Pred vhodom 
o sejmišče vidiš celo zbirko najrazličnejših motornih 
vozil, od kolesa, mopeda in motorja do avtomobila. 

Marsikdo naloži svojega prašička kar na motor. 
Počasi se tudi svinjereja modernizira . . . 

(-čak) 

Po dolgi in zavratni bolezni 
je 13. julija v 58. letu staro
sti umrl tovariš Karel Do
brave daleč naokoli znan 
gostilničar ? Mokrega r>olia 7. 

Lep zgled kovinarjev treh podjetij 
občine V i d e m - K r š k o 

V prijazni Kostanjevici so 
•e 22. julija zbrali kovinarji iz 
tehle podjetij: Splošne obrtne 
kovinarske zadruge Videm, 
Obrtnega kovinskega podjetja 
Dobova in Splošnega klepar-
Stva Kostanjevica. Proslavili 
so naš slovenski praznik — 
dan vstaje. Obiskali so jih tu
di predsednik ObLO Stane 
Nunčič, zastopniki tovarne ce
luloze in papirja Videm-Kr-

tB Senovški rudarji gredo lahko 
Rab i n Bled, pa tudi v lepo ure-
letos na oddih na Cres. Novajlo, 
jeni koči na Bohorju je nekaj 
prostora Sindikat rudnika Je 
priskrbel tojdiko prenočišč, da se 
bo lahko v sezona zvrstilo 180 ru
darjev. Vsi se prijetnega poči tka 
na Jadranu močno veselijo. 
D Koča na Bohorju, k i Jo oskr 
buje Planinsko d ruš tvo Senovo. 
Je odprta čez vse leto. Stalni o.s-
vertom* bo goste v letni in zimski 
sezoni dobro postregel. L« pri
sluhnite, kad vse boste na*U, ce 
pridete; televizor, elekrtiMcnl gra
mofon s celo zbirko lepih plošč, 
dober radijski sprejemnik, v 
prostornem h!?dii]n!ku pa Je ved
no na zalogi dovolj Jestvin ln 
hladnih pijač. Lepa okolica vat 
bo navdušila Pridite, ne boste 
rsočaTani! 

ško, krajevnega urada Kosta
njevica, domače šivalnice, trg. 
podjetja »Otok« in precej do
mačinov, saj je bilo na prosla
vi nad 500 ljudi. 

Kovinarji so si ogledali kar-
tuzijo Pleterje in Gorjupovo 
galerijo v domači osemk'ki. 
kopali so se in čolnarili po 
Krki, priredili kres ln veselo 
zabavo. Po lepo uspeli prosla
vi jim je priredijo Turistično 
društvo kopanje in čolnarjenje. 

Naj še omenimo, da delajo 
tri omenjena podjetja v ko
operaciji; Splošna kovinarska 
zadruga Videm-KrŠko, ki se 
je razvila v izredno močno 
podjetje, daje pobudo in po
maga matnjšim podjetjem v 
Dobovi in- Kostanjevici k na
predku. Sindikalne podružnice 
teh podjetij so sporazumno ln 
na pobudo kovinarske sindik. 
podružnice z Vidma pripravile 
to .prijetno srečanje in dostoj
no proslavo. 

Zato si takih proslav ln 
medsebojnih obiskov še želi
mo! 

L S. 

Novomeška kronika 
• Občinska uprava za dohodke, 

Katastrski urad in Odsek za na
rodno obrambo v Novem mestu so 
nameščeni v hiši Stev. 0 na Novem 
trgu (bivša davkarija, nekdaj ka
pucinski samostan). Že dalj časa 
Uporablja vse prit l ične prostore 
veletrgovina »ROG- za svoja skla
dišča. Katastrski urad ln Uprava 
za dohodke pa sta se preselila v 
Prvo nadstropje. Na vhodna vrata 
•o pri t rdi l i list z vsebino: -Vhod 
ta upravo za dohodke, katastrsko 
upravo ln Odsek za narodno ob
rambo Je iz dvorišča«. Kje in ka
ko priti na to dvorišče, n i poveda
no in je prepuščeno iznajdljivosti 
državljanov. Pod napisno tablo 
katastrske uprave Je dodatni ka
žipot, narisan na kos papirja v 
obl iki velike črke L . k i naj bi po
kazal pot na dvorišče. Nekateri 
ljudje dvorišče najdejo, ne vedo 
Pa si pomagati naprej, ker nI na 
t*m čudovitem dvorišču nlfcakega 
znaka, kje naj bi se prišlo do 
omenjenih uradov, pač pa je tu 
cel kaos drvarnic, vhodov v kleti, 
pralnice, stanovanja ln celo v ga
silsko pisarno. Da je zmešnjava še 
da lo večja, se na dvorišču že dalj 
Časa vrt i nekaj zidarjev. Sele ko 
j*opl človek z zadnje strani v ve
žo, zagleda nad stopniščem, k i vo
di v prvo nadstropje, nekaj na-
Pteov, in povedo, da si na pravi 

Potreben Je malo boljši kažipot 
Cp dvorišča oziroma do toliko 
• k a n i h uradov l 

Stopnice z ulice ns živilski 
Jf, kjer po navadi prodajajo lon
čarji svojo robo, bi bile pravi bla-
fodat za kupce in prodajalce. Do-
bod do lončarskih izdelkov bi bilo 
treba urediU z nekaj stopnicami. 
*wr Je kamna tam okoli dovolj, bi 
*> ne bilo združeno nit i s kakimi 
• •č j lml stroški , ljudem bi pa bilo 
' • t r e ž e n o ! 

H Nasade ob tržnici na živil
skem trgu so vrtnarji prav lepo 
• s a d i l i . Pa kaj pomaga, ko sta 
' •e cvetje na debelo prerasla v i -
•olca trava ln plevel! A l i bi ,-res 
J^iko stalo, če bi ta dva nasada 
Jjjo malo poplel, da bi se cvetje 
w*t videlo? Prav tako bi delavce, 
J* pometajo po prostorih pokrite 
T*ntce menda ne motilo preveč, 
2 J b i smeti kar sproti odpeljali 
ST0*' ne pa da leže tam od enega 

drugega tržnega dne. 
' Čiščenje ulic je v Novem me-

joglavje zase. Medtem, ko v 
mestih opravljajo tako de-

lJP° r»oci aH v zelo zgodnjih Ju-
^Jlh urah, ko na cestah ln uli-

nl ljudi, se godi pri nas to 
&le med 8 ln 8 uro zjutraj, ko 
n*^ulicah največ ljudi, k i hite 

gospodinje pa z mlekom, 
Mh. sadjem ln drugimi pred 
domov. 

» K 1 * * * 1 1 " u U c e n a *P , 0 * n 0 > P f * v 

-ono p« se stranske ulica, so 
posebno poglavje. Neka 

JU*oe so tako zanemarjene, da 
•flVeka pošteno aram. Zadnjl-

8 0 bile očMeene zelenjave ln 

njim smo izgubili edinega člo
veka v vasi, ki je že od začet
ka okupacije delal za NOV. 
Njegovi trije sinovi so odšli 
v partizane, sam pa je poma
gal kjerkoli je mogel. Italijani 
so mu zato požgali domačijo, 

njega pa odpeljali v interna
cijo. Ko se je po kapitulaciji 
Italije vrnil, so ga zaprli 
Nemci. Navzlic temu je ostal 
zvest naši ideji in borbi do 
konca. 

