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podjetje H-Delo« v Ljubljani 

Ustvarjalni amaterizem 
morajo občinski ljudski odbori boli podpret 

Sobotna četrta redna skupščina Svobod in prosvetnih 
društev našega okraja (trajala je ves dan v Dolenjskih To
plicah) bo ostala zapisana v lokalni zgodovini razvoja kul-
turnoprosvetnega dela kot prelomnica odličnega pomena. 
Bila je tehten, pošten in pomemben obračun dela v zadnjem 
letu, ali, kot jo je ocenil tajnik Zveze Svobod in prosvetnih 
društev Slovenije tovariš Vinko Trmkaus: 

» po obravnavani problematiki je močno presegla vse 
dosedanje skupščine in se že skozi njo kaže sad prizadevanj 
mladega, elana polnega okrajnega vodstva in občinskih sve
tov, ki so uspeli napraviti v prosvetnem življenju majhno 
revolucijo. . .« Naj podčrtamo na prvem mestu zanimivo 
analizo doseženih uspehov, načrtov in problemov, ki so jo 
za Svobode in društva v okraju podali štirje osnovni refe
rati: o »Vlogi in mestu Svobod in prosvetnih društev v na
šem družbenem življenju« je poročal Jože Bogovič, o »Estet
skem izobraževanju in kulturni vzgoji v naših društvih«, 
Tatjana Belopavlovič, »Nekaj pogledov na dramsko dejavnost« 
Je podal Matko Matjan, medtem ko je o »Glasbeni amaterski 
dejavnosti« poročal Jože Petančič. Vsebino poročil bomo 
zaradi aktualnosti vsaj v glavnih izvlečkih objavili v na
slednjih številkah našega tednika, medtem ko v današnjem 
uvodniku seznanjamo bralce s potekom skupščine in z nje
nimi glavnimi ugotovitvami. 

Po zadnjih podatkih je v 
okraju v 95 Svobodah in pro
svetnih društvih 6008 oseb raz
ličnih poklicev in starosti, ra
zen njih pa še 422 pionirjev, 
skupno torej 6430 članov. Na 
skupščini so jih* zastopali 103 
delegati (osem delegatov se 
skupščine ni udeležilo), razen 
njih pa so bili kot gostje na
vzoči tudi tajnik republiške 
zveze Svobod Vinko Trinkaus, 
predsednik okr. odbora SZDL 

Viktor Zupančič, podpredsed
nica OLO inž. Vilma Pirkovič, 
predstavniki kulturno prosvet
nega sveta okraja Karlovac ter 
gostje iz okrajnih zvez iz 
Ljubljane, Kranja in Murske 
Sobote. 

Delo konference so prvi po
zdravili topliški pionirji in 
predstavnik domačega pro
svetnega društva »Maks He-
nigman«, nakar so tovariši Jo
že Bogovič, Tatjana Belopavlo

vič, Matko Matjan in Jože Pe
tančič prebrali svoja res anali
tična in nadvse zanimiva poro
čila. Misel osnovnega referata 
tov. Bogoviča, da 

» . . . je osnovna naloga pro
svetnih društev in Svobod raz
širjati kulturo med najširše 
plasti naših ljudi,« je preveva
la nato tudi delo štirih komisij, 
ki so podrobneje soočile vsebi
no referatov z življenjem in s 
problemi v društvih. V komisi-
jih za organizacijska vpraša
nja, za izobraževalno delo. za 
dramsko udejstvovanje in glas
beno vzgojo so delegati in 
gostje dodobra pretresli večino 
nalog, ki so zdaj pred Svobo
dami in prosvetnimi društvi. 

Splošna ugotovitev skupšči
ne je, da smo v zadnjem letu 
v kulturno prosvetnem delu 
dosegli pomemben napredek. 
Prav gotovo bi bil še večji, če 
ga ne bi tako občutno ovirale 
posledice dosedanje ekonom
ske nerazvitosti našega področ-
za, saj je goste in delegate ob 
poročilu, kako bore malo fi
nančnih sredstev sp bila de
ležna društva in" občinski sveti 
lani in letos, preveval resničen 
sram pred razgaljenim dej
stvom: 

lani je bilo v okraju na raz
polago za kulturno prosvetno 
delo Svobod in prosvetnih dru

štev 3,357.000 din, letos pa so 
občinski sveti do 1. avgusta do
bili komaj 910.000 din. Lani je 
bilo za honorarje in nagrade 
na tem področju porabljenih 
50.000 din ali povprečno 480 di
narjev na društvod), letos pa 
le 384 din na društvo. Vendar 
ni vedno ekonomska nerazvi
tost občine vzrok za mačehov
ske odnose do kulture in pro-
svete, kot je dejala tovarištca 
Pirkovičeva v pozdravu skup
ščini; rekla je namreč takole: 

» . . . ne gre le za vprašanje 
gospodarske zaostalosti, tem
več se za to firmo kaj rado 
skriva nerazumevanje za kul-

(Nadal je vanje na 5. strani) 

^^^^^^^^^^^ 

Delegati in gostje na četrti skupščini Svobod in prosvetnih 
5. novembra v Dolenjskih Toplicah 

Inšpektorji poročajo 
0 delu, ki ga verjetno prav malo poznamo, pa vendarle zelo učinkovito vpliva 

na potrošnikov žep, zdravje in življenje 

Trebnje: rajonizacija kmetijstva 
Svet za kmetijstvo trebanj

ske občine je v ponedeljek, 7. 
oktobra, pripravljal gradivo 
za prihodnjo sejo ObLO. ki bo 
posvečena razvoju kmetijstva. 
Na seji so osvojili predlog ra-
jonizacije kmetijstva v občini. 
V nižinskih predelih bo proiz
vodnja usmerjena v pol jedel-

Nepotrebni 
plotovi 

Aktiv osnovne organizacije 
ZKS študentov novomeškega 
okraja je pred dnevi pregledal 
svojo dejavnost v preteklem 
šolskem letu. Člani so med 
drugim ugotovili, da 6o ure
sničili lepo vrsto sprejetih na
log in dolžnosti. Med točkami 
delovnega načrta je bila tudi 
zahteva, naj se vzpostavijo 
trdnejše vezi med študenti in 
domačimi kraji. Pri tem so 
marsikje naleteli na razume
vanje in ustrezno pomoč, česar 
pa v celoti žal ne moremo tr
diti za vse gospodarske organi
zacije v okraju. 

Predlog, da bi študenta prite
gnili v ustvarjalno življenje 
kolektiva, ni naletel povsod na 
razumevanje. Mnogi študentje-
štinendisti le redkokdaj pride
jo v podjetje. Zato ne poznajo 
težav, uspehov in problemov 
kolektiva, ki jih štipendira. Ne
kam tuji so v podjetju, za mar
sikoga morda celo nepotrebno 
breme. To posamezniki tudi 
občutijo in se seveda ne more
jo vživeti v kolektiv. Ze lan! 
je bilo poudarjeno, da je treba 
te odnose popraviti. Studente 
zadnjih letnikov naj vodstva 
podjetij vabijo na važnejša za
sedanja delavskih svetov In 
pomembnejše seje upravnih 
odborov. Tako bodo mimo gre
de seznanjala svoje bodoče 
strokovnjake s problemi. Ko> 
bo študent prišel po končanem 
šolanju na delovno mesto, ne 
bo tujec v kolektivu, temveč 
star znanec, ki 6e bo lahko ta
koj z veseljem lotil reševanja 
ie znanih problemov. 

Studente j« treba ž e med 
šolanjem navezati na kolektiv. 
Samo štipendija z-a to ni do
volj. Potrebno je razumevanje, 
»druženo s skrbjo -za pravilno 
pot mladega človeka v življe
nje. To pa lahko napravijo vod
stva podjetij brez velikega ttru-
da. samo z malo več dobre vo
lje. Nepotrebni plotovi, ki ze
lo škodujejo kolektivom ln nji
hovim bodočim kadrom, se bo
do teko mimo grede podrli. 

Sd. 

sko-živinorejsko smer. v višin
skih pa v živinorejsko-sadjar-
sko. Ker bodo v razvoj kme
tijske proizvodnje lahko pose
gale le gospodarsko močne 
kmetijske zadruge, se bosta v 
občini razvili predvsem dve 
kmetijski središči: eno v Mi-
renski dolini, drugo v Temeni-
ški dolini. Gospodarsko šibke 
zadruge se bodo v bodočnosti 
spojile z močnejšimi v krepke 
gospodarske enote z močnimi 
skladi. Kmetovalcev to ne bo 
prizadelo, saj bodo nove zadru
ge v vaških središčih ustanav
ljale svoje obrate, ki bodo 
kmetovalcem prav tako blizu, 
če ne še bolj kot dosedanje 
majhne zadruge. Strojni odse
ki, odseki za prodajo reproduk
cijskega materiala in odkupne 
postaje na terenu bodo nudili 
kmetu vse, kar bo za sodobno 
obdelavo zemlje notreboval. 

Na seji sveta so razpravljali 
•tudi o odkupu lesa in o odse
kih, ki pri zadrugah to službo 
opravljajo. Kot povsod so tudi 
pri njih lesni odseki vse pre
več trgovsko usmerjeni. S 
predvideno reorganizacijo go
zdarske službe v nedržavnih 
gozdovih bodo zadruge posto
poma razen skrbi za odkup le
sa prevzele tudi skrb za pra
vilno gospodarjenje in vzgojo 
gozdov. Odkupni odseki se mo
rajo zato že zdaj počasi pre
usmerjati tudi v pametno fc-
spodarjenje v gozdovih nedr
žavnega sektorja. 

Kmetijske zadruge v občini 
so v zadnjih letih močno pove
čale kmetijsko proizvodnjo. 

Ker je zaradi sorazmerno niz
kih cen kmetijskih pridelkov 
in še vedno visokih proizvod
nih stroškov zaslužek zadrug 
majhen, saj orodajo večino 
svojih proizvodov v obliki su
rovin, so na seji razmišljali 
tudi o predelavi. Kmetijsko 
proizvodnjo v občini bodo s 
pomočjo dodatnih predeloval
nih zmogljivosti usposabljali 
za prodajo poizdelkov in tudi 
končnih izdelkov. Na mokrono-
škem področju je nrecej mesa
rij, ki jih bo moč s pridom 
uporabiti za predelavo mesnih 
izdelkov in za izdelavo raznih 
mesnih specialitet, za katere je 
na trgu veliko povpraševanje. 
To bo toliko laže, ker je živi
noreja v občini sorazmerno do
bro razvita. V temeniški dolini 
pa bo ustrezno vrsto predelave 
kmetijskih proizvodov treba Se 
poiskati. 

28. oktobra sd odborniki 
ObLO Novo mesto poslušati i 
poročila tržne, sanitarne in 
veterinarske inšpekcije ter sod
nika za prekrške in o vseh po
ročilih živahno razpravljali. — 

V sestavku bomo •zajeli le 
najpomembnejše ugotovitve po
ročil inšpekcijskih organov. 

Veterinarska inšpekcija je 
letos preprečila prašičjo kugo, 
ki se je pojavila v 15 krajih in 
23 gospodarstvu*. Kmetje so 
razumeli pomep odločnega 
ukrepanja v lđ$«*h p-iraerih, 

19. in 20. novembra bo 
okrajna konferenca ZKS 

V soboto, 19. novembra 1960, 
se bo v Domu ljudske prosve-
te v Novem mestu ob devetih 
dopoldne začela okrajna kon
ferenca ZKS našega okraja. 
Trajala bo dva dni; delegati, 
ki bodo zastopali 4340 komuni
stov novomeškega okraja, bodo 
na njej razpravljali predvsem 
o poročilu OK ZKS in o bodo
čih nalogah Zveze komunistov 
v okraju. Izvoljen bo nov okr. 
komite ZKS in revizijska ko
misija. Poročilo OK ZKS Novo 
mesto za razdobje od marca 
1958 do novembra 1960 je med
tem že izšlo v knjigi, ki ima 
126 strani; vsi delegati ga bodo 
prejeli prihodnje dni in bodo 
tako lahko uspešneje sodelo
vali na konferenci. 

zato je mnogo manj težav kot 
nekdaj. To kužno bolezen pri
našajo vsako leto prašiči, kup
ljeni na področju Kostanjevi
ce, Ljubljane ter Bosne in Her
cegovine. Zanimivo je. da jih 
tam kupuje novomeška mesa
rija, prav tia pa je naše pra
šiče prodajala Poslovna zveza. 
Z malo tesnejšimi stiki med 
obema podjetjema bi torej lah
ko preprečili nevarnost okužbe, 
in hkra*i ejuspodarsko škodo. 
Veterinarski organi ugotavlja
jo, da živilom živalskega izvo
ra posvečajo v prodajni mreži 
premalo pažnje, saj so shram
be nečiste. j?delki kakovostno 
ne ustrezaio in so večkrat celo 
pokvarjen.. 

Zarad: odločnega izvajanja 
uredbe o prepovedi klanja telet 
se je Leios ttalež živine občut
ilo 'zbolj.̂ al Kmetovalci so ne-
donosne vrste govedi že zame
njali z boljšimi sortami. Na
staja pa problem telet; primer
nih za vzrejo. Teh je dovolj, 
ni pa povpraševanja po njih. 
Stojišča v hlevih na državnih 
posestvih in pri kmetijskih za
drugah so že polna, kmetoval
ci pa nimajo dovoli krme. zato 
so prisiljeni takšna teleta pro
dati. Kmetijske zadruge bi tu 
lahko naredile mnogo več. Pi
sali smo že o primeru Kmetij
ske zadruge v Skocjanu. ki je 
z majhnimi sredstvi uredila 
lepo pitališče. Izgovor; o po

manjkanju investicij torej ne 
drže. zato naj se tudi diruge 
zadruge lotijo tega vprašanja 
na enak način kot škocjanska. 
Problem telet, primernih za 
vzrejo. bo s tem odpravljen, 
hkrati pa se bo povečal doho
dek v občini ln razvila živino
reja, saj so zanjo v novomeški 
občini pogoji zelo ugodni. 

Vse klavnice v občini so že 
zastarele, zato bo treba čim-

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Pogodba 
o fluorografiranju 

Odborniki ObLO Novo mesto 
so na seji 28. oktobra potrdili 
pogodbo, ki jo je sklenila ob
čina z Republiškim zavodom 
za fluorografiranje. Kmalu bo 
minilo 10 let. kar J e b i l oprav
ljen zadnj.i množični obvezni 
pregled pljuč vseh prebivalcev 
v okraju. Tak množični pregjled 
pljuč nazivamo s tujko fluoro
grafiranje. Posebne strokovno 
usposobljene zdravstvene ekipe 
s pomočjo fluorografa, poseb
nega aparata, učinkovito ugo
tavljajo tuberkulozo med pre
gledanimi prebivalci, protitu-
berkulozna služba pa nato ugo
tovljene primere zdravi. Po
godbo občine, sklenjeno z Re
publiškim zavodom za fluoro
grafiranje, lahko le pozdravi
mo, saj je dokaz, kako skrbi 
za zdravje svojih občanov. 

društev novomeškega okraja, 

Predavanji Franca 
Kimovca in Bogdana 

Osolnika 
Prejšnji četrtek popoldne je 

v Novem mestu predaval ak
tivu odborov SZDL tov. France 
Kimovec-Ziga, sekretar glav
nega odbora SZDL. Seznanil je 
poslušalce z nekaterimi glav
nimi organizacijskimi vpraša
nji in spremembami, ki izvi
rajo iz novega programa in 
statuta SZDL. 

Isti dan je ob 17. uri v na
bito polni dvorani Doma ljud
ske prosvete govoril sekretar 
Sekretariata za informacije 
ZIS tovariš Bogdan Osolnik iz 
Beograda. Opisal je mednarod
ne dogodke zadnjega časa in 
posebej komentiral vzroke, za
radi katerih velesile vztrajajo 
na pozicijah hladne vojne. To
variš Osolnik je odgovoril tudi 
na več vprašanj s področja zu
nanje politike. 

Nocoj: »ALI PO
ZNAŠ SVOJ KRAJ?« 

Drevi ob 20.30 bo v dvorani 
kina Krka v Novem mestu jav
na televizijska oddaja RTV 
Ljubljana: na vprašanja Kranj
čanov »ALI POZNAŠ SVOJ 
KRAJ?* bodo tokrat odgo
varjali predstavniki Novega 
mesta. Vodstvo oddaje prosi 
vse obiskovalce, da pridejo v 
dvorano že ob 20. uri, ker bo 
vhod zaradi televizijskega pre
nosa predčasno zaprt. — Kdor 
ni dobil vstopnice, naj si ogle
da zanimivo oddajo na televi
ziji! 

Seja obeh zborov 0L0 
V torek dopoldne je bila v 

Novem mestu 17. skupna seja 
obeh zborov okrajnega ljud
skega odbora, na kateri so od
borniki pregledali delo uprav
nih organov OLO za letošnje 
prvo polletje. Zanimivo je bilo 
poročilo o poteku letošnje tu
ristične sezone v okraju in o 
pripravah za sezono 1961, o če
mer bomo v kratkem obširneje 
poročali. Sprejeli so več odlo
kov in pravilnikov ter rešili 
nekaj premožen jsko-pravn i h 
zadev. O seji bomo več pisali 
v prihodnji številki našega li
sta. 