Po vojni si je zgradil novo 
hišo in mislil, da bo dočakal 
jesen življenja v svobodi, za 

• katero je padel tudi njegov 
starejši sin France. Toda bo
lezen, ki je izvirala iz iterna-
cije, se je začela počasi 
a vztrajno oglašati, dokler ga 
ni strla. 

Karel Dobrave je bil usta
novitelj gasilske čete na Mo
krem polju in njen dolgoletni 
tajnik. Bil je tudi član ZB in 
SZDL. Mnoge je vest o njego
vi smrti presenetila. Vsi, ki so 
ga imeli radi, so se udelerili 
njegovega pogreba v petek 15. 
julija. Pevci in godba iz No
vega mesta so mu zapeli in 
zaigrali, ob odprtem grobu pa 
se je poslovil od njega sekre
tar občinskega odbora ZB No
vo mesto. 

Karel, ostal nam boš v le
pem spominu! 

PUŠENJAK 

V T E K T E D N U V A S Z A N I M A 
Četrtek, 28. julija - Zmagoslav 
Petek, 29. julija — Marta 
Sobota, 30. julija - Kri lan 
Nedelja, 31. julija - Ignac 
Ponedeljek, l . avgusta - Ljub-

bica 
Torek, 2. avgusta - Bojan 
Sreda, 3. avgusta - Lidi ja 

Č E S T I T K A 
Dne 6. Julija Je diplomiral tova

riš Marko Bule iz Mirne za inže
nirja kemije. Cestitnmo! Kolegi in 
prijatelji. 

Kako smo elektrificirani 
Komaj 76 let je minilo, kar 

je Edison postavil v New Yor-
ku prvo elektrarno na svetu. 
Odtlej je električna energija 
doživela nesluten razvoj in jo 
upravičeno imenujemo »kri go
spodarstva«. Njen pomen za 
sodobno gospodarstvo nam po
ve že samo tale podatek: 1 ki* 
lovatna ura (kWh) opravi to
liko dela kot petnajst delavcev 
v eni uri! V proizvajanju in 
uporabi električne energije se 
tudi Jugoslovani izredno naglo 
približujemo industrijsko raz
vitim deželam. Lani smo v Slo-

Polletni plan proizvodnje 
premoge: 98,7 odst. 

V letošnjem prvem polletju Je 
:ji!o zadoščeno planskim nalogam 
v zveznem merilu le v proizvodnji 
rjavega premoga, kjer je znašala 
realizacija 100,4 odstotka plana, 
medtem ko Je bila proizvodnja 
črnega premoga in lignita nižja. 

V primerjavi z lanskoletno pro
izvodnjo v omenjenem obdobju Je 
letošnja večja za 9,8 odstotka. 

V" Juniju je bila dosežena proiz
vodnja za 3,2 odstotka višja od 
planirane in samo prt rjavem pre
mogu nI bila dosežena planirana 
postavka. Vzrok temu Je bilo ob-
tutnd'pomanjkanje delovne sile na 
veČini premogovnikov, precejšnji 
odstotek izostankov od dela ln ob
čutno pomanjkanje železniških 
vagonov. 

Rudarji s Senovega in KrmeJJa 
In Kanižarice so nakopali v prvem 
polletju 204.850 ton premoga ln 
presegli plansko nalogo za 7,3 od
stotke. PISn' ni bil dosežen le v 
rudniku Kanižarica, koder Je vseh 
šest mesecev izredno močno pri
manjkovalo Jamskih delavcev, v 
poletnih mesecih pa Je Se nastal 
zastoj v oddaji drobnih vrst pre
moga zaradi zakasnitve normalne
ga obratovanja v podjetjih za izde
lavo gradbenega materiala, v glav
nem v opekarnah. 

S R E Č A N J E PO 47 LETIH 

veniji proizvedli 2,4 milijarde 
kilovatnih ur. Ker je vsaka 
kilovatna ura 15 delavskih ur. 
so nam torej slovenske elek
trarne nadomestile 15 milijo
nov delavcev. 

Leta 1945 je gorela električ
na luč v Sloveniji v 2169 kra
jih, lani že v 6930 krajih. Leta 
1945 smo imeli 3136 km dalj
novodov, lani 7100 km. In še 
tale zanimiva primerjava: 

električnega toka smo po
rabili leta 1945 v industriji -
200 milijonov kWh, v komu
nali - 7,5 milijonov kWh, v 
kmetijstvu - 520 tisoč kWh, v 
gospodinjstvu — 40 milijonov 
kVVh; leta 1959 pa v industriji 
1,3 milijarde kWh, v komunali 
- 68,5 milijonov kVVh, v kme
tijstvu 3,2 milijona kVVh in v 
gospodinjstvu 308 milijonov 
kWh. 

ČRNOMELJ: 29. ln 31. VII. ameri
ški barvni fi lm -Izgubljeni av
tobus«; 2. in 3. VIII. ameriški 
barvni film »»Luksuzna ladja-. 

DOL. T O P L I C E : 30. ln 31. VII. 
nemški film -Dalmatinska svat
ba*; 2. ln 4. VIII. poljski film 
-Resnični konec velike vojne-«. 

K O S T A N J E V I C A : 31. VII . franco
ski barvni film -Notredamskl 
zvonar-; 3. VIII. nemški film 
-Zato, ker te l jubim- . 

M O K R O N O G : 30. in 31. V i l . amer-
riški fi lm -Ž igosan- . 

NOVO MESTO »KRKA-: Od 30. 
VII. do 1. V i l i . ameriški barvni 
film -Tr i je nasi lneži- . Od 2. do 
4. VIII. francoski fi lm -Tatovi 
draguljev«. 

SEMIČ: 31. VII. amer išk i barvni 
fi lm -Osvajalec-. 

SENOVO: 28. VII . francoski film 
-Dvomljiva ljubezen-; 30. in 31. 
VII. amer išk i fi lm »Grand ho
te l - ; 3. in 4. VIIL ruski film 
-Žerjavi letijo-. 

SEVNICA* 30. ln 31. V D . ameri
ški film -Divja leta-. 

T R E B N J E : 30. in 31. VII . japon
ski film »Atomska bomba na 
Hirošimo- . Predstava v nede
ljo ob 16. in 18.30 ur i . 

ŽUŽEMBERK: 31. VII . jugoslo
vanski film »H-8-. 

Prodam motorno kolo 175 cem, 
registrirano za leto 1960, cena 50.000 
din. Žabja vas 3, p. Novo mesto. 

Prodam moped - C o l i b r i - dobro 
ohranjen. Naslov v upravi lista 
(1011). 

Prodam »Pr lmo-NSU-, nova. -
Naslov v upravi lista (1009). 

Prazno sobo Išče s tareiša upo
kojenka v Bršl i inu ali Bučni va
si. Naslov v upravi lista (1014). 

Tr ič lanska družina, k i živi Iz
menoma na Gorenjskem, v Ljub-
liani in na otoku K r k u , Išče res 
dobro ln samostojno hlSno pomoč
nico. Ponudbe pod -Poš tena« na 
upravo lista (907). 

Vajenko za pletlljsko obrt in 
gospodinjsko pomočnico, (možna 
ie tudi prlučltev) taksi sprejmem. 
Koželj, Trnje 4, p. Vel ika Loka. 

Zdravstveni dom Novo mesto 
sprejme v službo uslužbenca f i 

nančne stroke s srednjo strokovno 
Izobrazbo ali pa z nižjo strokov
no izobrazbo, po možnosti z nekaj 
prakse. - Nastop službe takoj, 
plača po Z J U . 

Zunanjetrgovinsko podjetje v 
Ljubljani išče vajence za trgovino 

z rezervnimi avtomobilskimi deli. 
Pogoj: dokončana osemletka. Sta
novanja ni na razpolago. Ponudbe 
pod -Avtode l i - na upravo lista 
(875). 

Ženska sončna očala smo našli 
pred hotelom Metropol v Noverri 
mestu. Lastnik jih dobi v upravi 
Dol. listf!. 

Antonija Sketelj Iz Stare vasi 
pri Šentjerneju preklicujem, kar 
sem govorila zoper Marijo Zni-
daršlč iz Orehovice 39, ker Je ne
resnično. 

cem mizarske delavnice iz Semlča* , 
dr. Kratochvilu in Oblaku iz Čr
nomlja ln vsem, ki so ob nesreči 
prihiteli na pomoč. 

Posebno se zahvaljujem Francu 
in družini Koširjevi, k i so ml biB 
posebno naklonjeni, dalje sorod
nikom, sosedom ln vsem, k i so 
prišli, da bi mi lajšali bolečine. 

Zahvaljujem se tovarišu Zunicu 
ln vsem, k i so mojemu Tinku da
rovali vence ln cvetje ter ga tako 
v velikem številu spremili n i nje» 
govi zadnji poti. Ravno tako so
šolcu, k i je govoril ob odprtem 
Rrobti. 

Se enkrat vsem ln vsakomur 
prisrčna hvala! 

Žalujoči: mamica Albina Bu
kovec ter bratec in sestrica. 

Namesto cvetja na grob pokoj
nega Spehka lz Ločne, Je podaril 
inž. Karel Barborlč lz Novega 
mesta Studijski knjižnici Mirana 
Jarca 1.500 din. Uprava knjižnice 
se za dar iskreno zahvaljuje! 

4 * 
Ob tragični izgubi mojega dra

gega sinka 
T I N K A 

se prisrčno zahvaljujem vsem, k i 
so ob nesreči pomagali, da bi mi 
sin ostal pri življenju, predvsem 
Kambiču iz Crešnjevca, uslužben-

Zaradi letnih dopustov bo d e l i l 
Dispanzer za žene vsak torek, srs-
do in petek od 14. do 18. ure. 

Zdravstveni dom Novo mesto 

NOVO MESTO " 
V času od 19. Julija do 25. julija 

Je bilo rojenih 13 dečkov in 10 
deklic. 

POROČILA STA S E : Franc Zu
pančič, klepar lz Regerče vasi, in 
Ana Simc, hči kmetovalca s Plem-
berka. Anton Marolt, mehanik lz 
Stranske vasi, ln Alojzija Stari-
ha, delavka lz Žabje vasi. 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Anica V id 
mar iz Gor. Straže - deklico, Ba-
rica Božič z Juravskega broda -
deklico, Ivanka Auptč z Vrhka -
deklico, Justl Golob z Volčjih 
njiv - dečka, Ana Brajer iz Rož
nega vrha - deklico, Slavka Ger-
bec iz Metlike - deklico, Olga 
Borštnar iz Mirne - dečka, Joži
ca Kozlevčar lz Podgore - dečka. 
Dragica Avguštin iz Meniške vasi 
- dečka, Marija Mohar s Krke -
dečka - Angela Kupelnlk iz Dol. 
Kamene - dečka, Ana Zeleznlk lz 
Zagriča — dečka, Justina Per lz 
Hrvaškega broda - dečka, Mari
ja Starešinič lz Vidin - dečka, 
Vida Zepohar lz Sel -deklico, 
Cenka Kaplan z Vrbovca - de
klico, Tugomlla Tomšič lz Čr
nomlja - dečka, Milena Slapnt-
čar iz Cegelnice - deklico, Ana 
Starina iz Praproč - deklico, Ro-
zallja Jevševar lz Sel - deklico. 
Vera popovlč iz Loke - dečka. 
Fllomena Berus iz Vel . Podljub-
na - deklico, Rozalija Markovič 

lz Dol . Polja - dečka, Ana Mu* 
hlč lz Jurne vasi - dečka. Vera 
Gregorič iz Semiča — dečka, A n a 
Smajdek lz Potovrha - dečka, 
Frančiška Zakrajšek s Homa -» 
deklico, Vida Car - lz Metlike • 
deklico, Marija Gorše lz Črnom
lja - dečka - Ana Jevnlkar ls 
Mokronoga - dečka, Ivanka Lev-
stek lz Salke vasi - dekl ica 

KRON I K A U NESRR 
Pretekli teden so se ponesrečili 

ln iskali pomoči v novomeški 
bolnišnici Alojz Potočnik« sin po
sestnika iz stranske vasi, je vtak
nil desno nogo v stroj ln si Jo 
pri tem poškodoval. Antonu Nah-
tlgaiu, sinu Čistilca lz Dešeče vati , 
je šel voz čez levo nogo. Janei 
Novak, kmetijski zavarovanec lz 
Vel. Cerovca, Je padel z lestve i s 
si zvil levo nogo. Danica Leskov-
šek, hči železniškega delavca lz 
Sevnice, Je padla v vrelo svinj
sko hrano ln si opekla hrbet. Pe
ter Komavec, delavec lz Nakla 
pri Kranju. Je v gozdu zadel ob 
štor in si poškodoval desno no
go. Branko Jakofčlč, sin kmetij
skega zavarovanca lz GribelJ, si 
Je poparil z vročim mlekom des
no roko. Janez Gregorčič, kovač 
iz Družinske vasi, Je padel ln se 
udaril na desno nogo. Frančiška 
Blatnik, užitkarica lz Dobindola, 
Je doma pred hišo padla in si po
škodovala desno nogo. Jožeta A v 
guština, kmetijskega zavarovanca 
iz Podhoste, Je konj udaril po le
vi nogi in mu Jo poškodoval. 

plevela dobrih SUrlnajst dni pred 
zletom, potem pa se- j ih živa duša 
ni več dotaknila. Naj omenimo le 
nekaj primerov, k i zelo ostro bo
dejo človeka v oči: 

Muzejska ulica Je v vsej svoji 
dolžtni strahovito zanemarjena. 
Nihče Je ne čisti, n ihče je ne na
sipa ln vendar vodi k važni kul
turni ustanovi - k muzeju in že 
naprej skoro do zdravstvenega do
ma oziroma zobne poliklinike, ka
mor prihaja vsak dan ogromno 
ljudi. V naravnost obupnem stanju 
Je Breg. Vasica, vsa zaraščena z 
visoko travo in s plevelom, pušča 
komaj meter čistega cesUšča, ki 
pa Je od nalivov tako zdrto, da ob
staja resna nevarnost, da si bo 
kdo na razmetanem kamenju zlo
mil nogo. Odtočnega jaška sploh ni 
ln voda dere ob dežju po ulici ln 
Jo še bolj kvar i . Ob prehodu z 
Brega na Muzejsko ulico je nare
jen visok počezni prag,- k i Je zelo 
nevaren zlasti ob prehodu ponoči. 

Nič manj -vzgledno- vzdrževana 
Je tudi ulica mimo kapltlja ter 
prostije. Ce Že Izvzamemo dejstvo, 
da Je kapltelj najs tare jša točka 
Novega mesta, k i skriva v svojih 
zidovih f-c večjo umetnino - Tlnto-
rettovega Miklavža ln bi že zaradi 
vedno večjega dotoka tujcev, k i 
redno obiskujejo tudi te objekte, 
bilo treba to uMco vendarle malo 
popraviti - smemo Novomeščani 
pričakovati boljšega vzdrževanj n 
te ulice tudi že zaradi nas samih. 