VREME 
OD 10. DO 20. NOVEMBRA 

Med 11. i n 15. novembrom 
nestalno vreme s pogostimi pa
davinam', nato dva do tri
dnevno izboljšanje vremena. 

Okrog 19. novembra zopet pa-
dnvine. 

Sneg do nižin pričakujemo 
okrog 11. in zlasti okrog 19. 
novembra. 

ODMEVI S KONFERENC KRAJEVNIH ORGANIZACIJ SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA 

Nove oblike zaradi potreb življenja 
Konference krajevnih orga

nizacij Socialistične zveze so 
lepa priložnost, da državlja
nom na živi jen jsk ;'\ stvarnih 
problemih pokažemo, zakaj 
dosedanje oblike dela, ki so se 
omejevale zgolj na sestanke, 
ne ustrezajo več. Resnici na 
ljubo je treba namreč priznati, 
da so prilagajanje novih oblik 
potrebam časa marsikje razu
meli kot ozko, suho organiza
cijsko vprašanje, ne pa kot 
problem nove vsebine, ki šele 
s pomočjo novih oblik lahko 
polno zaživi. 

Nove oblike dela torej niso potreb
ne zato, ker se je pač nekomu zaho
telo sprememb, marveč zavoljo viš
je ravni družbene aktivnosti držav
ljanov. Zdaj že skoro ni področja v 
našem družbenem življenju, kjer ne 
bi uvedli družbenega upravljanja. 
Sodelovanje državljanov v množici 
samoupravnih družbenih organov je 
postalo življenjska potreba. Ljudje 
vedno bolj spoznavajo,' da je od nji
hove aktivnosti odvisno reševanje 
skupnih zadev. To je lahko dobro, 
če ljudje stvarno sodelujejo pri od
ločanju, ali pa slabo, če formalizem 
v organih družbenega upravljanja 
prepušča odločitve ozkemu krogu 
ljudi. 

Socialistična zveza ni nekaj, kar 
stoji ob strani organizma družbenega 
upravljanja. Ona je njegov sestavni 
del — ena izmed bistvenih oblik 
družbenega samoupravljanja. Preko 
pisanih, prožnih in zanimivih oblik 
dela mora omogočati članom, da s 
svojiimi sitališči, kritiko, predlogi 

vplivajo na življenje okrog sebe — 
v delavskem svetu, šolskem odboru, 
upravnem odfboru zdravstvenega za
voda, zadružnem svetu ali pa kjer
koli drugje v življenju. Ker pa ni
mamo univerzalnih državljanov, ki 
se zanimajo za vse probleme, mora 
biti izbira oblik dela v Socialistični 
zvezi tako pestra, da bo vsak posa
meznik našel zase tako poDrišče ak
tivnosti, ki bo ustrezalo posebnemu 
interesu, nagnjenju in sposobnosti. 
Tega dosedanja osnovna organizacija 
Socialistične zveze s svojo edino 
obliko — članskim sestankom, ki je 
lahko le površno preletel kopico pro
blemov, ni mogla nuditi. Sekcije, 
nastajajoče iz potreb, za proučevanje 
posameznih in kompleksnih proble
mov, v katere ljudi ne bo mogoče 
enostavno delegirati, bodo bolj ustre
zale potrebam sedanjega časa. Spri
čo dejstva, da se iz dneva v dan po
večuje število upravljavcev, ki pre
haja že v milijone, je jasno, da se 
čedalje bolj širi tudi krog ljudi, ki 
čutijo potrebo, skozi borbo mnenj v 
Socialistični zvezi razčistiti nejasna 
vprašanja in dokopati se do najna
prednejših političnih stališč, da bi 
lahko bolje upravljali. 

ALI RES NI NOBENE RAZLIKE? 
Tu in tam je bilo moč slišati mne

nje, češ da dejansko ni bistvenih 
razlik used dosedanjo osnovno orga
nizacijo in sedanjo krajevno organi
zacijo Socialistične zveze. Taka zmo
tna miselnost je lastna predvsem 
ljudem, ki tudi sicer gledajo na or
ganizacijske spremembe clamovažu-
joče in formalistično. Če nekdo me
ni, da bodo članarina in razna or

ganizacijska vprašanja tudi še naprej. 
glavna vsebina dela neke krajevne 
organizacije SZDL, potem smo res 
postavili nove oblike na stari tir, kot 
bi poveznili novo streho na staro 
hišo. Ako pa se zavedamo dejstva, da 
bodo razprave v sekcijah, seve s sta
lišča komune in širših vidikov, omo
gočale upravljavcem, da bodo znali 
pravilno presojati probleme v pod
jetjih, zadrugah in drugje ter spre
jemati socialistične sklepe, postajajo 
nove oblike življenjska nuja, k' se 
je ni mogoče izogniti. 

V razpravah na terenu je bilo moč 
opaziti, da marsikje tudi aktivisti 
ne znajo stvarno razložiti, zakaj smo 
večje število osnovnih organizacij na 
področju komune zamenjali z eno 
samo osnovno, se pravi občinsko or-. 
ganizacijo Socialistične zveze. To 
namreč ni tako enostavno vprašanje. 
Od njegovega razumevanja je odvis
no, ali si bodo člani pravilno razla
gali bistvo statutnih sprememb in 
sploh vsebino V. kongresa SZDLJ. 

Vemo, da je komuna — ali vsr,j 
postaja to — utelešenje koristi lju
di, ki so gospodarsko, kulturno, 
zdravstveno in drugače vezani na do
ločeno področje. Marsikje se držav
ljani še ne zavedajo teh skupnih ko
risti. Tudi vsebina dela dosedanjih 
osnovnih organizacij je marsikje zo
ževala koristi članov na zelo ozka 
področja ene ali kvečjemu dveh va-< 
sic. kjer je bilo treba popraviti pot 
ali asanirati vodnjak. Tudi krajevne 
organizacije (ki pa niso več osnovne 
organizacije .temveč skupaj s po
družnicami nekak pripomoček osnov
ni, se pravi občinski organizaciji, da 
laže vzdržuje redne stike s član

stvom) bodo še naprej lahko raz
pravljale o drobnih problemih tistega 
kraja. Razlika bo v tem da bo to
krat občinska organizacija morala 
poskrbeti, da bo članstvo, organizi
rano v krajevni organizaciji, sproti 
obveščeno o vseh problemih komu
ne, o podatkih raznih analiz, razpo
ložljivih sredstvih, potrebah in dru
gem, tako da bo razpravo o proble
mih svojega kraja lahko vezala na 
širše probleme komune. Preprosto bi 
se to dalo razložiti tako: 

krajevna organizacija SZDL name
rava razpravljati o gospodarskem 
razvoju svojega kraja. Na sestanku 
ali pa v ustrezni sekciji bi rada pro
učila možnosti za ustanavljanje no
vih obratov. Najbrž bi zaključki btll 
jalovi, če ne bi ob razpravi o novem 
obratu imeli pred očmi tako imeno
vane občinske smeri nadaljnjega 
razvoja gospodarstva, razpoložljivih 
investicijskih možnosti, potres dru
gje itd. Poleg tega bi bilo potrebno, 
da pobuda krajevne organizacije na
pravi pot do komune, se pravi na 
plenum občinskega odbora SZDL, 
kjer ji bo šele mogoče dati pravo 
vrednost in ustrezno rešitev. 

Občinska organizacija SZDL si bo 
nadalje morala prizadevati, da bodo 
člani Socialistične zveze poznali t\:di 
načelna stališča ali bolje — jugoslo
vansko smer razvoja gospodarstva 
in drugih družbenih dejavnosti. Če-
šče razprave o teh stališčih v sekci
jah bi omogočile članom Socialistične 
zveze, da bi vsepovsod, v tovarni, 
zadrugi, šoli. bolnišnici in drugje, 
konkretne probleme lahko soočili s 
koristmi vse jugoslovanske skup
nosti, fr. 

i 



Inšpektorji poročajo — 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

prej zgraditi večjo klavnico, ki 
bo z zaJolano živino zalagala 
vso občino. To je toliko bol] 
nujno tudi zato. ker so dose
danje zmogljivosti zelo majh 
ne in smo doma vzrejeno živi 
no prisiljeni prodajati. Vzpo 
redno s tem pa se na našem 
tržišču vse češče pojavljajo tu
ji kupci. Če bomo klavnice 
zgradili prepozno nam bo pri
manjkovalo živine zanjo, ker 
se bo prodaja že prej usmerila 
na druga področja. Dolenjska 
je znana po raznih mesnih 3pe-
cialitetah, ki bi jih lahko po 
vsod dobro prodali. Crevarna. 
skladišče Koteksa in klavnica 
v Novem mestu imajo nepri 
merno lokacijo. To zahteva hi
tro rešitev. 

Sanitarna inspekcija ugotav
lja, da so se razmere v gostin
skih ter ostalih lokalih znatno 
isboljšale. Pomanjkljivosti v 
trgovini, gostinskih obratih 
pekarijah, slaščičarnah, obratih 
družbene prehrane in v brlv 
nicah bo mogoče odpraviti le z 
odločnim ukrepanjem (tu mi
slimo na zapiranje oziroma 
ukinjanje takšnih obratov). 

Pereč problem v Novem me
stu pa je kanalizacija, ker je 
brez čistilnih naprav. Odplako-
valna voda se izliva v Krko. 
rastlinstvo v njej je precej 
uničeno zaradi Kremenove 
pralnice, voda v Krki pa se za
to počasneje čisti. Zaradi sla
bega stanja jezu je Krka tako 
nizka, da so vsi iztočni kanali 
nad vodo. Na levem bregu Kr
ke kanalizacija nima čistilnih 
naprav. Perišča ob Krki bo 
treba porušiti, saj gospodinje 
perilo tam prej okužijo kot 
operejo. Prebivalci ob spod-
njem toku Krke v sušnih letih 
uporabljajo njeno vodo za ku
ho in pitje. Navzlic občinskemu 
odloku posamezniki v Novem 
mestu še vedno redijo živali 
(prašiče). Problem kanalizacije 
je treba reševati tudi v vseh 
večjih središčih v občini in skr
beti za asanacijo vodovodov 

Tržna inšpekcija je s siste-
mat :čnim d&lom močno zmanj
šala število prestopkov pri ce
nah. Pogostne kontrole kakovo
sti živil so pokazale, da trgov
ska in gostinska mreža večkra* 
prodajata živila, neprimerne 
kakovosti in tudi taka. ki so 
zdravju škodljiva. Razne kon
zerve prodajajo še nato. ko jim 
je že potekel rok trajanja. 

Velik napredek je bil letos 
dosežen v gostinski mreži, tako 
v notranji ureditvi kot v kva 
Uteti točenih vin. Pri kako 
vostnem pregledu vin, konec 
septembra letos, ni bil ugo
tovljen niti en primer primes* 
samorodnice. čeprav je bil to 
še v začetku letošnjega ;eta 
splošen pojav. Obrati družbenf 
prehrane so primerno urejeni 
opaziti pa je neutemeljen padec 

per javni red in mir. Največ-
krat sta vzroka prometnih ne 
sreč prehitra vožnja In vinje 
nost voznikov, zato so odbor
niki predlagali poostritev ka 
mi in omejitev hitrosti v vož 
njah po mestnih predelih. Za
skrbljujoče je tudi število pre 
krškov zoper javni red in mir 
lato bo treba kazni povečat 
tudi tam. Največ gospodarskih 
prekrškov povzročajo kmetje 

kalorične vrednost! hrane (od •ori živinskih potnih listih (16̂  
33 do 211 kalorij pri obroku orimerov). 
manj), čeprav so cene soraz 
merne estalim tržnim cenam. 

Sodnik za prekrške je prejel 
letos v razsodbo 1335 primerov, 
skupaj z zaostankom iz lanske 
»a leta pa jih je 1803. Rešenih 
je bilo z izrekom kazni 933 pri
merov višjim organom je bilo 
odstopljenih 213 zadev, v 147 
primerih pa je bil postopek 
ustavljen. Najpogostejši *o 
cestno-prometni prekrški (345 
primerov), sledijo prekrški zo-

V vseh poročilih inšpekcii 
skih organov je opaziti velik 
porast ugotovljenih prestopkov 
To je dokaz, da so te služb-e 
res zaživele, vzporedno z na
glim razvojem na vseh področ 
jih pa jih bo morala občlns 
kadrovsko še naprei krepiti 
Prav je bilo. da so odbornik 
na seji razpravljali samo o teh 
problemih, saj nam sicer zelc 
radi zbeže med prsti. 

M 

Nastopil je čas zatiranja voluharja 
Voluhar je doslej delal na DRIN«. Za 1 ha nasada je tre 

šim sadjarjem veliko pregla- b a 5 kg »ENDRINA«, ki g a ra^-
vic Najrajši ogloda korenine redčimo tako. da dobimo 0.5 %o 
mladih jablan, posebno pritlič- raztopino (10001 na en hekt 
nih cepljenih na EM podlage, ar). S tem škropivom poškro 
Loti se tudi mladih hrušk, če- pimo površine, na katerih se je 
špelj in drugega sadja, celo naselil voluhar. Škropimo s 
mlade , trte niso varne pred škropilnicami enakomerno vso 
njim. ogroženo površino. Najbolje je 

Dolgo časa proti temu škod- da škropimo ob lepem. vreme-
ijivcu nismo imeli zanesljivega nu v popoldanskih urah. Sedaj 
sredstva. Tovarna »PINUS« v je najugodnejši čas za to delo. 
Racah je sedaj izdelala zanes- Tam, kjer je zelo mnogo vo-
Ijivo škropivo za zatiranje te- luharjev. škropljenje čez nekaj 
ga škodljivca; imenuje se »EN- dni ponovimo. Opozarjamo, da 
-• je ENDRIN strupen, zato bodi-

ZUN&HIEP0LITIČN1 TEDENSKI PREGLED 
Čeprav, ko to pišemo, še ni znano, 

kako so vsi američki volivci "lasovali 
na predsedniških volitvah osmega no
vembra 10u0, je po vseh znamenjih so
deč zmagal senator Kennedv iz zvezne 
države Massachusetts. 

Potek volitev je bil spočetka zelo ne-

je bil Elsenhower že slaven vojak in nje z ameriškimi zavezniki, pripravljen 
udi državnik. To je popolnoma nova se je pogajati o razorožitvi, toda.8 po-

generacija. Pri tem ne smemo poza
biti, da lahko Kennedv začne uveljav
ljati svojo politiko brez kakršnih kol* 
-•»rejšnjih •»zadolžitev«, ker ni bil po
vezan z dosedanjo republikansko vlado. 

sjotev. Tudi takrat, ko je vse kazalo, da Hkrati ne smemo pozabiti, da je Kennc-
bo novi predsednik ZDA John Kennc 
dy, zdaj senator in star 43 let, je de
mokratski kandidat Kennedv zmagoval 

dy v notranji politiki napovedal večjo 
esredevanje zvezne vlade in države 

pri javnih delih, prosveti, socialnem 
bolj po številu »zavojevanih* držav kot skrbstvu^ pokojninah in tako dalje. Zna
no razliki v številu glasov. Za končni čilno je, da Kennedy ni prikrival svo-

ie naklonjenosti do Rooseveltove poli-

tojem, da ZSSR privoli v ameriški po-
q;oj o nadzorstvu in inšpekciji, ne bo 
se pogajal o Berlinu »pod pritiskom* 

1 tako dalje. 
Toda to so bile predvolilne izjave. 

Ickaj se jih bo brez dvoma uresničilo, 
"amo po dejansko izvajani zunanji po
m i k i mogoče soditi novega predsed
nika ZDA in njegovo vlado. Značilno 
»e na primer, da je Kennedv zelo oster 
do francoske politike v Alžiriji in da se 
je s svojim? -»alžirskimi« Izjavami že izid na predsedniških volitvah v ZDA 

namreč ni tako važno, s kolikšno 
razliko je predsedniški kandidat zma-
Tal v neki zvezni državi. Glavno je, da 
je zmagal. Zakaj v primeru zmage dobi 
iz tiste države vse tako imenovane clek-
torske glasove. Seveda je za kandidata 
pomembneje, če zmaga v državi z ve
likim številom prebivalstva, zakaj t a k s - konservativce izraz največje radikalno- oster po svoji izvolitv.1, bomo tudi vi 

ti v politiki in gospodarstvu. deli. 
Toda svet se najbolj zanima za zu- Upati je, da bo novi ameriški pred 

*i';c »»New Deal«, ki je za ameriške selo zameril Parizu. Ce bo ostal tako 

u - predsednik 
na država ima več elektorskih glasov 
Za izvolitev predsednika ZDA je po
trebnih 269 elektorskih glasov. Država nanjepolitične nazore novega ameriške- -ednik prožnejši v svojih odnosih do 
New York na primer jih šteje 45, med 
tem ko jih Aljaska šteje samo tri Tod<̂  
to je volilna aritmetika oziroma geo 

-»a predsednika, ki bo prevzel svojo Vzhoda, posebno do ZSSR, od svojega 
dolžnost šele januarja 1961. Tukaj naj- predhodnika. Eno je vsekakor gotovo: 
demo še najmanj razlike med progra- zunanja politika ZDA bo zdaj pod nepo-

metrija. Bolj pomembno vprašanje je, m o m a obeh strank in med izjavama srednejšim vodstvom in nadzorstvom 
kaj zdaj? 