Sance, nekdaj tako lepo spreha
jališče tik pod starim mestnim zi 
dom. uporabljajo danes samo šc 
novomeikl »kavbojcl- ln ljudje, 
ki Jih tu zateče potreba. Zupanči
čevo sprehajališče kliče na pomoč! 
Menimo, da bi bil že čas to pot 
vsaj malo nasuti in popravlU, kar 
so zrezali traktorji, k i so vozili 
gradbeni material na Loko za zi
danje slačilnice na Športnem igri
šču. 

To Je samo nekaj primerov, ki 
bi Jih bilo treba obravnavati ln 
napake popraviti. Naj bi Imelo 
mesto tudi sicer lepo urejene Ui 
očiščene ulice, ne pa da se j ih za 
silo počisti samo takrat, ko se 
Novemu mestu napoveduje to ali 
drugo praznovanje, k i pripelje k 
nam več ljudi! Tudi meščani sami 
bi rndl Imeli čisto mestece. Res 1< 
pa tudi, da bi k čiščenju l ahk 
tudi prebivalci mesta sami dopri 
nesli velik del. če bi gospodarji lr> 
lastniki hiš od časa do časa poči 
stili okrog svojih hiš po staren 
slovenskem' pregovoru: pome*" 
pr»d svojim pragom 1 

Rodila Je Albina Zore lz Noveli* 
mesta, Gubčeva cesta - deklico 
Amalija Podrzaj lz Novega mestu 
Kettejev drevored - deklico. 

Poročila sta se: M a r t i n Dreno 
,ec, el^ktromehanik lz Novega me 
»ta, Valantičeva S. ln Ana Luzar, 
uslužbenka lz Novega mesta, Foer-
sterjeva 12. 

B r e ž i c e z a dan vstaje 
Tudi v Brežicah smo prosla

vili 19. obletnico DNEVA 
VSTAJE. Na predvečer je bila 
na levem bregu Krke proslava 
ob veliki udeležbi Brežičanov. 
O pomenu tega dne je govoril 
kapetan 2lindra, zraven pa je 

še povedal dogodek Kozjan
skega odreda ob prehodu Save 
pri Brestanici mimo močne 
okupatorjeve zasede. 

Po slavnostnem govoru so 
sledile recitacije, odred JLA z 
gojenci predvojaške vzgoje pa 
je prikazal nočni napad. Po 
prelepem ognjemetu in tabor
nih ognjih ter domači godbi 
na pihala so borci pripovedo
vali svoje doživljaje iz narod
noosvobodilne borbe pceno v 
noč 

Takih proslav, organiziranih 
na prostem, si ob pcietnih ča
sih Brežičani še želijo. 

-nik-

RAZPIS VISOKE Š O L E ZA TELESNO 
VZGOJO V LJUBLJANI 

Po 47 letih sta se nedavno tega 
srečala brata Z o r k o Iz Artič. 
Mlajši Mihael je prifiel domov 
na obisk iz Amerike — In da 
veselja ob veselem snidenju po 
skoraj polstoletni ločitvi nI bilo 
malo. si lahko predstavljamo • . . 

OBJAVA 0ZSZ NOVO MESTO 
Okrajni zavod za socialno zavarovanje v Novem 

mesta sporoča: 
Ker prihajajo sedaj zavarovanci iz bližnjih in od-

daJjenih Kralev po potne stroške, posmrtnine in po
grebnine neposredno na Okrajni zavod za socialno 
zavarovanje v Novem mestu ali njegove podružnice 
v Brežicah, Ornomlju in Krikem z izpostavo v Sevnici, 

o b v e S č a m o 
vse zavarovance, da od 1. avgusta 1960 dalje Okrajni 
zavod, kakor tudi njegove podružnice, ne bo več iz
plačeval da jate-/ \i zdravstvenega zavarovanja v go
tovini, te~iveč bo vsa Izplačila nakazoval po Komu
nalni banki. 

Zavarovanci, ki so zaposleni pri pooblaščenih pod
jetjih, zavodih in ustanovah, pa svoje pravice Iz zdrav
stvenega zavarovanja uveljavljajo neposredno tam, 
kjer so zaposleni. 

Okrajni zavod za socialno 
zavarovanje v Novem mestu 

o : u: Ntmaničevega mlina v Želebeju ob Kolpi so v petek dopolnim tabornikt-brigadirji 
i.vm PARTIZANSKI K O r : obiskali tabor črnomaljskih tabornikov; prijetna kopel v topli reki 
J im je odtehtala to, česar ob Temenici pogrešalo, ker je do Krke le predaleč. Prijetno pa je 

bilo tudi srečanje i črnomaljsko mladino 

Na podlagi Odloka o razpisih ln 
pogojih za vpis na fakultete, v i 
soke šole in umetn i ške akademije 
(Uradni list F L R J št. 12/5» z dne 
25. marca 1959), razpisuje Svet V i 
soke šole sa telesno kulturo v 
Ljubljani vpis slušateljev v I. let
nik Visoke šole za telesno kulturo 
v Studijskem letu 1960/61. 

V I. letnik bo sprejetih 50 red
nih slušateljev, medtem ko je šte
vilo Izrednih slušateljev neomeje
no. 

Na šolo se lahko vpišejo: 
1. kandidati, k i so končali gim

nazijo oziroma strokovno ali umet
niško šolo, na kateri je trajalo 
šolanje vsaj tr i leta, če se je za 
vpis na te Sole zahtevala, kot prej
šnja Izobrazba, osemletna osnov
na ali njej enaka šola; 

1. Kandidati, k i so končali Bolo 
za izobraževanje učiteljev oziroma 
napravili Izpit, k i ustreza zaključ
nemu izpitu na takšni šoli ; 

S. Kandidati, k i so po končanih 
dveh razredih gimnazije, končali 
strokovno Solo, k l Je trajala dve 
Šolski leti ; 

4. državljani, k i so končali viš
jo strokovno šolo, trajajočo vsaj 
dve šolski leti ; 

5. Na Solo se lahko vpišejo tudi 
državljani, k i niso končali šol lz 
točk 1-4, če so bi l i vsaj štiri leta 
na uspešnem prakt ičnem delu v 
Soli ali družbeni organizaciji, kot 
učitelji aU vodniki. 

Kandidati se lahko vpišejo pod 
naslednjimi pogoji: 

a) Kandidati za vpis pod točka
mi 1-4 morajo opraviti sprejemni 
izpit iz fizike (mehanika) ter izpit 
iz slovenskega jezika. Izpit iz fizi
ke Je ustmen, iz slovenskega Jezi
ka Je pismen. Na izpitu iz meha
nike morajo kandldad dokazati, 
da obvladajo snov, predpisano za 
gimnazijo, na izpitu iz slovenske
ga Jezika pa bodo dokazali, da 
obvladajo materinski Jezik. 

b) Kandidati lz točke 5 morajo 
na sprejemnem izpitu, poleg izpi
ta iz mehanike ln slovenskega Je
zika, opravlU Se ustmenl Izpit 
iz zgodovine ln teorije telesne 
vzgoje. 

Na izpitu lz zgodovine morajo 
dokazati, da obvladajo snov lz 
razvoja družbe od leta 1848 naprej 
s posebnim ozirom na družbeni 
razvoj pri Južnih Slovanih. Na 
izpitu lz teorije telesne vzgoje 
morajo dokazati, da so si v praksi 
pridobili potrebno osnovno teore
tično znanje lz tega področja. 

Za sprejemni Izpit od a) in b) 
so podrobnejši pogoji objavljeni 
na šolski oglasni deski, lahko pa 
jih kandidati dobe tudi pismeno, 
če to žele. 

Vsi kandidati se morajo podvreči 
zdravniškemu pregledu pred komi
sijo, k i Jo določi uprava Sole, nato 
pa opraviti Se izpit, na katerem 
morajo dokazati, da Imajo za Stu
dij potrebne psihofizične lastnosti. 

Na prakt ičnem Izpitu bodo kan-
lldati pokazali s%'oje sposobnosti 
s področja moči, hitrosti, spretno
sti ln vztrajnosti ln sicer: 

mošk i : tek na 100 m, tek na 
t500 m, skok v višino, preizkus 
spretnosti v ravnanju z žogo, 
olezanie, poligon, kratka vaja na 
irodju ln preizkus posluha; 

ženske: tek na 60 m, tek na 800 
m, skok v \iSlno, preizkus spret
nosti v ravnanju z togo, plezanje, 
poligon, kratka vaja na orodju in 
preizkus posluha. 

Kandidati naj se prlglase pisme
no na upravo Sole do 1. septembra 
t. 1. VloKi za vpis Je treba prilo
žiti Šolsko spričevalo, s katerim 
M dokaže pravica za kandidiranje 

za vpis, rojstni list ln kratek žtv-
njenjepis. 

Kandidati za vpis pod točko B 
morajo predložiti še pismeno po
trdilo šole oziroma organizacije, 
da so uspešno opravili predpisano 
prakso kot učitelji oziroma vodni
ki aH inštruktorj i . 

Sprejemni izpit bo po nasled
njem razporedu: 

dne 16. in 17. septembra, obakrat 
ob 8,. uri zjutraj - sprejemni Iz
pit lz teoretičnih predmetov, 

dne 19. septembra ob 8. uri zju
traj - zdravstveni pregled, 

dne 20. in 21. septembra ob S. 
uri zjutraj - pregled fizične zmog
ljivosti. 

K izpitu lz fizične zmogljivosti 
se morajo kandidati Javiti v po
trebnem vadbenem oblačilu. 

DELAVSKA UNIVERZA 
V I Đ E M - K R Š K 0 RAZPISUJE 
1. vpis v Večerno ekonomsko 

srednjo Solo v Vidmu-Krskem. 
Pogoji: starost 18 let, dovrSena 

osemletna šola oziroma nižja gim
nazija in zaposlitev. 

K prijavi priložite kolek za M 
dinarjev drž. takse, zadnje šolsko 
spričevalo in potrdilo delodajalca. 

2. vpis v 5„ 6. ter 7. ln 8. razred 
večerne osemletne šole. Pouk za od
rasle bo v Vidmu-Krškem. Kosta
njevici in Podbočju. 

V prijavi navedite kraj, kjer že
lite obiskovati šolo ln svoj točen 
naslov. 

Prijave za ekonomsko ln osem
letno šolo sprejema Delavska uni
verza do vključno 28. avgusta 1060. 

Delavska univerza Videm-Krško 

RAZPIS KMETIJSKE Š O L E 
MALA LOKA 

Kmetijska Sola Mala Loka , posta 
Vel ika Loka, razpisuje vpis v dvo
letno živinorejsko šolo. Pogoj za 
vpis ze uspešno dovršena osem
letka. Kolkovanl proSnjl prilo
žite zadnje šolsko spričevalo, 
zdravstveno spričevalo, izpisek ls 
rojstne maUčne knjige, potrdilo 
o plačevanju vzdrzevalnlne ter 
kratek življenjepis. 

Po uspešno dovršenem šolanju 
imajo učenci možnost vpisa v tret
j i letnik srednje kmetijske Sole. 
Mesečna vzdrževalnlna je 7.000 din, 
vendar si učenci s prakt ičn im de
lom odslužijo del vzdrzevalnlne 
(2.500 din). Pričetek šole Je 15. sep
tembra 1960. Prošn je za vpis na
slovite na upravo šole do SO. 
avgusta t. 1. Uprava 

OBJAVA INDUSTRIJSKE Š O L E 
LITOSTROJ LJUBLJANA 

INDUSTRIJSKA SOLA LITO
STROJ objavlja naknadni vpis za 
I. letnik v šolskem letu 1960-61 t a 
poklica L I V A R in M O D E L N I M I 
Z A R . Prednost imajo kandidati r* 
Ljubljane ln bližnje okolice v sta
rosti od 15 do 17 let. Učenci pre
jemajo med šolanjem denarne na
grade v znesku do 6.000 din na 
mesec, kar Je odvisno od poklica, 
letnika in učnega uspeha. Vpisova
nje Je vsak delavnik od B. dO 13. 
ure do vključno 31. avgusta 1060. 
Vse nadaljnje Informacije daje 
upravn šole, Ljubljana, Djakovl-
*evh 53. telefon 39-011, Interno <tt. 

Uprava leta 

M A 1.1 O G L A S I V 
D O L E N J S K E M LISTU t 
ZANESLJIV U S P E H ! 
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Mesto pod rušo 
Obisk pri a r h e o l o g i h in n j i h o v i h m l a d i h p o m o č n i k i h , k i i z k o p a v a j o pri B r n o v e m na K r š k e m 

polju starodavno r i m s k o n a s e l b i n o N e v i o d u n u m 

»Izkopavajo prav pred mojo 
hišo,« je povedal mož, k i sem 
ga srečal ob cesti, k i pelje v 
Drnovo. »Toda zlatega teleta še 
niso našli,« je hudomušno pr i
b i l i n se nasmejal. 

D r n o v o leži blizu avto
mobilske ceste, pet kilometrov 
od Krškega. Hiše v vasi so 
večinoma neometane. Rdeče 
strehe, rdeči zidovi hiš. Če ho
češ pr i t i do arheologov, se 
moraš prebiti skozi vas in vro
čino poletnega dne. Arheologi 
Izkopujejo na več mestih. Do
poldne kopljejo, »tipajo« za 
ostanki hiš in izginule kulture, 

Eopoldne prerisujejo tlorise 
iš, na katere so naleteli, fo

tografirajo in čistijo najdbe. 
«r*red očmi arheologov vstaja 
mesto. Mesto, stoletja pokopa
no pod rušo, pozabljeno in za
puščeno. Čas, vojne, propad 
rimskega imperija, vse to je 
spravljalo mesto pod rušo in 
pozabljeno bi bilo morda, če 
ne bi nanj opozarjali zgodovi
narji preteklih stoletij. In še 

nekaj je, kar je pričalo o me
stu: Številne najdbe, k i so dol
ga desetletja polnile muzeje na 
Dunaju, v Ljubljani in drugod. 
Posvetila bogovom Jupitru, 
Neptunu, Ovianu, Silvami. M i 
tr i in drugim, k i so j ih od'''*«'! 
pri prejšnj ih nesistemot'« i 
in na jvečkra t slučajnih izko
pavanjih, so dokazovala, da je 
imelo mesto veliko svetišč in 
temu primerno kulturo. ' 

BESEDO IMA ARHEOLOG 
Peter Petru, k i sem ga dobil 
pri izkopavanju na vrtu hiše, 
na koncu vasi. 