Zadnja izjava senatorja Kcnnedyja 
pred volitvami je bila: »Če pridem v 
Belo hišo, nameravam vzeti vajeti obla-

obeh kandidatov. Res je Nixon zago- predsednika ZDA, kot je bila doslej 
ovijal volivcem, da Amerika še nikoli Kennedvju sicer nekateri očitajo neiz-

ni bila tako močna, kot je zdaj, in res kušenost, ker je star komaj 43 let, 
je, da je Kennedy to trditev na vso toda pomanjkanja energije mu ne more 

sti v svoje roke.* To pomeni, da pri- moč spodbijal, toda to samo dokazuje, nihče očitati. Kam ga bo ta energija 
haja na krmilo v ZDA mlad mož, ki 
je poln energije in odločen uveljaviti 

da sta oba kandidata odločena še okre- pripeljala, bomo videli. Pri tem je upa
liti vojaško moč ZDA. Tudi Kennedv ti, da utegne poleg dejavnosti in đo'ov-

»novo« politiko. Morda še nikoli ni bilo je pripravljal udeležiti se sestanka no ne vneme obstajati 5e državniški mo-
tako nagle prekinitve v starosti in po
gledih, kot se je zgodilo zdaj. Ne sme 

vrhu s Hruščevim, če bi bilo upanje na drost, ki ni nujno vedno in v vsakem 
uspeh, ki ga pa zdaj — vsaj po mnenju primeru omejena samo na starost. Mla-

mo pozabiti, da je bil Kennedy še po- novega predsednika — ni videti. Tudi di se hitro učijo in Kennedy je že pred 
polnoma neznan mornariški oficir, ko Kennedy se bo trudil okrepiti sodelova- volitvami dokazal, da to zna. 

mo pri pripravi škropiva ter 
pri škropljenju previdni. Na 
poškropljene površine tri tedne 
po škropljenju ne puščajmo 
nobenih domačih živali, da se 

Nov način strokovne 
vzgoje tudi v obrti 

V soboto 5. in v nedeljo 6. 
novembra je bila na Vinomeru 
pri Metliki seja .upravnega od- ne zastrupijo! Na to je treba 
bora Okrajne obrtne zbornice, opozoriti tudi sosede d a varu-
V prisotnosti predstavnikov jejo svoje domače živali, da ne 
družbenih organizacij in obla- bi slučajno zašrte na poškrop-
sti so obrtniki razpravljali o Vi eno površino, 
zelo važni nalogi, ki jo obrtni 
Stvu narekuje razvoj: o reorga- k m e t i j s k e zadruge. naroča pa 

Letošnja »vinska žetev« 

nizaciji strokovnega šolstva in 
novih oblikah izobraževanja 
obrtnih delavcev. Pogovorili so 
se tudi o reorganizaciji obrtne 
zbornice ter o stanju in razvo
ju obrti in o tem, kako obrt 
izpolnjuje naloge družbenega 
načrta. Podrobneje bomo o 
plodnem zasedanju upravnega 
odbora poročali v prihodnji 
številki. 

Vegetacija trte in trgatev v 
letošnjem letu ni bila razvese
ljiva. Komaj se je trta prebu
dila in .pogledala.v blesteče po
mladansko sonce ter ob njem 
pognala svoje prve sveže po
ganjke okoli suhe podlage, že 
jo je zajel mrzli, veter in po-

ENDRIN imajo na razpolago vzročil na njenih rahlih očescih 
pozebo. ki ?« močno z-rahljala 

se pri zadružnem trgovskem 
podjetju > Agrotehnika«. Ljub
ljana, Titova 19. 

T. D. 

upanje našega vinogradnika. 
Najbolj je bil 0 po pozebi pri

zadeto Dolenjsko gričevje, to je 
vinogradniško področje na levi 

strani Krke, nekoliko manj de
sno kriilo gorjanskega okoliša 
in podrašje Bele krajine. Po 
pomladanskem mrazu so nasto
pile obilne padavine, razen teh 
pa še hladno vreme, katerega 
so od časa do časa povzročala 
središča visokega zračnega pri
tiska, ki je dovajal naši trti 
mrzle zračne gmote v času, ko 
b: bila toplota najbolj potrebna. 

Razen mraza ln mokrote je 
našo trto delno prizadela tudi 
toča dne 11. 7 ln 19. 8. 1960. 

Peki proti potrošnikom? 
Zapisek in mnenje ob nezdravih pojavih v novomeSki PEKARU! 

T E D E N S K I N O T R A N J E P O L I T I Č N I P R E G L E D 

Nedavno tega je Zvezna ljudska skupščina sprejela sploš
ni zakon o organizaciji zdravstvenih služb. Ne le da zakon 
urejuje mnoge stvari s tega področja drugače, kot je bilo 
to doslej, temveč nudi predvsem okvir, v katerem bodo 
lahko posamezne ljudske republike sprejemale ustrezne pred
pise. Republiški predpisi bodo več ali manj odvisni od potreb 
in možnosti posameznih teritorialnih enot. Zdravstvena služ
ba postaja s tem zakonom družbena služba in načela upo
š t e v a j o komunalno ureditev. 

Kot samostojna družbena služba bo zdravstvena služba 
pod mnogo manjšim vplivom državnih organov. Seveda pa 
je zato zagotovljen veliko večji vpliv državljanov in občin 

PROSTA IZBIRA 
ZDRAVNIKA 

tako glede njihove usmeritve, kot izpolnjevanja njihovih 
nalog. Najvišji organ družbenega upravljanja zdravstvenih 
ustanov pa bo v bodoče svet zdravstvene ustanove, ki bo 
imel v glavnem enake pristojnosti kot dosedanji upravni 
odbori. Mimo sveta pa bo poslej formiran tudi nov organ 
upravljanja, in sicer upravni odbor zdravstvene ustanove. 
Le-tega bodo iz svoje srede izbrali člani delovnega kolektiva 
vsake zdravstvene ustanove. Ta organ je potreben zaradi 
novega položaja zdravstvenih ustanov. Le-te bodo namreč 
gospodarile samostojnejše kot doslej, med drugim bodo same 
urejale tudi nagrajevanje zdravstvenega osebja. To jim 
končno zagotavlja, da bodo lahko uveljavili tudi svoje po
bude pri izpolnjevanju nalog. 

Tudi odnosi med zdravstvenimi ustanovami in ustano
vami zdravstvenega zavarovanja so postavljeni na nove te
melje. Ustanove zdravstvenega zavarovanja bodo poslej svo
bodno sklepale pogodbe z ustanovami zdravstvene službe. 
S pogodbami se bodo dogovarjali o cenah njihovih storitev 
za. zavarovance. Mimo tega pa bodo morale zagotavljati 
del sredstev za preventivno zaščito in za investicije na pod
ročju zdravstvene službe. Ce se prizadete ustanove ne bi 
sporazumele glede cen za zdravstvene storitve, bo po za
konu lahko v takem primeru odločala arbitraža. 

Novost, ki jo vpe'iuje novi zakon, je tudi oblikovanje 
zdravstvenih centrov. Tudi ti bodo prispevali k večji samo
stojnosti zdravstvenih ustanov. Zdravstveni centri bodo imeli 
pregled nad izvajanjem zdravstvene zaščite na določenem 
področju, sestavljali bodo programe za razvoi zdravstvenih 
ustanov in program za delo pri izboljšanju zdravstvene za
ščite. Te in še mnoge druge naloge bodo opravljali poslej 
zdravstveni centri. To funkcijo bo ustrezni državni organ po
veril zdravstveni ustanovi, ki Ima za to največ pogojev. 
Koliko bo zdravstvenih centrov, je stvar izkušenj. Ponekod 
ga bo Imela lahko občina, drugje zopet bodo Imeli zdrav
stveni center za več občin aH celo za okraj. 

Koristna in pomembna je novost, da bodo zavarovanci 
lahko svobodno izbirali zdravnika, tudi specialista. Izbiral? 
pa bodo tudi zdravstveno ustanovo, v kateri se žele zdra
viti, oziroma na katero žele biti navezani. S tem bomo do
segli, da bo državljan lahko prišel do zdravnika, v'katerega 
ima največ zaunari^. kaiti prav na tem m<ra sloneti odnos 
med bolnikom in zdravnikom. Svobodna izbira zdravnika bo 

,nedvomno vplivala na k a k o v o s t zdravstvenih i*slns\ Podobno 
velja tudi za zdravstvene ustanove. Vsako omejevanje teh 
pravic bi pomenilo za^ž^vanje birokratičnih teženj v po
sameznih zdravstvenih s'nž^ah Mimo tcera sprošča zakon tuii 
nagrajevanje zdravstvenih delavcev. Nagrajevanje naj bi po
čivalo tudi na usn<*nlh njihovega deli. Zdravstveno osebje 
naj ne hi ve? dob'- \'o n'af, njihov pn'nftaj naj bi bil po
doben de!av»««n v ure^noiarskih orga^iT^iiah. Zato bodo 
delili osebne dohodke ra obnovi meril, ki jih bo postavfla 
posamezna zdravstvena ustanova. Ta naj bi upoštevala stro
kovnost, odgovornost itd, predvsem pa kakovost in obseg 
3«la, ki ga opravi posamezni zdravstveni delavec. Zakon ne 
omejuje ta*"""' — *>]n, T d l n o >n j - predvideno, da 
osebni dohod ne bolo nid ravnijo, ki jo bo s predpisi 
določil Zvezni izvršni svet. 

Prvič se je zgodilo lani dne nikov občine-in sindikata. Le-
5. avgusta. Ker so se novome- ti so jasnô  opozorili, da je sra-
ški peki uprli nočnemu delu, motno, kar je sklenil delavski 

pravljajo o teži svojega pokli
ca in ugotavljajo, >»da se prole-

Vse to je kvarno vplivalo na 
rast in razvoj trte ter obenem 
pospešilo hiter razvoj škodlji
vih zajedalcev. da je bila po
škodba v nekaterih predelih 
tudi do 95-odstotna. 

Kot posledica mokrote in to
če se je med organizmi najbolj 
uveljavila siva plesen, pa tudi 
oidij in črn; pikec nista veliko 
zaostajala. Ta pisana druščina 
je pobrala svoj delež na naši 
trti in le ostanek je prišel v 
naše kleti. V hrame Dolenjske
ga gričevja je prišlo nekako 20 
odstotkov, v hrame gorjanske
ga področja 35 odstotkov. Po-
savja 40 odstotkov, v belo
kranjske hrame pa 45 odstot
kov redne letine. To je bilanca 
letnika 1960. Težko zasledimo 
leto. razen letnika 1953, ki b; 
bilo za našo trto tako pogubno 

2e en sam bežen pogled n*a 
tariat že stoletja bori proti krivuljo letošnjih padavin na 

so potrošniki jedli star kruh. svet, in na možnost prisilne nočnemu delu«, v isti sapi pa Dolenjskem nam pove, da je 
uprave. Spet se je oglasil de- spet dokazujejo, da jim potroš-Zadeva je bila s posredova 

njem navidezno urejena. Pod- magog, toda pod.težo dokazov nik ni mar. 
pihovalec v kolektivu pa je ro- je kmalu umolknil. Kolektiv 
varil naprej in pred 14 dnevi je bil zmeden. L e mlačno so 
je izbruhnilo vnovič. Delavski dvignili roke, ko so glasovali 

padlo na tem področju v mar
cu 70—82 mm dežja, v aprilu 

Naš sestavek ni objava do- 120—123, v maju 60—G5, v ju-
godka, ampak obsodba nezdra- ni ju 68—70, v juliju 144—147, v 
vega in škodljivega pojava, ki avgustu 91—93. v septembru 

svet je 26. oktobra izglasoval o sklepu DS, mnogi pa so se je posledica tega, ker kolektiv 160—162 mm. Sončne energije 
sklep, da ne bodo delali pono- glasovanja vzdržali 
či. Popoldanska izmena bo pri- Zadieva morda na videz ni 
čela delati ob treh, jutranja pa vredn'a objave v časniku. Ven-
zjutraj ob petih. To je pome- dar ne moremo mirno mimo 
nilo, da bodo potrošniki kupo- ugotovitve, da se je 'v letu dni 
vali zjutraj kruh, ki bo star v novomeški pekariji nezdrav 
več kot 12 ur (pečen prejšnje- pojav; ponovil dvakrat. Se pc~ 
ga dne popoldne in ponoči). — sebej ne moremo mirno mimo 
Direktor podjetja je sklep od- ugotovitve, da je to v našem 
klonil in poudaril, da mora ko- okraju prvi primer, ko je or-
lektiv upoštevati želje potroš- gan delavskega samoupravlja-
nika in opozoril na možnost, da nja sprejel Škodljiv in sramo-
bo ObLO interveniral. Glavni j;en sklep. Demagogu je nase-
podpihovalec — pek Cvelbar — del ves kolektiv; ves delavski 
je na seji izjavil, da potrošni- svet in celo sindikalna podruž-
ki ne bodo njih (pekov) *ko- niča! Armada delovnih ljudi 
mandirali* in tudi direktor ne, seda dan za dnem ponoči za 
občina pa se nima dosti vti- stroje in sploh ne razglablja o l' e škodljivec, in opravili z 
kati v kolektiv. Navzlic padcu nočnem delu, ker se zaveda n J i m P° proletarsko! 
prometa, negodovanju potroš- dolžnosti. Rudarji hodijo v noč 
nikov in prodajalk, ki so po- podzemlja in izpostavljajo svo-
stale tarča protestov, so peki j e življenje med delom, pa o 
delali .po svoje. tem ne razpravljajo. Novome-

4. novembra se je sestal ko- ški peki, ki zaslužijo od 20 do 
lektiv v prisotnosti predstav- 40 tisoč din na mesec, pa raz

ni znal pravočasno izločiti iz p a j e bilo tako malo. da krije-
svoje srede hujskača, ki rožlja m o z n j 0 nekaj nad polovico 
z besedami, hote zapira oči potrebnih sončnih ur. 
pred 12 tisoč potrošniki ter jim 
odreka pravico do svežega 
kruha. Delavcu, ki je utrujen 
sedel ob desetih dopoldne za 
mizo, da bi použil enolončnico, 
ponuja suh kruh! 

Upravičeno se vprašujemo, 
čeprav te besede naš časnik 
doslej ni poznal, ali ni to sa
botaža? Na ves kolektiv peka-
rije je kanil madež, ki ga bo 
moč izbrisati le tako, da bodo 
njegovi člani zdaj, ko imajo 
resnico na dlani, ugotovili, kdo 

Miloš Jakopec 

Najboljši vinski pridelek je 
dalo južno pobočje Gorjancev. 
Na našem področju je izkazo
valo grozdje povprečno 10 odst. 
sladkorja. Nekatere lege so ga 
izkazovale manj. druge zopet 
znatno več. Celokupna kislina 
je povprečno 13%o. Kipenje se 
je vršilo dokaj povoljno. Soka 
je grozdje vsebovalo 65—76 
odstotkov. 

Posledic slabe vinske 
letine v kletarstvu 

Mokrota, toča. hladno vreme 
in zajedalci so znatno zavrli 
zoritev in zdravo rast grozdja. 

se kaliti, je nujno potrebno, 
da ga zažveplamo s čistim kali
jevim metabisulfitom v razmer
ju 10—15 g na 1 hI. Ta žvepleni 
pripomoček raztopimo in ga 
nato rahlo vlijemo v vino, da 
ne dvignemo droži. V enem 
tednu ponovimo poskus. Ce je 
vino ostalo na zraku stanovit
no, je znak. da smo oksidazo 
ustavili, in vino pretočimo na 
običajen način. V zelo hudih 
primerih moramo vino čistnti 
še z želatino ali eponitom. 

Kako uporabljamo želatino in 
eponit? Želatino najprei nama
kamo v čisti in hladni vodi, da 
postane mehka. Nato vodo od-
lijemo in dodamo želatini, de
setkratno količino vina od od
merjenega dela želatine. To 
zmes skrbno segrejemo na 40 
do 45 s topinj C. Pri tem mo-
ramO'"-paziti; d a se ž e l a t i n a ne 
prismodi. Ko se raztopljena že
latina nekoliko ohladi, jo raz-
tepemo in vlijemo v vino. 

Eponit zmešamo s primerno 
količino vina v škafu in ga na
to vlijemo v sod ter dobro pre
mešamo. Nato sod zalijemo in 
zamašimo. Eponit se dalj časa 
seseda. Ko se čistilo sesede, 
moramo vino pretočiti v drug 
primeren sod. 