»Mesto se je imenovalo Ne
viodunum — Nova trdnjava. 
Bi lo je pod rimsko upravo. 
Pred prihodom Rimljanov je 
bila to naselbina keltskih L a -
tobikov. Pod Rimljani je bilo 
mesto upravno središče Dolenj
ske. V okviru Panonije Supe-
rior je mestno okrožje Nevio-
dunuma obsegalo vso Dolenj
sko na zahodu do Višnje go
re, kjer je mestno področje 

mejilo na Emono, proti severu 
je mejila Sava na provinco 
Noricum oz. na celjsko mestno 
okrožje, manj pa je znana me
ja proti vzhodu, kjer je to 
okrožje mejilo na Siscio — Si
sak. Mesto je bilo važno pro
metno središče. Skozi Nevio
dunum je šla glavna državna 
cesta, k i je vezala Italijo z 
vzhodom. 

Mesto je živelo vse do pr i 
hoda raznih germanskih in po
zneje slovanskih plemen. Ob 
propadanju rimskega imperija 

Ribolov Je lep šport i n da b l 
b i l tudi udoben - posebno za 
tiste, k i niso skregani s komo-
ditcto —, si je nekdo izmisl i l 
takle plavajoč sedež. Vso na
pravo z lahkoto zmontirate v 
pičlih desetih minutah, tehta 
16 kg in jo zloženo nosite na 
suhem na rami, privezano z 
dvema močnima jermenoma. 
Motorček dveh konjskih s i l pr i -

Na radarskem stolpu neke zna
ne družbe v Z D A so montirali 
veliko 60-tonsko svetilko z re
flektorjem l n z mnogimi moč
n imi kanal i . Naloga te svetUke 
za radar, kot jo Imenujejo je, 
da ugotavlja stopnjo vpl iva ra
darske kupole na sprejemnik, 

k i ga ima vmontiranega. 

hrani r ibiču Se vesla. Kon
struktor, Amer ičan Dick Bra-
kett pravi , da bo svoj izum 
še izpopolnil in ga začel Izde

lovati serijsko. 

P * 
-

Za na jmanjšo podmornico velja Mlnisub Mark V I . Dolga Je 4,5, 
visoka 1 m, 70 cm široka, tehta 204 kg, brez motorja l n baterije 
pa 177 kg. V njej Imata prostor voznik in potnik. Ce v podmor
n ic i n i motorja, Jo poganjata naprej dva moža s pomočjo peda
lov. Voznik manevrira s krmi lom kot v letalu. Hitrost, k i Jo do

seže podmornica, je od 3,8 do 7,3 milje na uro. 

S k i c a glave v D r n o v e m i z k o p a 
nega r imskega o r l a 

pa so propadala tudi m e s t a . . . « 
»So v prejšnjih desetletjih 

veliko izkopavali?« 
»Izkopavali so. Vendar ne 

dovolj. Izkopavanje Neviodu-
numa je do sedaj ena najbolj 
perečih nalog rimske arheolo
gije pr i nas, saj bo prav Ne
viodunum dal ključ za razu
mevanje razmerja med osva
jalci R ima in domačini.« 

OBISK V SPALNICI 
kdovekaterega rimskega uradnika. 
Obisk je predlagal arheolog. VBto-
pila sva brez trkanja. Samo »do
ber dan« sem rekel fantom in de
kletoma, k i so previdno odkopa
v a l i 

Stopila sva k jami. Trideset cen
timetrov pod rušo se vidijo ostanki 
sobe. Po njej so razporejeni ste
brički iz opek. 

»Na teh stebričkih so bila tla so
be. Prostor pod tlemi je bi l votel. 
V Nevjodunumu so poznali »cen
tralno kur javo« hjpokauet. N a 
enem koncu h i še so imeli peč, iz 
katere so odvajali topel zrak po 
kanalih v stanovanjske prostore. 
Peč, kjer so kur i l i , je bila precej 
oddaljena od sob. Taiko se je zrak 
očistil dima l n saj.« 

»Doma bom predlagal, naj si 
omislijo tako centralno kurjavo,« 
je rekel fant, k i je previdno od
kopaval s tebr iček. Skupina fan
tov jn deklet je j i vasi. To so d i 
jaki , vajenci, k i j i h je zanimivo 
delo pritegnilo. Med nj imi je tudi 
Aljoša, t ret ješolec lz Nove Gorice. 
Pravi , da se bo odločil za študij 
arheologije ln da je prej hotel 
vsdeti, k a k š e n poklic jn kakšno 
delo je to. 

Ž E N S K E , VRČI IN CESARJI 
Prvega sicer n i najti med ostan

k i rimske hiše . Vrči pa so pogosti. 
Fantje, k i izkopujejo, so takoj na
su zvezo med ženskami i n zdrob
ljenimi vrči . 

»Vidim, da se ženske skozi sto
letja niso izpremenile. Ze za časa 
Rimljanov so razbijale vrče ln se 
sedaj J ih , - je rekel Tone ln po
ložil ko£<ček lončene posode na 
kupček . Seveda se je samo šalU. 
Dobro ve, da Je v rče zdrobil pr i
tisk aemlje. 

Med predmeti, k i so Jih odko-
pali. Je zanimiv podstavek nekega 
l^pca, k i je izredno obrtno delo. 
Nafflj so tudi glavo orla, k i Je ver
jetno rabila kot končnica stola a l i 
postelje. Posebna zanimivost so 
ostanki okensiklh šip. Te šipe so 
na obeh straneh gladke in kažejo 
na visoko steklarsko izurjenost. 
Upe so bdle verjetno pripeljane po 
Savi, k i je včasih tekla mimo me
st*- Prevoz takega blaga po cest. 
Je bil težaven, ker je bila pot dol
ga in polna nevarnosti. Našli so 
tudi del ver ižnega oklepa ln za
ponko lz brona v obllkj ose. 

K o sem vpraša l arheologa, koliko 
novcev so že našl i , je povedal, da 
so pravkar odkopall š t i r idesetega. 
Pokaže m i ga. 

Glava cesarja. Okoli nje napis: 
K O N S T A N T I U S NOBILISSIMUS 
C A E S A R . N a drugi strani Je bo
žanstvo z napisom GENIO P O P U L I 
R O M A N L 

»BiH so časi,« pripoveduje arheo
log, »napadov i n lakote. Takrat je 
bi l denar najboljše propagandno 
sredstvo. Utrjeval je zaupanje v 

cesarja, k i je b i l upodobljen na 
eni strani jn budil vero v boljše 

življenje ob pogledu na drugo 
stran novca, kjer so bile upodob
ljene boginja Sreče-Fortuna in 
druga božanstva . . .« 

Napotiva se po vasi. Ogledava si 
še izkopavanje na bližnjem travni
ku. S kr ižnimi jarki so odkrilj po
slopje. Našli so celo kose notra
njega ometa. T i so živo-rdeče po
barvani. V barvo so mešalj belja
kovine in tako je zdržala do danes. 

POMENEK OB POBEGLI REKI 
»Poleg mesta je nekdaj tekla 

Sava. Sedaj teče pet kilometrov 
proti severu. Premaknila se Je. 
Znano je, da je Sava večkrat spre
minjala svojo strugo.-

Stopiva do suhe struge Save. 
Struga je globoka. Arheolog poka
že na kamnita bloka, k i morata lz 
zemlje na bregti. 