Čistilna sredstva uporablja
mo le za vina. ki so ločena od 
droži. 

Tam kjer je prišlo v mošt že 
'ob trgatvi gnilo grozdje, morda 
tudi kaj zemlje in umazanih, 
nizko rastočih grozdov, storimo 
prav. da mošt v teku dveh ted
nov po končanem burnem ki-
oenju pretočimo, da se izogne
mo nevšečnostim. Zdravih vin 

. na absolutni zdiravi gošči ne 
bomo pretakali predčasno in to 
zaradi letošnje -preobilne kisli
ne. Jože Likar 

Mali Oglasi ima]0 V doma- Te vegetacijske nevšečnosti bo 
č e m tedniku zanesljiv uspeh 

— prepričajte se o tem! 

Za pitanje prašičev samo 

» R E D I M « 
ker pospešuje debelenje. 

Pretep na vasi 
čutiti tudi v kletarstvu, zlasi 
tam kje- niso znali z nekipečim 
moštom praviilno ravnati. Opu
stili so žveplanje mošta. V ne
katerih hramih s e že pozna, da 
je na delu plesnivost in porja-
velost. Iz mladega vina udarja 
duh in okus po plesnobi. To je Organi tržne inšpekcije ObLO 
zato, ker se je gnilo grozdje Novo mesto so opravili letos 

Tržna inšpekcija 
pri delu 

Današnja razprava je tretja po vrsti v 
presledku nekaj tednov in ima to poseb
nost, da sta obtoženca (ne vem, če s prve 
ali druge obravnave) tokrat tožnika, njun 
nekdanji tožnik pa obtoženec. 

Slo je za to: 
Obtoženec je ukradel pričama tram, na

kar sta ga priči pretepli. (Po pripovedova
nju obtoženca.) 

Obtoženec je pretepel priči. Onidve ga 
nista mogli, ker je prva prestara in za 
pretep nezmožna, druga pa je res mlada 
in za pretep zmožna, a je imela takrat 
nogo v mavcu in bi ji obtoženec lahko ušel. 
(Po pripovedovanju tožnikov.) 

Za ob<> sprti stranki se je videlo, da sta 
*e stara znanca sodišča, saj je imela ena 
•*elo svojega advokata (za katerega ne veni, 
koga je zastopal) in obe sta govorili na
sprotujoče si stvari. Eden izmed današnjih 
tožencev je še najbolj po pravici povedal 
pravi vzrok spora: 

— Pred leti smo bili pravi prijatelji, 
ootem pa smo prišli v sovraštvo zaradi pota 
in od takrat se tudi tožarimo, tepemo. 
kregamo . 

Obtoženec se je zagovarjal, da. ni po
škodoval mlajše priče: 

— Poškodbe ima od padca s kolesom. 
N Kmalu so mu dokazali, da to ne drži. 
Izgovarjal se je dalje: 

— Od padca z motorjem. 
Spat so mu dokazali, da ni res. 
— Krava ga je brcnila, je Irmnglaril 

dalje. 
— Recimo, da ga je brcnila krava, toda 

mastilo z zdravim, ne da bi se 
mošt pred vrenjem razsluzil 
Vrok je lahko tudi v predol
gem ki penju ln krava mu ni mogla spuliti las. Toda ni se 

podal: 
- Tožnika (oče in sin) sta se stepla. Imam r a v n a n -> u - Vedeti moramo, da 

priče, ki bodo to dokazale. Res sta priči ki s e plesnivost težko od
štet prijetno dišali po maliganih, začeli ' za- p r f v U Y c a s ' h odPravimo tb na-
trjevati, da sta bila tožnika tisto jutro ko p a k o t a k o - d a v l n o P r e t ° -
sta šla k zdravniku, krvava po glavi in ii-ih, t ". m ° v

 x

z a 2 v e P l a n sod z moč-
kar pomeni, da sta se pred kratkim stepla n i m zra5e'nJem. V težjem prl-
in da nimata poškodb od dveh dni prej ko m e r u s e z e m o P<> želatini v raz-
naj bi ju premlatil obtoženec. menu !0 g/hl. v najhujšem bo-

(Zdravnika, ki sta tožnika zdravila, sta m o skušali reševati mlado vino 
že prej izjavila, da sta imela oba obtoženca 1 eP°mtom. Tega sredstva vza-
podplutbe.) memo 20—30 g/hl. lahko tudi 

Priči sta dalje odgovorili, da na prejšnjih v e * - č e bo nastala potreba. 
dvfch obravnavah tega res nista povedali, a Letos preti, da bodo mlada 
le zato, ker se jima ni zdelo važno. v i n a podvržena porjavelosti 

Advokat je priči ujel na laži ali, kakor porjavenje ugotavljamo v ko-
pravi on, na potvarjanju resnice. Iz pod- zarcu. kjer pride vino v dotiku 
plutb namreč ni še nikoli tekla kri! 4 zrakom Kozarec z vinom po-

Vseh ostalih »potvarjanj resnice-" tu ne b> stavimo v topel prostor a ne 
našteval, ker je škoda papirja. Povedal bi 'ia peč. Ce vino v kozarcu prič. 
le še na splošno, da je takih tožb zaradi ne rjaveti, barvo spreminjat; 
vzetega polena, pretepa, poti, če uide krava 
malo k sosedu (večkrat je dovolj, če kokoš), 
in podobnih, precej. Na tak način povzročena 
škoda je skoro v vseh primerih malenkostna 
in ni vredno, da bi jo sploh kdo omenjal. Pa 
se vendar najdejo razgrete glave (včasih tudi 
po smarnici) in se začno prepirati pa tudi 
tepsti. 

Stvar se konča vred sodiščem. Ljudje 
imajo pota, stroške, skrbi itd. Vsi stroški na-
nesejo včasih po več kot tisočkrat toliko, za
radi kolikor so se sprli. Eden izmed sprtih 
jih mora plačati. Tako nastane nova jeza. 
noro novrnHvO, novi spori, novi stroški.. 
Kam vodi taka trma? 

641 pregledov. Od tega je bilo 
opravljenih 171 pregledov v 
trgovini. 254 v gostinskih obra-

nepraviinem tili. 91 v obrtnih delavnicah, 
26 v kmetijskih zadrugah. 69 
na živMskem trgu, 17 na sejmih, 
2 pregleda v industriji. 2 na 
Poslovni zvezi, trije pregledi v 
pitališčih, 6 pri obrtnikih, ki 
so šušmarili, dva pregleda pa 
sta bila opravljena na črnih 
vinotočih. Tržna inšpekcija je 
predlagala za kaznovanje 58 
primerov različnih prekrškov, 
od tega javnemu tožilstvu 8, 
okrajnemu sodniku za prekrške 
18, sodniku za prekrške ObLO 
pa 32 primerov. 

Pozdravite svojce v tujini 
z DOLENJSKIM LISTOM! Na- • 
roči te j in ga - hvaležni 
Vam bodo za pozornosti 

P-c. 

Obvcs'ilo o šoferskih tečajih 
AVTO-MOTO DRUŠTVO V NOVEM MUSTI? bo organi

ziralo v prihodnjih mesecih več 

Šoferskih tačcjjev ze voznike-amaterje 
Vsi,.ki bi tak U Caj radi obiskovali, naj se čimprej osebno 
ali pismeno javijo v društveni pisarni na Ragovski cesti. 
Kdaj se bo začel prvi tečaj, bo pravočasno javljeno; šte
vilo tečajev ho odvisno od števila interesentov. Da bi bil 
urnik točajev čimbrijSi poziva društvena uprava, naj se 

interesenti čimprej prijavijo! 
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Pouk in šola za vse 
Tako je nekdo zapisal v knji

go vtisov o razstavi učil v no
vomeški osnovni in vajeniški 
šoli. 

»Ljudje še vedno prihajajo 
ln se vpisujejo v to knjigo,* 
je povedal mož pri vhodu. Od 
tam se prav lahko vidi napis: 

RAZSTAVLJENA UClLA 
PRIKAZUJEJO IZNAJDLJI
VOST UČITELJEV PRI PO
UKU NA OSNOVNIH ŠOLAH 
NA D O L E N J S K E M . . . 
. Razstava je napolnila hod
nike in sobe. Na stenah so vi
seli raznovrstni zemljevidi, 
karte in osnutki, pod njim pa 
je bilo polno predmetov, mo
delov jn polnih in praznih ste
kleničk, ki so človeku dali 
stvarno predstavo o tistem, 
kar 6o lahko prebrali na ste
nah. Obiskovalec je takoj do
bil vtis, da se je razstavljav
cem s preprostimi sredstvi po
srečilo prikazati marsikaj na 
dokaj razumljiv način. Vse je 
bilo v nekem pravilnem zapo

redju in vsaka stvar na svo
jem mestu. Pa ne samo to. — 
Mimogrede človek še pomislil 
ne bi, da so .velik del razstave 
pripravile mlade roke, roke ti
stih, ki še niso samostojno sto
pili v življenje. Zato je razum
ljivo, da je prav zanje pome
nila največ. 

Glavni namen razstave je 
bil predvsem v tem, da so se 
učitelji in učenci seznanili s 

stvarmi, ki jih bodo prej ali 
slej uvedli v svoje šole in bo
do v taki in vse popolnejši ob
liki pomagale razvozlati marsi
katero vprašanje iz znanosti in 
tehnike pri praktičnem pouku. 
Zato so razstavo obiskovali 
učitelji in učenci z vseh stra
ni, pa tudi mnogo takih ljudi 
je privabila, ki nimajo s šolo 
skoraj nobenega stika. 

Kateremu delu razstave bi 

Razstava mi je predvsem govorila o ljubezni, 
iznajdljivosti in požrtvovalnosti naših prosvetnih 
delavcev. Hkrati utira pota za simetrično oprem
ljanje z učili. Bo stvar nove proizvodnje in skup
nosti, da čimprej krenemo po nakazanih smereh. 

Čestitam organizatorjem razstave in vsem, ki 
so sodelovali. 

Novo mesto, 29, septembra 1960 
Dr. Jože Vilfan 

Predlog OZSZ: komunalni zavodi 
V skladu z decentrajizacijo Ze zdaj se oglašajo predstav- pred problemom, pred katerim 

&a vseh področjih družbenega niki občin pri okrajnem za- so doslej namenoma zapirale 
življenja moramo razmišljati vodu z zahtevami, naj jim za- oči. Tam. kjer niso skrbeli za 
tudi o decentralizaciji službe vod prepusti svojo službo. Prav razvoj zdravstvene službe, bo

je tako, vedeti pa moramo, da do «* novih pogojih kaj hitao 

dali prednost, se je pravzaprav 
težko odločiti. Vsakdo, ki jo jc 
obiskal, se je pri eni stvari za
držal dlje, pri drugi manj, ka 
kor sta mu narekovala potrebe 
in nagnjenje. 

S preprostimi sredstvi in ta 
ko neposredno je govorila < 
nastanku, razvoju in spremem 
bah sončnega sistema, o zem
lji in o vsem, kar se je kda 
dogodilo na njej. Mimo sil, ki 
so jo preoblikovale, mimo pra
zgodovine in zgodovine do da
našnjih dni je bila prikazana 
razvojna pot gospodarstva in 
kulture, še posebej posamezne 
veje znanosti in tehnike. Kar 
so o tem govorilo knjige in 
osnutki, so potrjevale pripra
ve, s katerimi se da na pre
prost, šolski način dokazati 
marsikaj s področja fizike in 
kemije. Razen potrebnih učil, 
ki so namenjena predvsem pri 
pouku v šolah, so obiskovalci 
zvedeli več stvari o ureditvi 
moderne šole in o čistoči v 
njej, pa tudi to, kako naj bo 
urejeno življenje šolskih otrok 
doma, da bodo mogli izkoristiti 
čas za učenje in primerno za
bavo. 

Razstava je govorila dalje o 
tem, kako je potrebno že šol-

socralno zavarovanje ni gospo
darska dejavnost ln torej ne 

spoznali, kako potrebno jo :.e 
•savijati in bodo gotovo po-

socialnega zavarovanja. Le-ta 
je bila doslej povsod organizi
rana v okviru okrajnih zavo
dov za socialno za/varovanje. 
Ker so v pripravi novi pred
pisi, ki bodo to službo decen- občin in družbenih organizacij 
tralizirali tako. da bodo dose- 0 decentralizaciji službe sod-
danje posle okrajnih zavodov ainega zavarovanja, si moramo delavcev: zdravnikov, speciali-

donaša dobička. Preden torej ht*eli. da bi nadoknadili zamu 
pričnemo razpravljati v okviru j eno. 

Marsikje sploh niso skrbeli 
za šolanje novih zdravstvenih 

za socialno zavarovanje oprav- biti na jasnem, kakšne so lah-
ljali komunalni zavodi, organi- ko posledice. 

Socialno zavarovanje želimo 
približati zavarovancem z do
ločenim namenom. 2e mnogo
krat smo razpravljali o rasto
čih s'-rvikih zdravstvenih sto
ritev, o potrebi preventive in 
o posebni prispevni stopnji, ki 
jo j e zavod uvedel za tiste ko-

stov Ln srednjih medicinskih 
kadrov (ti so v vsem okraju 
zelo pereč problem). 2e dolgo 
razpravljamo o potoebi obrat
nih ambulant, ki bi razbreme
nile splošne ambulante in 
hkrati pomagale izboljšati 
zdravstvene storitve. Vse na
šteto smo doslej zanemarjal: 
ali odlagali, češ saj je še čas. 

lektive ki povpreček stroškov Zdaj bomo prisiljeni se spo-

zirani v okviru komun, se 
Okrajni zavod V Novem mestu 
že dlje časa pripravlja na to. 

Izvršni odbor zavoda je na 
seji zadnje dni oktobra ugoto
vil, da je decentralizacija po
trebna ter se soglasno izrekel 
zanjo. Zbrani podatki pa kaže
jo, da se moramo pripravljati 
nanjo z dobršno mero oprezno
sti. Komunalni zavodi bodo de
lovali v okviru komun. Te so 
v našem okraju po gospodarski 
moči. številu aktivnih zavaro
vancev in delovnih razmerij, 
številu kmečkih zdravstvenih 
zavarovancev in upokojencev 
ter ostalih zelo različne, prav 
zato pa bodo novi komunaln: 
zavodi delovali v zelo neena
kih pogojih. Skupni osebni do
hodki zavarovancev v komunah 
so zelo različni, zelo različni 
so tudi povprečni osebni do
hodki. Od osebnih dohodkov 
zavarovancev pa je odvisen 
tudi dotok sredstev socialnega 
zavarovanja, saj plačujejo le-ti 
prispevek od svojih prejemkov. 
Tudi dohodki socialnega zava

do ;„ niPPrwi izdatki na ganieacijah začela veliko cesneje marsikaj koristnega za nadaljnji 
rovanja in njegovi rzoatKi na o p a z o v a t j s v o d o o k o l i c o l n ^ z a _ r a z v 0 j poletja. Mlado in sposob-

zdravstvenih uslug in boleznin 
presegajo. Pri tem smo ugo
tavljali, da se kolektivi vse 
premalo zanimajo za to in da 
stroški nenehno rastejo. Te te
žave je dosedaj reševal zavod 
sam. V okviru občine pa bo 

pasti s problemi, ki smo jih 
doslej odlagali. To pa je dobra 
pla t decentralizacije ln bo go
tovo odtehtala vse, kar smo 
prikaza.! v prvem delo. 

Prav bo torej, če se bomo o 
tem. ko bomo razpravljali o 

drugače. Ce bo zmanjkalo decentralizacija socialnega za-
sredstev ali če bodo strošk 
večji od prispevkov kolektivov, 
se boao gospodarske organiza
cije v komuna naimah znašle 

varovanja, pogovorili odkrito 
in tremo, saj bomo težave po
tem laže premagovali. 

M. J. 

Med mladimi proizvajalci v IMV 
V nedeljo dopoldne ;e bi la v 

dvorani novomeškega sindikaine-
sto da bi jo tako} odpravili . Od
krito so priznali , da" mladinska 

ga doma letna konferenca mla- organizacija v tovarni p r i tem 
dine in industrije motornih vo- ni izpolnila svojih dolžnosti, 
z i l v Novem mestu. Ponovno so V razpravi, v kateri ;e sodelo-
nas mladi proizvajalci prepr iča l i , val tudi direktor podjetja J u r 
da je mlađana v gospodarskih or- Levicnik , so mladinci predlagali 

posameznega zavarovanca so v 
raznih občinah zelo različni, v 
našem okraju pa je zelo malo 
občin kjer so dohodki večji 
kot izdatki. 