»To so ostankj nekdanjega pr i 
s tanišča,- pove. -Mesto je bilo 
pravo križišče cest. Razen tega Je 
šlo precej prometa brez dvoma tu
di po reki . Kamnit i bloki , k i se 
tukaj vidijo, so gotovo pripeljani. 
Takega apnenca tu blizu n i na j t i 
Vaščani Drnovega so dolga leta 
dobivali material za svoje hiše iz 
ostankov mesta, k i je nekoč le
žalo na tej strani Save. . V vasi je 
najti blizu dvajset podobnih kam
nitih blokov. 

Pred sto let; Je tukaj izkopaval 
novomeški geometer LeLnmuhler. 
Kopal je v vasi na več mestih. Ob
upano je dejal, da ne more najti 
nobenega zidu - ostankov stavb a l i 
česa podobnega. Pač n i vedel, da 
so morda ravno tam, kjer je izko
paval, kmetje izkopali kamenje ln 
gradbeni mater ial .« 

RIMSKA H I Š A V Š M I H E L U 

Pretekli teden je Dolenjski 
muzej pod vodstvom kustosa 
za arheologijo vodil izkopa
vanje večje rimske hiše v 
Smihelu pri Žužemberku. Pri 
delih so sodelovali dijaki — 
člani arheološkega krožka no
vomeške gimnazije. To prak
tično terensko delo pri izko
pavanju pomeni za dijake za
ključek rednih tedenskih pre
davanj o arheologiji med šol
skim letom, katera jim je po. 
sredoval kustos Dolenjskega 
muzeja. Tako so dijaki pri 
praktičnem delu na terenu 
spoznali način izkovanja, do
kumentiranje in zaščito ob
jektov. 

GROBLJE 
Od pristanima ob pobegli reki , 

k i ga nameravajo odkopati, sva 
se napotila na groblje. Tako pra
vijo vaščanj zemlji, k i leži na 
koncu vasi neobdelana in zapušče
na. Tudi tukaj koplje skupina. 
Vodi jo Tone Knez, kustos Dolenj
skega muzeja. 

»Tukaj nekje se Je mesto mo
ralo končat i ,« domneva Tone 
Knez. »Morda bomo naleteli na 
obrambno obzidje, o katerem piše 
Valvasor. Vendar menimo, da me
sto n i imelo obzidja in obrambnih 
utrdb. 

Tu je v osemnajstih letjh pre jš
njega stoletja Izkopaval Peentk. 
Izkopanine je prodajal raznim mu
zejem. Našel je okolj 1500 predme
tov, k i so bi l i zakopani v grobo
vih. 

Zanimivo je, da se na njivah 
spoznajo grobovi po bujnejšem 
rastju. Našli smo nekaj grobov 
na n j iv i detelje. Lega groba je 
označena z deteljo, k i po velikosti 
presega svojo okolico.« 

Predno sem odšel iz vasi, 
sem se hotel pogovoriti še o 
zlatem teletu, na katerega je 
namignil kmet ob cesti, ko 
sem prihajal. 

Pred svojo hišo, poleg gro-
belj, je sedela s tarejša žena. 
Njo sem izbral za pomenek o 

ZLATEM TELETU 
To je beseda, k i jo morda že 
stoletja izgovarjajo vaščani. 
Beseda, k i je postala del nj i 
hovega besednjaka. Zgodba o 
zlatem teletu. ' . . Morda jo je 
ustvarila domišljija. Lahko pa 
tudi. da so iz roda v rod p r i 

povedovali o svetiščih, o bo
žanstvih v njih. 

»V tej vasi živim že od št i r i 
najstega leta,« je povedala M a 
rija Anžur . »O, veliko vam 
lahko povem o zlatem teletu! 
Oče je pripovedoval, da je po
vedal oče njegovega deda, da 
je zlato tele zakopano ob suhi 
strugi Save. Saj ste videl i ka
menite bloke ob Savi? No, v i 
dite, tam nekje mora biti za
kopano . . . Moj oče, davno je 
bilo to, je pripovedal, da se mu 
je vedno izplačalo orati. P r i 
oranju je našel toliko starega 
denarja, da je b i l poplačan ves 
trud. Vsak teden je iz bližnje 
graščine prijezdil baron i n po
bral novce. Vsakega je pogle
dal, malo ostrgal, da je videl 
iz česa je in če }e b i l zlat, ga je 
bolje p l a č a l . . . Pa še nekaj 
vam bom povedala. N a koncu 
vasi, nekaj hiš od tu, je pred 
leti živel star mož. Nič n i de
lal , samo časopise in knjige je 
bral. Imel je stare, č rne bu
kve. P r av i l je, da je zlato te
le prav zagotovo zakopano ob 
suhi strugi Save. B i l je učen 
m o ž . . . « 

Tako pripoveduje. Iz roda v 
rod so tako pripovedovali. P r i 
povedke o zlatem teletu so z 
letošnjimi izkopavanji oživele. 

»No, morda pa bodo le na
šli,« pravijo ljudje v vasi. 

P E T E R B R E S C A K 

OKROGLE 
V Z G O J I T E L J 

»Uh, moji otroci so grozno 
razposajeni. Kaj pa tvoji? AH 
kdaj udariš sinka?« 

»Naa, nikoli. Samo takrat, 
kadar se branim...« 

ČAKANJE 
»No, spet greš z mano ne

obrit!« 
»Čakaj: obril sem s«, ko si 

se ti začela oblačiti.« 

STARA PESEM V MODERNI 
OBLIKI 

»Pastirček pasel je ovce, za
čel antene štet...« 

Prisrčne čestitke, gospa! Val 
mož je pa rea ljubezniv... 

— Čestitam, draga moja, poro
čila si najbolj lnteresantnega 
med možmi, ki sem jih jaz 

zavrnila... 

T u d i z r a č n e poti so o z k e 
V amer išk i državi Illinois sta 

v zraku trčila dva reaktivca, 
eksplodirala in zginila v pla
menih. Oba sta letela s hitro
stjo 1600 km na uro. 

Enotedensko izkopavanje j* 
pokazalo, da imamo v Smihe
lu opravka z večjo kmetijo 
nekdanjega rimskega veljaka. 
Tako je bilo najdeno velika 
zidov, ki so nekoč obdajali 
stanovanjske in gospodarske 
prostore te kmetije. Ze pred 
vojno je bilo na tem zemlji
šču najdenih nekaj bronastih 
rimskih novcev in železna su
lica, letos pa smo našli dosti 
črepinj lončenih posod in ne
kaj ostankov rimskega stekla. 
Vse kaže, da je bil lastnik 
tedanjega posestva neki Vi-
bius Emeritus, čigar nagrob
ni spomenik z izklesanimi po
dobami njegove družine je 
vzidan v pokopališkem zidu 
v Smihelu. Vsi zidovi, ki so 
bili letos odkriti, so dobro 
ohranjeni ter bodo očuvani ta
ko, da bodo vsak čas dostop
ni in vidni. K. T. 