Precej pomembno vlogo ima 
tudi zdravstvena služba na 
področju občine. V mnogih 
občinah je komajda razvita. 

nlmats za probleme, k i nastajajo no vodstvo organizacije v tovarni 
povsod v zvezi s proizvodnjo, in ima dovolj dobre volje, da bo 
za l judi , k i ustvarjajo narodni mladini pomagalo p r i uresniceva-
dohodek. Res prihajajo ob raz- nju š tevi lnih želja, k i j i h imajo 
pravah na tak ih konferencah na mladi v tem razvi ja jočem se ko
ri an tuda. manj važna vprašanja , lektrvu. 
k i bd j ih kazalo reševa t i na prt- Konference se je udeležil tudi 
s tojnejš ih m«st ih , so pa zato to- član C K L M S Janez Mar inšek i n 
l iko v redne j š i drugi, resni pro- sodeloval v plodni razpravi, p rav 
blemi, k i j i h mladina odkriva. Pa tako so za delo mladine v pod
ne samo to: mladi so znova do- jetju pokazali vse potrebno ra-
kazali, da imajo pripravljene tu- zumevan;e predstavniki tovarne 
di reš i tve , kadar se kje kaj za- in organizacij; nikakor j im n i 

vseeno, kako se bodo razvijal i Kjer so dobro organizirane T r e W «xj1jo o travah, 
s p l o š n e ambulante, zdravstvene k i j i n j e treba reševat i , vse to pa mladi kadri v tem obeta jočem 

kolekUvu, k i ima pred_ sabo Se 
Sd. 

ustanove in specialistične služ- delajo tudi s poletom. 
be v občini, tam bodo stroški 
zdravljenja prebivalcev manj
ši, ker b 0 manj potovanj bol
nikov k speciadi stom. V na
šem okraju porabimo za poto 
vanja bolnikov velike zneske. 

Tako so na nedeljski konfe- mnogo pomembnih nalog 
rened mladinci I M V ostro obso
dil i naj razl ičnejše napake, izmed 
katerih bi lahko mnogo odpravi
l i tudi sami, če b i b i l i dovolj 
močna. Tako pa so sicer vedeli zs 
to i n ono n epravilnost, a so do
pustili, da se je razvijala, name-

Obvestilo Zdravstvenega doma 
v Novem mestu 

Zdravstveni dom v Novem 
mestu obvešča prebivalce iz 
svojega območja ter Zdravstvo 
nih pĉ i'tvj v Straži in Sentjer 
neju, da je uvedena s 1. no
vembrom skupna nedeljska de
žurna služba. Prizadeti lahko 
v nujnih primerih kličejo 
zdravnika na dom ali pridejo 
v dežurno ambulanto v času. 
kadar ni rednih ordinacij, t" 
je od 13. ure v soboto do 1 
ure v ponedeljek. Isto velja 
tudi za druge dela proste dne
ve (državne praznike). 

Centralna dežurna zdravni
ška služba bo za vse dela pro
site dneve v Zdravstvenem do
mu. Novo mesto, Jenkova nW" 
ca 1; vanjo bodo vključeni ra
zen zdravnikov Zdravstvenega 
doma tudi zdravniki Zdrav
stvenih postaj T Straži hi 
Šentjerneju. 

Vsi. ki potrebujejo nujno 
zdravniško pomoč, naj kličejo 
telefonsko številko 114 aH P* 
jo zahtevajo osebno v dežurni 
sobi Zdravstvenega doma v 
Novem mestu. 

Pismo iz Niša 
»Najiskreneje se Vam zahva

ljujemo za- redno pošiljanje 
Vašega lista, ki nam je nena
domestljiv prijatelj. Vsi ga ra
di prebiramo, saj nam prinaša 
vedno sveže novice iz doma
čih krajev. Prosimo, če sporo
čite naše tople čestitke vsem 
delovnim kolektivom, staršem, 
bratom, sestram in domači 
mladini. Sandi Žnidaršič, Ignac 
Hudoklin, Franc Podržaj, Vin
ko Jerman, Stane Kozamernik, 
Anton Kobilica, Andrej Strle, 
Anton Škoberne, Kari Brezo-
var in Alojz Grnjak, vojaki iz 
Niša.* 

Vojak iz Travnika 
čestita vsem dekletom, fantom, 
prijateljem, zlasti pa domačim 
za naš največji praznik — dan 
republike in jih toplo pozdrav
lja. Martin Peterlin iz Hrastulj 
pri Skocjanu. 

* razstave učil v uuvomefk Vajenski so l i : to l iko je bi lo zanimivega in hk ra t i p o u č n e g a za stro-
tovnjaka-vzgojitelju in za l a ika . Razstava Je u p r a v i č e n o pože la pr iznanje vseh, k i so jo v ide l i , 

terjala pa je tudi ogromno p r i p r a v ln dela mnogih prosvetnih delavcev 

» P r i j a v i l o se Jih pr iš lo itn i<i . « so nam \ skrbeh pr ipo
vedova l i od srede do sobote organizator j i s t rokovnega dela 
P e d a g o š k e g a tedna. Zanimanje za p r a k t i č n e vzorne nastope je 
b i lo res izredno; povsod so bi le uč i ln i ce premajhne. — N a s l i k i : 
med uro p r a k t i č n e g a pouka sodobnega gospodinjstva na novo

m e š k i osemletki 

skega otroka približati življe
nju, ga uvajati v delo. hkrati 
pa mu razlagati, kar ga zani
ma. Zato bodo tudi otroci za
dovoljni. 

»Se več takih razstav,« je 
napisala otroška roka. Še več: 
otroci so ponosni na svoje de
lo, kot je povedala učenka 5. 
razreda: »Ogledala sem si po
sebno tam, kjer so moje slike 
iz Sarajeva,* 

To je treba spoštovati in se 
hkrati učiti, kaj lahko tako 
obsežna razstava da šolskemu 
otroku in kaj more nuditi od
raslim. »Šola in pouk za vse,* 
so poudarili odrasli, ali: mo
derna sredstva v moderne šole! 

Zato smo prepričani, da je 
razstava dosegla namen in po
plačala obilen trud številnih 
glav in rok, ki so jo pomagale 
pripraviti! J. Z. 

>KREMEN« dela že za 
1961 

V preteklem tednu se je 
udi kolektiv podjetja »KRE

MEN* v Novem mestu pri-
Iružil podjetjem, ki so že iz-
jolnila letošnji proizvodni 
dan. Čeprav je prevzel ko
ck ti v naših rudnikov neko

vinskih rudnin letos nase pre
cej večje obveznosti kot lani, 
jih je pred »okom častno iz
polnil. 

Fantje iz Beograda 
Dolenjski fantje, ki so pri 

.ojakih v Beogradu, iskreno 
jestitajo in pozdravljajo za 29. 
november vse dolenjske fante 
in dekleta, posebno pa svoje 
starše, brate, sestre ter vse 
znance in prijatelje, želeč jim 
še mnogo uspehov in veselja 
pri delu: Jože Starina, Janez 
Gracar in Alojz Kocman. 

iz Mostara 
»Tudi mi, belokranjski in do

lenjski frantje, ki služimo vo
jaški rok v Mostaru, se mno
gokrat spomnimo domačih in 
naših lepih krajev ter prisrč
no pozdravljamo starše, znan
ce in mladino. Hkrati čestita
mo vsem delovnim kolektivom 
za 29. november! Ivan Butala, 
Martin Kramarič, Anton Koz-
jan, Niko Lukač, Alojz Prime, 
Ignac Čoš in Martin Uhernik.* 
Tako so nam pisali naši fant
je iz Bosne. 

IZ DELA IN ŽIVLJENJA ORGANIZACIJ SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA 

Dobro obveščanje — uspešno sodelovanje 
Ker želimo, da se že na kon

ferencah krajevnih organizacij 
SZDL porajajo prve pobude za 
družbeni in perspektivni druž
beni načrt, je potrebno, da 
članstvo obvestimo vsaj s pr
vimi obrisi nadaljnjega gospo
darskega in družbenega raz
voja v občini. Reči vodstvom 
krajevnih organizacij, naj nji
hove konference sprožijo prve 
pobude in dajo koristne pred
loge, kaj vse bi moralo priti 
v družbeni plan, je premalo. 
Udeležencem konferenc kra
jevnih organizacij res ne bo 
težko stresti iz rokava števil
nih želja in potreb. Toda ljudi 
je treba že zdaj, ko so šele za
živele nove oblike dela Socia
listične zveze, navajati na to, 
da bodo na probleme kraja 
gledali v luči problemov ko
mune in širše skupnosti. Zara
di tega je nujno, če namreč 
resno pričakujemo prve pobu
de za družbeni plan že od kon
ferenc krajevnih organizacij, 
da občinska organizacija SZDL 
posreduje članstvu vsaj grobe 
obrise nadaljnjega razvoja, 
podprte s podatki oziroma z 
analizami. 

Sodelovanje volivcev že pri 
osnutkih planov se seve ne bo 
moglo omejiti samo na konfe

rence krajevnih organizacij 
SZDL. Prenesti se bo moralo 
še naprej na zbore volivcev, 
seje delavskih svetov in v dru
ge samoupravne družbene or
gane. To, česar ne bo mogla 
izčrpati konferenca krajevne 
organizacije, bodo naprej pro
učevale sekcije. Toda tudi sek
cije ne morejo pričeti z delom 

brez dobrih priprav. Za njiho
vo uspešno delo ne zadošča 
skopa pobuda, vznikla na kon
ferenci krajevne organizacije. 
Razpravljanje o nekem pro
blemu bo jalovo, če razprav
ljavci ne bodo opirali svojih 
ugotovitev in stališč na ustrez
ne podatke, ki jim jih morajo 
dati občinski družbeni organi, 

seveda š posredovanjem občin
ske organizacije SZDL. 

Nove oblike ne bodo uspešno 
zaživele, če se ne bodo pora
jale v samem delu. Le tako 
bodo ljudje najlaže razumeli, 
zakaj so nekatere dosedanje 
oblike postale preživele in jih 
je bilo treba zamenjati z no
vimi. fr. 

Koristne naloge v metliški občini 
Razširjene seje Občinskega 

odbora Socialistične zveze de
lovnih ljudi v Metliki se je 
kljub lepemu vremenu udele
žilo precejšnje število članov 
vodstva krajevnih organizacij; 
tako je bilo seji omogočeno 
plodno delo. ker so na njej 
razen drugih vprašanj obrav
navali tudi vprašanje konfe
renc krajevnih organizacij in 
pa njihove organizacijske spre
membe. 

Nekatere krajevne organiza
cije so precej obsežne, njihovo 
organizacijsko delo je zelo te
žavno in ne morejo zajeti ce
lotnega prebivalstva na svo
jem področju. Zato je biJ spre
jet predlog, da se bodo kra
jevne organizacije ujemale v 
teritorialnem pogledu s kra

jevnimi odbori in z njimi po
vezale svoje delo. Razen tega 
naj bi osnovali še šest podruž
nic. O tem se bodo pogovorili 
še člani sami in sprejeli do
končne odločitve. 

Precejšen del razprave je bil 
posvečen razpravljanju o druž
benem planu komune. Pri iz
polnitvi družbenega načrta ni 
nobenih posebnih problemov, 
razen pri obrtnikih in obratu 
Novoteksa, kjer je bil načrt 
previsoko postavljen. Tovarna 
Beti je že v začetku oktobra' 
izpolnila letni proizvodni na
črt, a v Lesnem predelovalnem 
podjetju so ga izpolnili s 85 
odstotki. Tudi na področju kme
tijske proizvodnje ni nobenih 
težav. K Z Suhor in K Z Metli
ka sta plan že izpolnili, a K Z 

Razveseljiv napredek 
Razmišljanja po prvin krajevni:- konferencah Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Z a nami je vrsta prvih krajevnih konferenc SZDL. v glavnem 
smo z njihovo vsebino, s potekom in sklepi lahko zadovoljni — bile 
so dober obračun dela političnih organizacij na terenu i n dale so 
vrsto pobud za razšir jeno dejavnost Socialistične zveze na vasi. -
Splošna ocena kaže , da je bila udeležba skoraj povsod zelo dobra, 
da so člani množično sodelovali v v plodnih razpravah, da so t i po
govori zajemali tako vprašanja okraja in občin kot domačega ož
jega okoliša. Ne manjka dobrih predlogov, kako izboljšati delo 
za hi trejši napredek krajev, skoraj nikjer pa nismo slišali nekoč tako 
razširjenih govoric; 

- Dajte nam, pomagajte nam! 
Povsod je prevladovalo drugačno 

govorjenje: 
- To bomo naredili, to še mora

mo doseči, takole se bomo lotili 
te in one n a l o g e . . . Zanašanje na 
lastno pomoč, na združevanje do
mačih s i l , naslonitev na to, kar 
imamo, postaja stalna obl ika dela 
in prav to je nadvse razveseljivo. 

P r i volitvah so člani na splošno 
dobro izbiral i , čeprav b i nekaterim 
organizacijam še vedno moral i oči
tati, da na lašč (ali pa zavoljo ne
potrebne nerodnosti?) ne vidijo 
mladih ljudi, k i so pripravljeni 
delati, pa j ih starejši puščajo ob 
strani. 

P0DH0STA: kaj po delo 
drugih? 

V Podhosti je bi la nedeljska kon
ferenca še kar precej v redu; ude
ležba je bala dobra, čutilo pa se je, 
da je glavno poročilo premalo po
jasnilo vlogo Socialistične zveze. 
Dosedanji odbor b i ga b i l lahko 
bolje pr ipravi l ! Več bi moral po
vedati tudi, kaj so med letom de
lale druge organizacije: mladina, 
Zveza borcev, gasilci i n ostali, saj 
b i tako poročilo dalo prav gotovo 
dobro podlago, da b i člani lahko 
še več razpravljali o deležu Socia
list ične zveze pr i pomoči tem or
ganizacijam. No, razprava je bila 
kljub temu še kar primerna in 
bo omogočila novemu odboru v 
Podhosti, da bo lahko krepko na
daljeval zastavljeno delo. 

BiZEUSK r Široko področje 
nalog 

Na Bizeljskem je bila krajevna 
konferenca delegatov. Tudi tu 
referat n i zajel dela d ružben ih or
ganizacij, zato so se razprave naj
prej vrtele samo krog gospodar
skih vprašanj , manj pa o delu So
cialistične zveze. Ce b i ostala kon
ferenca samo pr i tem, b i bila na 
zunaj podobna sestanku al i zboru 
kmetijske zadruge. No, tudi o or
ganizacijskih zadevah so nato na 
pobudo članov okrajnega plenuma 
le spregovorili. Pomenili so se o 
občinskem perspektivnem načrtu, 
o vlogi krajevnega odbora, o šol
skem odboru, o stanovanjih za 
prosvetne delavce, t o trgovini na 
Oreš ju, o pobudah za ustanovitev 
druš tva prijateljev mladine in po
dobno. Vsaj polovica delegatov je 
sodelovala v plodni razpravi, k i Je 
dala dovolj novih načr tov. 

POLJANE: pomen novousta
novljene organizacije 

V Poljanah so se v nedeljo prvič 
zbrali na sestanku nove organiza

cije i n takoj se je pokazalo, kakš
nega pomena je, da Imajo podruž
nico zdaj doma. Prej je bila osnov
na organizacija S Z D L preveč od
daljena, zdaj pa so se o mnogo-
čem pomenili na d o m a č e m sestan
ku. Poročilo je govorilo tudi o de
lavskem upravljanju na gozdnem 
obratu i n na kmetijskem posestvu. 
Povedali so, da se obratni delav
sk i svet dobro razvija, da pa je le 
še preveč odvisen od centralnega 
DS. Razprava bi bila lahko živah
nejša. Opazili smo, da delavcev in 
uslužbencev K G P Novo mesto -
razen izjem - n i bilo na konferen
ci (takih pri tožb čez kolektiv K G P 
je bilo v nedeljo več tudi na dru
gih konferencah!). 

PRISTAVA: hiter odziv 
V Dol . Stari vasi in Pristavi pri 

Šentjerneju so imeli uspeli konfe
renci v nedeljo zvečer. V odbor so 
prišli mladi ljudje; predsednik po
družnice iz Pristave je bi l že v 
ponedeljek zjutraj na občinskem 
odboru SZDL, kjer je prosil za 
različno pomoč in navodila, kako 
naj bi v organizaciji delali. Dvig
nil je tudi legitimacije za člane 
in podobno. 

ZBURE: tajnikova 
neodgovornost? 

V Zburah so prišli ljudje na skli
cano konferenco, predsednika pa 
ni bilo. Aktivist in član okr. ple
numa ga je našel v nedeljo popol
dne na njivi, ko je oral. Tovariš 

predsednik je odšel nato na kon
ferenco, kjer 6o člani potrpežljivo 
čakali in vodil zborovanje, pove
dal pa je, da se je zmenil za to 
delo s tajnikom (logarjem), k i pa 
je odšel brez obvestila v mesto. 
Neodgovornost, k i so jo tudi člani 
SZDL obsodili, kaže, da malomar
nost posameznikov lahko močno 
škoduje organizaciji in njenemu 
ugledu! 

CERKLJE: dobra konferenca 
Delegati so v Cerkljah prav te

meljito razpravljali zlasti o razvo
ju kmetijstva. Prej je bi l tu naj
večji odpor proti odloku o agro-
minimumu, po žetvi in košnji pa 
so vsi spoznali prednost sodobne
ga kmetovanja i n zdaj pozdravljajo 
skrb občine za njihov napredek. 
Zelo določeno so se pomenili o 
elektrifikaciji nekaterih vasi, kra
jevni razsvetljavi in o prostoru za 
sestajanje. Imajo tudi nekaj te
žav, k i j ih bo moral reši t i novi 
odbor. Članov pa imajo komaj 48 
odstotkov vseh volivcev — odprta 
naloga za odbor in vse aktiviste! 

SROMLJE: kaj z obnovo? 
Nič ne pomaga molčat i o perečih 

zadevah - to so spoznali v Srom-
ljah, kjer so člani načeli vpraša
nje delovne sile, obnove vinogra
dov in davkov. Kmetje tu še ved
no vsi vse sejejo in sadijo; pravi
jo, da n i rajonlzacije. Občina in 
krajevni odbor bosta morala krep
ko pomagati, predvsem pa jasno 
razložiti, kje je izhod za napredek 
kmetijstva tudi v hribovitejših 
krajih. 

Tudi na Bučki , v Račjem salu in 
drugje so bile zadnje dni uspele 
konference. Povsod se člani nanje 
temeljito pripravljajo, zato lahko 
govorimo o razveseljivem napred
ku. 

Šmarješke organizacije v novih 
prostorih 

Pred nedavnim so krajevne or
ganizacije v Smarjeti le dobile 
svoje prostore. Doslej so imeli 
sestanke, občne zbore ln konfe
rence v osnovni šoli al i pa v ga
silskem domu, k i nista primeren 
kraj za take stvari, razen tega Je 
bil pouk v šoli moten. Nove pro
store bodo lahko uporabljale VSP 
organizacije; upamo, da bo nji
hovo delo zaradi tega Se plod 
nejše. Prostor bo treba še pri
merno opremiti. 

S S E J E ODBORA SZDL 
Na redni seji Socialistične zve

ze, k i J« bila 28. oktobra, so raz
pravljali o pripravah za krajev
ne konference, kjer bodo dolo
čili delegate za občinsko konfe
renco in voli l i nove odbore Soci
alistične zveze. O smernicah ln 

vlogi social ist ične zveze na vasi 
je govoril predsednik občinskega 
odbora social is t ične zveze Tone 
Počrvina. Poudaril Je, naj bi v 
krajevni odbor izvol i l i res zasluž
ne in delovne člane. Odbor je 
-Jclenil, da bo občni zbor članov 
social is t ične zveze 20. novembra 
ob 7. uri zjutraj. 

Na tej seji so razpravljali tudi 
o vodovodu v Smarjeti, k i še 
vedno ni dograjen, voda. k i jo 
zdaj pijejo, ogroža ljudsko zdrav, 
je v tem predelu in W morali od
govorni organi stvar temeljito 
preiskaU. zdrava pitna voda je 
Smarjeti nujno potrebna! Ker te 
Novomeščani potegufjejo za ko
pališče, prebivalci Smarjete pa 
za vodovod, menimo, da so sled
nji bolj upravičeni in potrebni 
do denarja skupnosti, m i d (i 

Gradac v tem nekoliko zaosta
ja. 

V Metliki je precej stvari 
neurejenih. Tako bo potrebno 
v kratkem osnovati stanovanj
sko skupnost. Ravno tako bo 
potrebno misliti na potrošni
ške svete in ustanavljanje raz
nih servisov, n. pr. javnega 
kopališča in pralnice. Na ure
ditev otroškega vrtca ne bomo 
smeli dolgo čakati. Potrebna 
bi bila delavska menza, saj je 
v občini zaposlenih že okrog 
900 ljudi. 

V Socialistično zvezo bo tre
ba vključiti čimveč volivcev. 
V Metliki je čez 100 volilnih 
upravičencev, a od tega samo 
okrog 600 članov Socialistične 
zveze. Neprimerno slabše je 
v podzemeljskem okolišu, kjer 
je le okrog 20 odstotkov voliv
cev včlanjenih v Socialistični 
zvezi. Zaradi tega bo skrb 
krajevnih organizacij, da zaja
mejo v svoje vrste čimveč lju
di. % JAD. 

V Podturnu 62 
novih članov 
Udeležba okol i 40 članov S Z D L 

na kratevni konferenci za Pod-
turen ni ravno pohvalna, vendar 
so to utemeljevali s tem, da po 
običaju pride na sestanek fo 
vsake družine po eden, kd zasto
pa ostale. VzMc temu je btta 
konferenca plodna i n je nakazala 
vrsto naflog, Id se Jih bo morala 
lotiti organizacija S Z D L . 

V Podturnu je še nekaj posa
meznikov, k i niso člani S Z D L . 
Letos so v k l ; učili v organizacijo 
62 novih članov, predvsem mladi
ne. Odbor S Z D L je b i l vse leto 
zelo aktiven, sodeloval Je s kra
jevnim odborom pri vrsti nalog, 
prav tako pa tudi z ostalimi mno
žičnimi organizacijami, to je ak
tivom L M S , gasilci ln drugimi, 
nudil pa je pomoč tudi kmetijski 
zadrugi pni š ir jenju naprednih 
oblik kmetijske proizvodnje. Sku
paj s krajevnim odborom s; je 
S Z D L prizadevala, da b i v Pod
turnu zgradili avtobusno postajo. 
Obrnili so se na vsa t r i avtobus
na podjetja, vendar je odgovorilo 
le podjetje Gorjaneci. da je p r i 
pravljeno o tem razpravljati s 
prebivalci, sapturist ln Avto Ko
čevje sploh nista odgovorila. 

Razprava po zelo izčrpnem po
ročilu — zabelo je prav vse zade
ve, k i morajo zanimati člane 
S Z D L — je pokazala še na vrsto 
problemov, k i žuli jo Pod-Ouren-
čane : vodovod Je slabo zgrajen, 
pa tudi podaljšati ga Je treba. 
Vel iko škodo dela divjad na po
le u. V zelo slabem stanju Je ce
sta proti Dolenjskim Toplicam. 
Menijo, da del kr ivde za to od
pade tudi na slabo vzdrževanje . 
Tu.i vaška pota so slaba, toda 
p«ri tem so sami premalo storil i , 
da bi j ih izboljšali. Šolski odbor 
pri šoli v Poljanah b i moral bit i 
bolj delaven. Dokaz je uprav iče 
nega negodovanja p r i tistih last
n ik ih gozda, k i so les podaril i 
za potrebe elektrifikakclje, pa so 
morali vseeno plačat i gozdno tak
so. V odgovoru na to zadevo so 
pojasnili, da je prišlo v tem pri
meru do pomote. 

T i i n ostali v poročilu ln raz
pravi nakazani problemi so tud 
osnova programu bodočega dela 
S Z D L v podturnu, k i so ga ob 
koncu sprejeli Novi devetciansk/ 
odbor krajevne organdaaci;e bo 
na čelu vseh 169 članov S Z D L v 
Podturnu nadaljeval delo prej
šnjega odbora Zlasti bo organi
zacija nudila vso pomoč krajev
nemu odboru prt reševanju ko
munalnih nalog, kot ;e izboljša
va in r a š i r i t e v vodovoda, izbolj
šanje ceste ootov ipd Ra7umljl-
vo, da se bodo |9 nanrei potego
vali ZB pvtnbusnn -Kitajo, javno 
razsvetljavo o c r š č e in druge po
trebne komunalnp ob ekte Sode
lovanje ? vsemi rclalim' organ4-
racttam ter km»»' <tN zadrugo 
bo š e naDrei «»n*-i od nalog kra-
ievne organ :z-rl'•• 57pr v PoA» 
tumu. 



želimo sodelovat 
V nedeljo. 6. novembra, je 

bila v Novem mestu skupščina 
Okrajnega odbora Zveze slepih. 
13 skupščinskih odbornikov, ki 
so jih člani zveze izvolili na 
treh sektorskih konferencah v 
okraju, je v prisotnosti pred
sednice Glavnega odbora Zveze 
slepih Slovenije tov. Mimice 
Breznik in tajnika Ivana Bi
zanta v bogati razpravi ocenilo 
plodno delo organizacije v zad
njih treh letih. 

V novomeškem okraju živi 
101 slepi državljan, med njimi 
Je 8 zaposlenih. Organizacija 
Je doslej sama skrbela za svo
j e člane, za njihovo razvedrilo, 
vzgojo, opismenjevanje s po
močjo posebne Braflove pisave 
za slepe, za njihovo rehabilita
cijo in zaposlitev. Oblastni or
gani so rjfudill Zvezi slepih do
slej le finančno pomoč v obliki 
dotaci.i preko SZDL in social

nih podpor slepim preko občin
skih socialno-varstvenih orga
nov. Zvezni izvršni »vet Je le
tos n« eni izmed sej deflo Zve
ze slepih pohvalili in ugotovil, 
da So oblastni organi dolžn! 
prevzeti velik del dolžnosti. k1 
jih je Zveza doslej nadvse do
bro opravljali a. 

Čutimo dolžnost poudariti,da 
smo blill zelo presenečeni nad 
iz redno živahno In hkrati zelo 
s tvarno r a z p r a v o na skupščini, 
k i je dokaz, da naš družbeni 
razvoj ne gre neopazno tudi 
mimo tistih, ki so iz kakršnih 
koli vzrokov izgubili vid. Celo 
več. ugotovili smo. da je v 
njih mnogo zavidanja vredne
ga hotenja, da bi e© vključili 
v razvoj kot enakopravni dr-
žavflijani. Skupščinski odborni
ki so živahno razpravljali o 
tem, da s lepi žele sodelovati 
na zbo r ih volivcev, v v r s t ah 

članov SZDL. v ku 1 turno-
umetniških društvih, skratka, 
da žele sodelovati povsod, žal 
Pa čutijo premalo razumevanja 
za svoja zdrava hotenja prav 
v naštetih organizacijah. Po
govorili! so se zelo nadrobno o 
socialni službi, saj so skup
ščinski odborniki Zveze slepih 
neke vrste socialni delavci, ki 
delujejo med slepimi in nudi 
jo pri tem oblastnim organom 
neprecenljivo pomoč, saj je 
pri nas še zelo malo socialnih 
dellavcev. Ti . ki jih imamo, pa 
so preobremenjeni z delom. 

Okrajni odbor Zveze slepih 
jo na skupščini ocenil kot svojo 
glavno nalogo čim tesnejšo po
vezavo z organi oblasti — pred
vsem občinami — in z vsemi 
družbenimi organizacijami. Sti
ki ki jih bo skušala Zveza sle
pih doseči, morajo biti kar 
najbolj tesni, saj je od tega. 

Naše tople čestitke! 
Tovariš STANE ŠMID praz

nuje 12. novembra 50-letnico. 
Ze od osvoboditve ga kot tihe
ga in skromnega javnega de
lavca srečujemo v Novem me
stu. Ne bomo mu peli slavo-
spevov, saj vemo, da tega ni
ma rad, kljub temu pa želi
mo v mislih na hitro prehoditi 
njegovo življenjsko pot, petde
set let plodnega dela. 

Rodil se je v Gradcu v Beh 
krajini kot edini sin obrtnika. 
Ob'skoval je šolo, se nato izu
čil za mizarja in po odsluže
nem vojaškem roku stopil na 
pot proletarca. Leta 1933 ga 
srečamo med organizatorji 
Društva kmečkih fantov in de
klet v Beli krajini. Ni mogel 
najti dela, kruha takrat ni 
preostajalo. Bil je dalj časa 
brezposeln. Leta 1934 je odšel 
na strokovno izpopolnjevanje 
v Beograd, od tam pa na delo 
v Topuske Toplice, kjer je de
lal do leta 1940. Leta 1939 je 

v Topuskih Toplicah organizi
ral štrajk in ga uspešno izve
del, saj so delavcem za 25 •/• 
povišali plače. Nato ga sreča

mo v livarni Store pri Celju. 
Zaradi sodelovanja z OF so ga 
septembra 1941 Nemci izgnali 
v Slavonsko Požego. Stane je 

V Metliki so ustanovili pionirsko 
šolsko zadrugo 

Pred nedavnim je bila na me-
tkfcškl osnovni šoli ustanovljena 
pionirska kmetijska zadruga. Res 
je, da so že prej v okv i ru pionir
ske organ.izaci;e obstajali k rožk i , 
k i so se bavili s kr.et i jsko pro
izvodnjo; t -ko je delal sadjarski 
krožek, k l ereoa elani so zasa-
dJBi pol hektara zemljišča s sl iva
ma in nasad obdelovali. Vrtnarski 
k rožek že t r i leta obdeluje šol-
stoi vrt. 

Ustanovnega zbora se Je ude
ležil tudi upravnik kmetijske za
druge Metl ika tovar iš Franc J ak
ti evič, k i je zbranim pionirjem 
govoril o zadružniš tvu pri nas in 
na tujem ter o njegovem velikem 
pomenu za naše kmetijstvo. P io
nirje je tudi seznandd s pravi l i 
pionirskih zadrug. 

Nato so pionirji izvoli l i lcmetij-
skii svet l n upravni odbor zadru

ge. Upravnik zadruge J*m ;e ob
l jubi l vso potrebno strokovno po
moč m j i h pohvali l za dosedanje 
prizadevno delo, saj 6ta bila n.t-
hov nasad in šolski vrt lepo 
oskrbovana tudi med poči tn ica
m i ; to Je zasluga dobro organizi
rane dežu rne službe, k i je delo
vala takrat, ko n i bi lo Sole. 

V zadnjem času :e šahovsko 
življenje na Soli precej razgiba
no. Ravno sedaj je v teku velik 
turnir, na katerem sodeluje 29 
pionirjev ln pionirk. Najboljši 
šahisti bodo zastopali šolo na 
dvobojih z ostalimi ekipami šol. 

V okvi ru meseca tehnike so 
u cene i me t l i ške šole gledali spo
red tehnišk ih filmov. Ogled teh 
filmov j i m bo vsekakor olajšal 
razumevanle snovi pri kemi j i , f i 
z ik i m spoznavanju prirode. 

J A D 

Pionirska zadruga JAGODA 
v Birčni vasi 

Delo in namen mladih zadru-
garjev pionirske zadruge »Jagoda« 
k i smo ;o ustanovim v maju IflM, 
Je bilo treba oceniti. Zato smo 
pregledali vso našo dejavnost od 
zaeeUka do danes. B i l a je razno
vrstna. Predvsem smo hoteli pri 
gkmiirjih vzbudit i veselje do de-

Sote Ima hektar svojega zem
ljišča. Razdeljeno ;e na cveti »eni 
vr t sadni vrt k i v r t za zelenja
vo. Tam delajo učenci sami. Se-
Jejo, sadijo l n plovejo, samo za 
cvet l ični vrt ;e bilo porabljenih 
200 delovnih ur. Naš ponos Je sa
dovnjak z n i zk im drevjem. Lan
sko leto ln letos ga je uničila 
slana, zato pridelek n i bB velik. 
V sadovnjaku Je 400 dreves, za
sađenih v vrstah, med vrstamii pa 
okol i 8.000 jagodnih sadik. Letos 
gmo nabrali čez 80 kilogramov ja
god Da l i smo Jih v mlečno kuhinjo 
za vitaminske obroke pri mali
cah. Ustanoviti bi bilo treba ie 
Druš tvo prijateljev mladine, kar 
b i pritegnilo č imveč s t a r šev k so-
detovanju s šolo. To Je nafta na-
tap v bližnji prihodnosti. 

Danes i m a zadruga 75 članov« 
k i delajo pod strokovnim vod
stvom tovar išev uči te l jev Albina 
Golobica, Angele L i l t a, FJttpa 

Rliharja i n Štefke Mitkovič. Za 
razvoj sadjarstva skrbita tovar iš 
Doberšek, strokovnjak obč inske
ga ljudskega odbora lz Novega 
mesta ln tovar iš Golobic. Delo 
med zadrugar)i je razdeljeno po 
telesnih močeh. Razen dela se 
mladi zadrugarjl spoznavajo z 
administracijo i n f inančnimi po
sl i . 

Učenci pa delajo še drugod 
Tovar i š Golobic vodi lutkovno 
gledališče, k« so si ga učenci 
napravi l i sami. L a n i so uprizo
r i l i Rdečo kapico i n z njo gosto
val i na Uršn lh selih i n Gor . Su -
šlcah. Tudi za letos imamo neita; 
pripravljenega, v e l i k o smo ime
l i težav, a smo tudi te sami pre
magali. _ , 

Deluje tudi letalski krožek . 
Imamo 25 modelov. Izdelali smo 
dva zelo zahtevna modela (na 
s l i k i so naši modelarji na letal
skem mitingu v Prečni) . V no
vem šolskem letu smo program 
še povecafll. Da b i prepreč i l i ne
sreče z elektriko, se bomo z njo 
še podrobneje seznanili. 

Delo samo Je težko, zato b i b i 
lo treba pohvalit i vse, k i so naj
več pripomogli k naš im uspe
hom 

A . G. 