B O G O M I L L I L I J A : 3 

NA SPREHODU PO MALO ZNANI 
N O V O M E Š K I OKOLICI 

Hotela sva urno do brezna, pa Kastelic naju ni 
kar tako pustil. Ponudil nama je domačo kapljico, 
kajti njegov dom je zelo gostoljuben. K o sva se 
prijetno odžejala, sva se namerila proti breznu. V e n 
dar sva kmalu ugotovila, da sva zašla s prave poti. 
K sreči sva opazila više v rebri hišo, pred katero 
je zalo dekle mencalo perilo. Nekam čudno boječe 
naju je motrila, ko sva se namerila proti njej. 
K a r vidno se je oddahnila, ko sva se pozanimala 
za brezno. Po nekaj minutah naju je objel hlad 
kraškega gozda. Menda bl se po njem še precej 
časa sukala ko mačka okoli vrele kaše, če se ne bi 
po poti pripodila na kolesih dva vaška mladeniča, 
ki jo je gotovo napotil za nama Kastelic a l i Koter. 
Zdaj sva hitro dosegla rob prepadine, k i je porasel 
z drevjem in grmovjem. Od tod se je videlo precej 
daleč v mračno globino, k i pa je dostopna le tako, 
da se navežeš na vrv. Seveda je pri roki nisva imela, 
pa tudi sicer sva si priznala, da sva že mimo svojih 
f izkulturniških sposobnosti. Torej sva le zvedavo str
mela navzdol in opazila tam ostanke lestev, na ka
tere sta naju opozorila spremljevalca. 

Od brezna smo skupaj krenil i navzdol v plitvo 
vr tačo Jamen dol, kjer so še ohranjeni ostanki apne-
nice, k i je prenehala delati pred kakimi petimi leti . 
Brž zraven je . Lakovniški studenec, močan ln sta
noviten kraški izvir, kjer po legi sodeč, prihaja na 
dan voda iz kotanj Koterjeve prepadine. Do izvira 
drži posebna pot, saj tu napajajo okoličani živino, 
izpirajo perilo in hodijo s škafi po pitno vodo, kadar 
j im jo v suši doma zmanjka v vodnjakih. Termo
meter je pokazal, dai ma izvirna voda 11° C. Ker j« 
vedno enako hladna, izhaja iz izvira pozimi sopara 
in menijo domačini , da je takrat mnogo toplejša kot 
v poletni vročini . 

Ob vijugavem potoku Vejerju, k i mu tu že pra
vijo Petelinec, sva jo mahnila naprej proti Rakov-
niškemu studencu, ki je pod vasjo Rakovnik. Kra j 
mlina sva prekoračila visok most čez potok, ker 
naraste v njem voda ob močnem deževju razme
roma visoko. Tu sva krenila po desni strani potoka 
navzgor do bližnjega Rakovniškega studenca, kjer vre 
voda kar iz tal na več mestih. Ta studenec ima med 
domačini še višjo ceno kot oni v Lakovniku. Je za 
spoznanje hladnejši in ne presahne nikoli , zato je 
urejen za napajanje živine, za pranje in zajemanje 
pitne vode. 

Od tod sva se povzpela po klancu navzgor v vas, 
da bi obiskala partizansko Čubri lovo mamo. Zal je 
ni bilo doma. Zato sva se tu ustavila le toliko, da 
sva povprašala dve prijazni ženici za pot na Težko 
vodo. 

Dan je postajal pošteno vroč in sonce naju je žgalo, 
da sva se krepko znojila. Na srečo sva potovala skozi 
gozd, a tod je držalo v vse smeri toliko kolovozov in 
steza, da se je bilo težko odločiti. Vse so bile bolj 
al i manj podobne poti, ki sta jo nama opisali obe 
domačinki . Odločila sva se za kratek posvet, kajti 
časa za dolge razprave ni bilo. Sonce je stalo visoko 
na nebu in dan se bo kmalu nagnil na drugo stran. 
Odločila sta se kar za neko določeno pot, ki je bila 
res prava, da sva po njej dosegla Težko vodo. Vas 
stoji ob istoimenskem potoku ob cesti, ki pelje iz 
Novega mesta čez Gorjance v Belo krajino. Bi lo je 
točno poldne. 

V vasi dobro poznam Beletovo hišo, saj je sem 
često zahajal moj pokojni oče, kadar je obiskoval 
sadjarje in čebelarje. Tudi sicer se je tu rad ustavil 
pod košato lipo na dvorišču, kjer stoji okrogla kam
nita miza. 

Roman je dejal, da nosi s seboj v torbi postojnsko 
mortadelo. Le kruha nisva imela. N i kazalo drugega, 
kot da sva tu poprosila zanj, s pijačo pa so nama 
brž sami postregli, kajti to se v takih dolenjskih 
hišah samo po sebi razume. Zadovoljila sva se z vinom, 
za žganje pa sva se lepo zahvalila, ker se ga oba 
na potovanju raje vzdrživa. 

Počitek v hladni senci pod košato lipo se nama 
je odl ično prilegel. V dobri uri sva pošteno omlatila 
pol sveže pečenega hlebca kruha ob mortadeli in po
spravila polič dobrega vina, ki je ohladil žejo. M e d 
tem sva z zanimanjem poslušala Beletovo mamo in 
tudi oba »mlada« sta kljub delu rada kramljala. Kako 
rada W še ostala v tej prijetni družbi, da nI p r i 
ganjal čas. Po cesti navzdol sva se napotila k izvirom 
Težke vode. To ime so dali močnemu potoku zato, 
ker so ženske tu zajemale vodo in nosile težko breme 
od izvira po strmi poti v vas. 
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M 
Nemec je čakal, dokler ni moški s svojo barko priveslal 

do njega. Bi l je manjše, tršate rasti, rdečeličen in pegast. Skočil 
je na suho in šepnil v nemškem jeziku: 

»Komaj sem dobil čoln. Ni boljšega, ampak šlo bo. 
»Kje imaš svoje stvari?« 
»V kovčku. Pokril sem ga • platnom. In ti?« 
»Našel sem škatlo,« je veselo odvrnil Nemec. »Vse Je v 

redu.« 
»Krasno!« Prišlek je razgrnil zavitek papirja. »Pomorski 

zemljevid! Bratec, nisem bil zaman mornar. CJU sem attfletirkp 
kr»arkam, pa ne M ubogem« patruljnemu čoCMW> 

35. 
»Koliko časa bova potrebovala do Italije?« 
»Najprej morava veslati, da ne bo sumljivo. Zvečer raz-

pnem jadra in zarana sva tam.« 
»Dobro,« je prikimal laži-znanslvenik. »Zdi se mi, da je 

najbolje, če takoj odrineva. Težko sem odkopal škatlo, lile 
molel so mi bili ves čas v napoto. Neki profesor je z njimi, 
ki me nI preveč prijazno gledal. Pravkar se mudi v mestu.« 

»Ce naju najdejo, nama nič ne morejo, ker imava doku
mente v redu. Prtljago nama lahko pregledajo. Za Škatlo sem 
pripravil pod barko močan kavelj.« 

»Imam tapfti načrt. Poglej pa#Uvoa v 

36. 
Nemec, ki je bil med vojno mornar, je lokavo pomežlknll svo

jemu pajdašu. »Slišiš, Kurt, to je ideja! Motorni čoln, kajn«* 
Fn z jadri povrhu, kadar zmanjka bencina.« 

»Tako je, VVerner,« Je rekel laži-znanstvenik Kurt. -Vid«! 
>;em čoln od blizu, izvrsten Je. Samo ena nevarnost preti...* 

»Tudi to sem že razmislil,- je rekel Kurt. »Vlekla J!» 
v barki s seboj, nato jih bova odvezala.-

»Sijajna zamisel!- Je kriknil VVerner. »Drage«, čakajo 
lepi čaat. Prcd ko izgineva od tod, bolje bo za naju!« 