Pionirji-mladi tehniki 
spet tekmuieio 

Da bo naša Javnost kaj več zvedela o ^ ^ ^ T n ^ U n 
x K V M V A i S n t k e k i se ie Dred nedavnim začelo po odreoin in soian 
m ^ k f g a ^ I f o ' r ^ b n e komisije za t ehn ično vzgojo p r i Občinskih 
odborih Ljudske tehnike, naj navedem nekaj številk. k f l t e r l h 

^ N a liTsolah-c<lreddh Je vkl jučenih 23.733 Pionirjev^«od 
jma vsak teden reden tehnični pouk od 4. do 8. razreda 8967 plo-
ZJZL-. N < 4 T A 1 A«Z 100 l i h dela v delavnicah, ostali pa kar v razremn. 
£ £ T b i ^ l i ^ r ^ e t t tudTI strokovnih šol z nad 2000 gojenci, kjer 
se t ehn ičn i pouk vkl jučuje v delo v okvi ru njihovih strok. 

Zadnje šolsko leto Je delovalo 420 krožkov, v katerih Je bilo 
^ đ j o c e n i h 12.010 pionirjev. Splošno tehničnih Je bilo 266 (nad 3000 
ZlSntejev), prometnih 109 (6000 pionirjev), 26 modelarskih. 30 roto-
fijnrroakov, 4 radio k ro tk i , 5 elektrostrojnih. 26 
B O ^ J S h T v celoti je bilo zajetih v raznih krožkih nad 50 odstotkov 

* • * Ha*lŠSn ' r az fSvan ' so t i mladi ljudje napravili nad 3000 lz-
< W k w inTS tem pridobili višje tehnično znanje, kar Je že lep naSStefc Med težavami , s kater imi se bore aktivisti L T na terenu, 
ETS^nalvecl lh pomanjkanje tehničnega kadra, saj je 14 strokovno 
&>rasanto l judi zV 400 krožkov kaj majhna številka. Ce ugotovimo 
S T T B H črnomal jski občini m n i t i enega vzgojitelja za tehnični 
Doafc da Je na tamkajšn j i osemletki že dalj časa zaprta šolska teh-
rttaa delavnica, moramo reči, da je to problem, o katerem naj bi 
raaruttjali pristojni činitelji. Seveda tudi v drugih občinah pn-
msnjkuje strokovnjakov. Prepr ičan i pa smo. da bodo v bodoče 
drafttva inženirjev in tehnikov pomagala naš i organizaciji in teh-

" " " ^ T t ^ i č n o ^ e j a v n o s t po šolah ovirajo tudi premajhne dotacije 
obete, saj je do sedaj le Okrajni odbor Ljudske tehnike pridobil za 
šole 1J mili jona din. Dosedanje delo pa se bo moralo preusmeriti. 
Ofačmskl l judski odbori bodo moral i nuditi šolam material ln stro
kovnjake za tehnično dejavnost, morda s pomočjo OO L T , k i ima 
v nacrtu več seminarjev za vzgojitelje ln ostale tehnike, k i bi b i l . 
pripravljeni pomagati pri tehnični vzgoji. 

Ko bodo te dni pionirski odredi, s tarešinski sveti, odbori D P M 
ka občinske komisije za tehnično vzgojo delali nač r t e za tekmovanje, 
m) pus t jo za pomoč vse organizacije ln posameznike, k i imajo 

do tehničnega dela, da bo njihovo delo čim uspešnejše . 
Marijan T r a u r 

od tam pobegnil v Belo kraji
no in takoj spet delal za OF. 
Leta 1942 se je moral umak
niti v ilegalo. Ze od vsega za
četka so v Beli krajini postali 
pozorni na skromnega, tihega 
in preudarnega, odločnega 
mladega • fanta. Postal je član 
Okrajnega odbora OF Gradac, 
nato sekretar Okrajnega odbo
ra Dragatuš, potem spet član 
novega Okrajnega odbora OF 
za vso Belo krajino. Ob koncu 
vojne je bil član novomeškega 
okrožja, v katerem je delal, do 
decembra 1946, ko je bilo 
okrožje raa.formira.no. Nato je 
postal predsednik Planske ko
misije OLO Novo mesto, zatem 
predsednik okrajnega Ijudske-
qa. odbora. Nato je odšel k LIP 
Novo mesto za direktorja. Zdaj 
je že nekaj let direktor GPZ 
Novo mesto. 

To je le pot, ki jo je preho
dil, to so pravzaprav mejniki 
ob cesti življenja, ki ne pove
do nič. o strminah, nevarnih 
ovinkih in skritih zasedah. 
Kljub vsemu pa je prvobo-
rec, organizator upora in pri
znani javni delavec tovariš 
Stane Šmid dočakal 50 let. Ko 
v krogu družine praznuje, mu 
hkrati vsi, ki ga cenimo in spo
štujemo, želimo še mnogo sreč
nih let! 

kako okolica sprejme v svoje 
sredo slepega državljana, od 
razumevanja, ki ga pokaže d-o 
njega In pristnih humanih od 
nosov, mnogo odvisno. Držav 
ijan brez vida je prikrajšan ZF. 
marsikaj, prav zato pa hkrat 
toliko bolj občutljiv. Skupščin 
ski odborniki Zveze slepih bo 
do sodelovali na sejah razn'1; 
svetov pri občinah ln v raznih 
drugih družbenih organih, so 
delovali z zdravstvenimi in so
cialnimi delavci na terenu 
vključili se bodo v stanovanj
ske skupnosti in Zvezo voja
ških vojnih invatlidov. sodelo 
valj bodo z Rdečim križem 
Zvezo borcev in predvsem /. 
organizacijami, ki so jim po 
svoji dejavnosti sorodne. Se 
naprej bodo skrbeli za vzgojo, 
rehabilitacijo ln zaposlovanje 
mlajših slepih državljanov. 

Podpredsednica OLO in/. 
VilmaPirkovlč je s toplimi be 
sedami pozdravila skupščino ln 
pohvalila delo Zveze slepih, ki 
je našla dovolj notranje moči. 
da je navzlic pičli pomoči obla
sti uspešno opravljala naloge, 
ki bi jih moral} oblastni orga
ni. Poudarila je. da so mnoge 
družbene organizacije v ugod
nejših pogojih naredile mnogo 
mnogo manj. Prisotni so i zre 
kil javno pohvalo dosedanjemu 
predsedniku OO Zveze slepih 
Jožetu Zuipancu. ki je bil po 
izvolitvi novega okrajnega od
bora Zveze vnovič izvoljen za 
predsednika. 

Novomeške perspektive: poslopje nove pošte dobiva vedno raz-
ločncjšo — pa hkrati seveda tudi prikupno — podobo 

trgovski delavci 
KRKE« vabijo na ples 
V soboto ob 19.30 uri bo v 

>omu JLA v Brežicah II. Tr-
.ovski ples, ki ga bodo pri" 
•edili trgovski delavci pod
jetja na veliko in malo *KR-
<A*- iz Brežic. Za prijetno 

.azpoložcnje bo skrbel zabav
ni sekstet »Celuloza«, na spo
redu pa je med drugim tudi 
bogat srečolov. Rezervacije 
sprejema tov. Blaževič, Bre
žice, telefon 48. 

iz Strumice 
..Hjšilja za dan republike tople 
pozdrave vsem ' domačim in 
prijateljici Mirni, kakor tudi 
vsem znancem in bralcem na-
Sfega lista — Tone Zidar. 

čestitke iz Zagreba 
Alojz Samec, Jože Barbo, 

Vinko Kraševec, vojaki iz Za
greba, čestitamo za 29. novem
ber vsem naročnikom in bral
cem Dolenjskega lista, kolekti
vom Novoteksa in Pionirja ter 
Vodni skupnosti Gabrovka in 
jim želimo še mnogo delovnih 
uspehov. Hkrati toplo pozdrav
ljamo starše in vse domače, 
prijatelje, prijateljice in znan
ce. 
Beograjski promet pred 

pol stoletja 
Leta 1907 so potniške uslu

ge v mestnem prometu Beo-
f*rada opravljali trije avtobu
si. Dva sta imela bencinski 
motor, enega je pa poganjala 
para 

DOLENJSKI LIST naj ne 
manjka v nobeni družini v 

domačem okraju! 

Se k članku: »Bo mladina dobila vsaj sobico?« 
V članka, ki ie izšel z gornjim 

naslovom v zadnji številki do
mačega lista, je pr»v gotovo iz
ražena ielj\a vseh naših mladih 
ljudi in ne le mladincev iz Me
tlike. Povsod si mladinske or
ganizacije toplo žele, da bi lah
ko razvijale svojo dejavnost v 
primernih prostorih. Odrasli se 
ob obilici vsakdanjih skrbi mor
da dostikrat res ne zavedajo, 
koliko lahko pomeni tak pro
stor mladim ljudem na njihovo 
delo in razvedrilo. To je koti
ček, ki ga mladina rada obi
skujte, saj se » v e d a koristi, ki 
jih prinaša družabno sestajanje 
in skupno ustvarjanje. 

Zanimivo je, da si 

nikjer ne želi opremljenih sob, 
temveč Ie prostor, ki ga potem 
sama opremi. Imamo že več 
primerov, da so mladi lepo in 

pri različnih delih. 
Toda važnejše kot vprašanje, 

kako opremljati sobe, je prav 
gotovo to: kako sploh prostore 

mladina 

Iz šole v Birčni vasi 
V nedeljo, 23. oktobra, smo 

imel i v Birčni vasi prv i roditeL-
akft sestanek v tem le t« , v s i š t i r-
;e razredniki so poročal i o učnih 
uspehih, vzgojnih problemih i n 
vedenju učencev , uč i t e l j Golobic 
je predlagal tudi ustanovitev 
Druš tva prijateljev mladine, k i 
naj bi obravnavalo vzgojne ln 
gmotne probleme učencev. Star
ši so izvol i l i zastopnike vseh va
si v inicia t ivni odbor, k i si Je 
takoj po sestanku sestavil dHkov-
ni nač r t . 

Rodrtteljiskega sestanka so se 
s tarš i udeležili v lepem števi lu. 
Trdno upamo, da se bodo star
ši v bodoče še bolj potrudili in 
nudi l svojim otrokom dovolj ča
sa za učenje ter skrbel i za n j i 
hovo čistočo l n šolske potreb
ščin«. 

D E L O P O D M L A D K A R K 
pred nedavnim so imel i pod-

mladkarji b i rčenske šole meseč
n i sestanek. Odborniki higienskih 
aktivov so poročal i , kako vzdr

žujejo čfeftnčo č lanov, uči lnic l n 
s t ran išč . Na vrat ih so ustrezni 
natpisi, v vseh razredih pa ima
jo posode s tekočo vodo. z m i 
lom in br isače . Za cicibane, k i 
so na zdravljenju na Debelem 
r t iču , so zbra l i 460 dinarjev, 
škat lo ig rač m kn i ige s s l ikami. 

podmladkarji 3. razreda so po
kazala, kako st pravilno umije
mo roke, kako teletoniramo i n 
izvedli so sedem vaj v lepi d r l i . 
V kratkem sd bodo nabavni že
lezen drog za razne vaje i n v bo
doče še bolj skrbel i za snago. 

Toplo matico dobivajo redno 
vsi otroci in tudi kalcijeve ta
blete redno uživajo. Vsakomeseč-
no tehtanje Je pokazalo, da inu. 
Še precej otrok premajhno težo, 
kar je znamenje, da je domača 
hrana nezadostna. V shrambi 
mlečne kuhinje lmaijo 60 litrov 
sadneoa soka In *> kilogramov 
marmelade, z a pobrano članarino 
so kupUd zdravil v vrednosti 1300 
dinarjev k i so š t i r im otrokom 
nuddfll prvo pomoč . R. 

Drev i v T r e b n j e m ! 
Podružnica Novinarskega društva Slovenije v Novem 

mestu bo priredila s sodelovanjem občinskega ln krajev
nega odbora SZDL in odbora LMS nocoj ob 19. uri v 
dvorani prosvetnega doma 

USTNI Č A S O P I S 
Sodelujejo novinarji Dela, Dolenjskega lista in RTV 
Ljubljana, predstavniki domačih kolektivov in javnega 
življenja. V zabavnem delu programa bodo nastopili 
domači godbeniki. Na sporedu: fotoreportaža, nagradno 
žrebanje, humor in zadnje novice. — VSTOP PROST. 

okusno opremili prostore; po
trebno opremo so kupili z de
narjem, ki so ga sami zaslužili 

dobiti? Menim, da bi kljub 
pereči stanovanjski krizi lahko 
tu pa tam le naši] primeren 

prostor za mladinsko organiza
cijo. Marsikje bi morda z manj
šimi stroški preuredili zdaj ne
primeren prostor v mladinska* 
sobo. Seveda mora biti povsod 
mladina tista, ki bo tak prortjTr 
iskala ln prosila za pomoč pri
stojne činitelje. Sami od sebe 
prostori, mladinske sobe in ko
tički ne bodo nikomur padli v 
nnročje! Verjetno bo rešitev za 
marsikak kraj tudi v tem, da 
bi uredili prostor za sestajanje 
hkrati za več organizacij — za 
mladino. ZB. DPM. RK in pod. 
Morda bi tak kotiček lahko 
uredili v gasilskem domu, v 
prosvetnih in zadružnih domo
vih, morda celo v primerni za
sebni hiši. Mladina naj o vsem 
tem razmišlja ln predlaga, kje 
bi se dalo kaj takega urediti. 

Zelja po prostorih za sesta
janje mladine je zadnje čase 
precej; prav bo, da jim pri
sluhnejo tudi vodstva političnih 
in družbenih organizacij v vseh 
naših krajih. Slavko Doki 

V D r a š i č i h p r i d n o de la jo 
V Drašičih, lepi vasici, od

daljeni od Metlike kar šest 
kilometrov, dela že vsa po
vojna leta v zelo težavnih raz
merah mladinski aktiv. V niem 
je vključenih 15 članov. Nji
hovo shajališče je edini šolski 
razred, v katerem je pouk do
poldne in popoldne. V lanski 

»Veselo praznovanje« na Senovem 
Tako so imenovali prireditev, 

ki jo je v nedeljo. 16. oktobra, 
i n v ponedeljek, 17. oktobra, 
organizirala šolska zadruga 
»Mladost« na' Senovem. 

V nedeljo so dvorano napol
nili starejši pionirji in mladin
ci. Prireditev s© obiskali tad I 
predstavniki krajevne oblasti 
ter drugih organizacij ln usta
nov. Prav posebno s© s« udele
ženci razveselili obiska lz No
vega mesta ln v svoji sredi po
zdravili tovariša Pajniča, pod
predsednika Okrajne zadružne 
zvez« 

Program je bil pester. Za 
uvod je zadružnik Mirko lepo 
recitiral Kajuhovo »Kmetovo 
pesem«, potem je Anica Izčrp
no poročala o delu šolske za
druge. Posebna zanimivost je 
bil magnetofonski posnetek o 
delu ln življenju zadružnikov. 

k. so mu dali naslov »Pri lic
kanju so«. Delo zadružnikov nI 
bilo lahko. Na 30 arih zemlie 
so pridelali 570 kg lanu ln na 
40 arih 2000 kg hrbrldne koru 
ze. Ta uspeh so dosegli s »ode 
1 o van jem z zadrugo Brestani
ca. Prireditev so obogatiai s 

petjem, * glasbo, recltacljai.il 
in s plesom. Po programu 1e 
sledila pogostitev, ki so jo f*f" 
pravile matere zadružnikov, pa 
tudi zadružnioe same. Za Dle.s 
ln razvedrilo je poskrbel nar-
monikar Srečko. 

Vlado Mlinar.* 

sezoni so pripravili ln uprizo
rili burko Mutasti muzikant. 
Se zdaj se radi spominjajo pre
davanja o lepotah in krajih 
naše domovine. Zato so mislili 
poleti na kak daljši izlet, pa 
jim zaradi preobilice poljske
ga dela in denarnih težav ni 
uspelo. Pozimi so obiskovali 
dva meseca tečaj nemškega 
jezika, ki ga je vodila domača 
učiteljica. 

Zdaj v jesenskem in zim
skem času mislijo uprizoriti 
igro Lovorov venec. S pripra
vami so že začeli. Mladinci si 
želijo gospodarskih predavanj, 
o rasti in vzponu naše indu
strije in kmetijstva. V tem jim 
bo kajpak priskočila na pomoč 
Ljudska univerza iz Metlike. 

Več mladincev hodi v Metliko 
v šolo za odrasle. 

Predsednik aktiva je Jože 
Helc, ki si zelo prizadeva, da 
bi bil aktiv čimbolj delaven. 

• 

Na zadnjem zboru volivcev 
je bilo precej ljudi. Predvsem 
jih je zanimala obnova vino
gradov in novi ukrepi v kme
tijstvu, manj pa se zanimajo 
za šolska vprašanja, saj šolski 
odbor skoraj ne dela. Pri šoli 
bi bilo potrebno zgraditi vod
njak, a o njem se več let sa
mo govori. Bolj prizadevni so 
v tem pionirji višjih razredov, 
saj si sami kuhajo malico in 
jo tudi delijo. Preskrbeli pa 
so tudi drva za šolo. Jad. 

Proizvodnja premoga se odvija 
po planu 

Jugoslovanski premogovniki so 
tudi v mesecu septembru presegli 
plansko nalogo za en odstotek ln 
pol. Tako je bi la dosežena v tem 
mesecu največja povprečna dnev
na proizvodnja v letošnjem letu 
(75.748 ton). 

V devetih mesecih so rudarji le
tos nakopali 1«,8 mUlJonov ton 
premoga, kar Je za 11,3 Vt več od 
lani v istem razdobju. Povečala 
se Je proizvodnja deloma v rja
vem premogu, v glavnem pa v 

K i s i novi naročniki 
Občin k i ljudski odbor, Brežice; Medved Terezij*« Velik. 

ObreZ, Dobova. Novak Poldka, Martina Krpana, W u b , 1 l * " a i 
Mlinar Alojz, Loka 44 pri Z id . mostu; FrlcelJ Marija, Matični 
urad. Novo, mesto; Prešeren Anton, Praprot 0, Semič ; Korošec 
Anton, Vin j l vrh 4, Semič ; Smrekar Katarina, Kot 58, Semič ; 
Kovacič Štefka, Reštanj 59, Senovo; Jarc Ci r i la , Počitniški dom 
Slavka Slandcr, Radovljica; Bobnar MIha, V . p. »187/8 Karlo
vac; Ivec Anton, V . p. 6731/5 K n l n ; Ko* Anton, V . p. 5322/3 
Beograd«; Pečnik Mart in, V . p.7564/3 Stari Dojran; Senlca Jo
že, V . p. 8060/14 Petrinje pri S isku; Seničar Jože V . p. 5000/5 
P a n č e v c Sune /tlojz, V . p. 2102/1 Beograd; Sparovec Anton, 
V. p. 4660/7 Petrovac na M l a v l ; Vidmar Mart in, V . p. 3678/12 
Varaždin; Rome Draga, pošte Novo mesto; Uredništvo rpvlje 
»Gost instvo- Parmova 33, LJubljana; Občinski komite LMS 
'za Mladinski klub) Jenkova l / T i . Novo mesto. 

Poljšak Mihael , Kladje 23, Blanca; Bevc Jože, Vin j l vrh 
l . Bela cerkev; Kraševec Toni , Gubčeva 15, Novo mesto; 
Kunčlč A l o j / i l a , Bršljln »4. Novo mesto; Centa Mlnka , Tolsti 
vrh 1. Šen t je rne j ; Rebzelj Prane, Hrvaški brod 12. Sent.iernej: 
Cvet Janez, Telčlce 3. Skocjan iDebevc Ivan, Gabrnlk 2. Skoc-
an: Kra l j Alojz, Skocjan; Zalokar Jože, Vinica 22, Smarjete: 

Je rše Anton, Zabsec 6, 2 u ž e m b e r k : Dragan Mirni , Paška Gu-
berina Mr.ja 17. Stbenlk; Hočevar Panika, gostilna Pudob 21. 
Stari trg ob K o l p i ; Gašparac Anton, V . p. 4135/J Obrenovac; 
Jerman B r nko. V p. 9060/14 Petrinln: Slmončlč Jože, V . p. 
4319/6 Beograd. 

Mežnaršlč Anton, 6411 St. Clalr Ave Cleveland 3 Ohlo USA. 

lignitu (17,5 Vi). Ce bodo prejemali 
premogovniki v zadnjem trome-
sečju zadostno število železniških 
vagonov, bo do konca leta dose
žena planirana količina premoga, 
k i znaša 22,8 mUijonov ton. 

Dolenjski premogovniki Senovo, 
KrmelJ in Kanižar ica so Bkupno 
presegli proizvodni plan za sep
tember za pol odstotka, medtem 
ko so presegli plan za prvih devet 
mesecev za pet odstotkov. 

Za leto 1961 se predvideva, da 
bodo Jugoslovanski premogovniki 
dvignil i proizvodnjo na 25 mi l i 
jonov ton, pri čemer bi odpadlo 
na črni premog 1,4 milijona, na 
rjavi 10,1 milijon i n na lignit 13,5 
mllUonov ton. Posamezne repu
blike pa bodo pri omenjeni višini 
proizvodnje soudeležene takole: 
8rbija 7, Hrvatska 2.T, Slovenija 
5.6 in Bosna ln Hercegovina 9,5 
milijonov ter Crna gora 300 tisoč 
ton. 

Za dosego planirane proizvodnje 
premoga v prihodnjem letu Je po
trebno ustanoviti prosto formira
ne cene za drobne vrste premoga, 
kar bo osnova za povečanje aku-
mulatlvnostl rudnikov; ustanovitev 
sklada za stanovanjsko Izgradnjo 
pri rudnikih bl pospešila gradnjo 
dodatnih stanovanj, s čimer se bo 
ublažilo pomanjkanje rudarjev; ln 
končno bi morala železnica skozi 
vse leto zagotoviti redno dostavo 
potrebne količine železniških voz. 
kajti ravno pomanjkanje voz Je 
leto« povzročilo posameznim rud
nikom vrsto težav ter zavrlo red
no proizvodnjo. -bp.-

Ne recite: or našem kraju 
pa nikoli nič ne piše«; rafe 
se odločite in nam napišite, 

kaj je pri vas novega! 

Poglej ga, pijanca! 
— V prvem polletju letošnjega leta smo zaradi 1458 nesreč 

pri delu, ki so imele za posledico 20.288 bolezenskih dni, izpla
čali 10,161.000 din boleznin. To ps niso edini stroški poštedio 
nesreč pri delu. Ker nekaj Časa poškodovanci niso sodelovali 
v proizvodnji, j e bil narodni dohodek za 49,628.000 dinarjev 
manjši. Naš okraj je po števila nesreč pri dela tretji v repu
bliki, drugo mesto pa zaseda zaradi nesreč, ki se pripete na 
poti na delo in na povratku d ome v — 

Povzeli smo nekaj kratkih ugotovitev ls sestavka, ki smo 
ga objavili v oktobra. Takrat Je bilo ns seji Okrajnega zbora 
proizvajalcev Izrečenih mnogo besed o tem, da podjetja vzroke 
nesreč premalo analizirajo, posebno v primerih nesreč na poti. 
Slišati je bilo tudi besedo alkohol. 

Ali je res glavni vzrok za stalni porast teh nesreč pomanj
kljiva analiza? Priznajmo, da ne! Ker navadno ni prič za ne
srečo, ki se je pripetila Izven delovnega mesta, jo je težko 
raziskati. Le precej dela si bomo nakopali, nspeh pa ne bo po
sebno velik. Kaj torej početi? Odpravljajmo vzroke! 

Javna tajnost je, da so gostinski lokali najbolj polni takrat, 
kadar dobimo plačo. Na cestah srečujemo pijane ljudi. Morda 
se res zgražamo ali zašepečemo opazko ogorčenja, toda to je 
toliko kot nič. Zakaj se ne vprašamo: 

kako bo ta, ki se danes popoldne ali pozno ponoči maje po 
cesti pijan, jutri na svojem delovnem mestn izpolnjeval kot 
proizvajalec dolžnost do di *be? Morda bo prav danes pijan 
zgrešil rob ceste In se potolkel, čez dva dni pa pri zdravnlkn 
iskal pomoči, čel ponesrečil sen se na poti na delo. Kje ln 
kako bomo našli dokaze, da to nI res? 

Opustimo torej tihe opazke in prikrito ogorčenje ter se raje 
lotimo pijancev z vprašanjem: 

kaj bol jutri, kako boš delal? TTvedimo v gostinskih obratih 
staro geslo: vinjenim gostom ne ločimo! Morda so marsičesa 
krive natakarice, ki z -»»veličanim obrazom »samo da bi se g* 
rešile« točijo pijanemu gosta nove In nove čaše stropa. Mords 
Je prav tu velik vzrok nesreč na poti domov Med nami Je — 
prepričani smo — toliko noštenih <ales« dt> bomo zlahka, 
z odločno akcijo, brez papirnatih annliz nzdravMi peščico teh, 
ki pijo, hkrati pa bomo odstranili vzroke nesreč n? poti. Nnl 
okraj bo nato izgubil žalostno prvenstvo v republiki. F. B-

http://raa.formira.no
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K U L T U R A IN P R O S V E T A 

Ustvarjalni amateriz 
mora o občinski iiudski odbori boU podpre! 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
turno prosvetno dejavnost. 
Kako naj si sicer razlagamo 
veliko nesorazmernost med 
sredstvi, ki sta jih n. pr. za to 
dejavnost dali občini Žužem
berk in Novo mesto (obč. svet 
v Novem mestu ima letos odo
brenih 400.000 din. obč. svet v 
Žužemberku pa 180.000 din, 
prvi za 22 društev, drugi za 3 
društva!! — pri čemer mora 
novomeški svet skrbeti še za 
mestno knjižnico). Primerjave 
tu sploh ne moremo postavlja
ti, a je Žužemberk vendarle 
našel toliko razumevanja, da 
je podprl svoj občinski svet 
Svobod in PD.« 

Res je, ni vse odvisno samo 
od denarja; gre predvsem za 
o d n o s e ' do dela kulturno 
prosvetnih društev, za pravil
no vrednotenje pomena njiho
vih prizadevanj za socialistič
no družbo. Kritičpa je ugoto
vitev skupščine, da bi »morali 
najbolj zavestni činitelji zago
toviti nemoten razvoj kulturno 
prosvetne rasti in dela*. Prav 
tu je treba podčrtati: 

ni še v vseh glavah v okraju 

dovolj osveščenja, kaj nam po
menita kultura in prosveta! 
Zares bo treba več razumeva
nja, več dejanske pomoči in 
sodelovanja; vsi moramo obču
titi potrebo, da podpremo ob 
vsakem koraku in ob vsaki 
priložnosti naše Svobode in 
prosvetna društva, zakaj po
membno nalogo opravljajo in 
socializma brez kulture in pro-
svete ni! 

V imenu političnih organiza 
cij in OLO sta se tovariša Vik
tor Zupančič in inž. Pirkoviče-
va toplo zahvalila delegatom 
in društvom za njihovo dose
danje požrtvovalno in ustvar
jalno delo. Njune besede niso 
bile zgolj vljudnost in običaj: 
čutiti je bilo globoko skrb vod
stva Socialistične zveze in 
okrajnega ljudskega odbora, da 
se na tem področju dosežejo 
drugačni odnosi občin in ob
činskih činiteljev do Svobod in 
prosvetnih društev, do kulture 
in prosvete nasploh. Medtem 
ko bomo z uspehi, načrti in s 
problemi kulturno prosvetnega 
dela ter s sklepi skupščine na
še bralce seznanili še v nasled

njih številkah, lahko samo 
iskreno želimo, da bi v vseh 
občinskih središčih čimprej 
dosegli to, kar je bilo na skup
ščini jasno ugotovljena: 

naj učinkovito podpro vsa pn 
zadevanja kulturno prosvetni!, 
društev. To delo je treba prai 
v socializmu še povečati in ga 
obogatiti z vsemi novimi pri 
dobitvami in možnostmi, saj ? 
vsem tem vzgajamo svobodne
ga človeka, ki bo sposoben sa 
mostojno odločati, ustvarjati If 
ipravljati. 

To plemenito delo zato za 
služi vso podporo in pomoč 
Ce ga obsojamo na moledova
nje in ga pustimo hirati, si sa
mi režemo korenine, iz katerih 
diha in živi naša pot v svetlo 
bodočnost. 

Tg 
Med branjem glavnih poročil (z okrajne skupščine Svobod in prosvetnih društev v Dolenjskih 

Toplicah — pogled na skupino delegatov in gostov 

Mladina bo s pesmijo proslavila 
lože Bogovič bere uvodno po

ročilo na skupščini 

ljudska oblast v okraju in 
vodstva političnih organizacij 

Z »Večera utrinkov« v Toplicah 
Sobotno skupščino Svobod in 

prosvetnih društev so delegati 
in gostje zaključili v prijetni 
družbi topliških domačinov. 
Združil jih je »Večer utrinkov 
iz dela naših društev«, ki se je 
razvil na odru domačega kul
turnega doma. Napovedovalec 
Tone Gortnar je predstavil 
najprej baletno skupino pio
nirk iz kanižarske Svobode; 
zaplesale so sproščeno in pri
kupno ter na mah osvojile šte
vilne gledalce. Plesov jih je 
učila članica ljubljanske Ope
re Milica Buh, koreografinja 
pa je bila Lili Gros. Recitator-
ka Tatjana Gros iz Novega me
sta je zares lepo podala pesem 
Krilova Volk in jagnje. solist 
Mirko Drenovec, član Svobode 
Dušan Jereb, pa je zapel dve 
pesmi. Pri klavirju ga je 
spremljal Stane Fink. Silvo 
Mihelič. dijak iz Metlike, se je 
postavil s harmoniko in zaigral 
dve skladbi; zelo je ugajala 
skladba Na Kolpinih valovih, 
ki jo je napisal sam. Prav to
plo so gostje pozdravili tudi 
mladega harmonikarja Franca 
Možeta iz Žužemberka. Med
tem ko je član novomeškega 

gledališča Riko Urh prikazal 
prizor očetovega slovesa s 
hčerkico iz lastne drame Ne
dolžen, je Jelka Zaje iz Nove
ga mesta zapela dve operni 
ariji. Odlični Stanko Arnšek 
iz STŠ v Vidmu-Krškem je po
žel dolg aplavz za recitacijo 
dveh pesmi, Marjanca Dobni-
kar iz Brežic pa je ob sprem
ljavi Fr. Baškoviča prav lepo 
zapela Galebe in Nezakonsko 
mater. Zdravnik dr. Miro Vod
nik iz Novega mesta je lepo 
zapel Simonitijevo Bosa pojdi-
va dekle, obsorej in znova po
trdil svoj sloves. Ludvik Zuraj 
iz Sevnice je zaigral na orglice 
odlomka iz dveh težjih del in 
dokazal, da lahlco tudi s tem 
instrumentom marsikaj dose
žemo. 

Večer je zaključil septet 
Termoelektrarne iz Brestanice, 
sekcija tamkajšnje Svobode. Se
stavljajo ga: harmonikar Ma-
to Zakonjšek, trobentač Mirko 
Avsenak, klarinetist Franc Ze-
fran, trombonist Drago Meh, 
kontrabasist Ljubo Vutkovič, 
kitarist Milan Vodopivec in 
bobnar Zvonko Šerbec. Ubrani 
nastop, domiselnost, izvirnost 

Čeprav med najmanjšimi v 3. razredu prve nov< meške osem
letke, se je Tonček Počrvlna pogumno lotil velike slike dimni
karja ln jo v vzorni poskusni uri prof. Mira Kuglcrja v soboto 
dopoldne tudi odlično izdelal. Zal vam črno-bela slika ne more 
posredovati bogastva barv, s katerimi je učenec tako prizadevno 
ponazoril dimnikarja, ki se je v začetku ure predstavil učencem 
pred šolsko tablo. Ves razred je upodabljal »črnega moža« z 
barvami, krpicami In s papirjem. P rak t : fna ura risanja je bila 
ca učitelje pomemben dogodek, za male ustvarjalce pa prijeten, 

vse prekratek č a s . . . (S prireditev v Pedagoškem tednu) 

Stoletnica Hrvatskega narodnega 
gledališča v Zagrebu 

Hrvatski rodoljubi so 1840, v 
borbi z nemSkimi gledališkimi 
družinami, poklicali v Zagreo 
skupino novosacH-kih amaterjev 
»Leteče dlletant,=>ko pozorište«. 
ki j« 10. junija 1810 v Zagrebu 
igrala v štokavSvMni KukuljevL 
eevo dramo »Jurnn i Sofija« 
Odtlej se je 20 let bila ogorče
na borba za dolo in obstoj na
cionalnega K lednV- ' Pn •V'đCU 
Bachovega absolutizma 18;>0 ie 
hrvatska javnost, zlast! mladi 

r*a. pognala ob priliki nemške 
r>rec"»Uave »Peter von Szapary« 
nemške Igralce z gledališkega 
odra in od takrat dalje se vrste 
v Zagrebškem gledališču pred
stave le na hrvatskem jeziku 
V F C do danes. Ob tem jubileju 
bo direkcija PTT izdala poseb
n o jubilejno Poštno znsmko, ti
skan bo »Ahn'inah 100-godi3njl • 
ce HNK«. »Povijest Hrvatskoj; 
narodnog kazališta« ln drugo. 

in prikupna domačnost so jih 
v hipu zbližali z občinstvom. 
Dve popevki sta zapela s sep-
tetom Anica Glogovšek in Jo
že Butkovič, zlasti pa so uga
jale Bes, Trgatev in Hmeljar
ska polka, dela bratov Jožeta 
in Mata Zakonjška. 

Brestaničanom lahko javno 
čestitamo za tako posrečeno 
skupino mladih ljudi, požrtvo
valnih godbenikov, hkrati pa 
se tudi vprašujemo, čemu taki 
ansambli ne zrastejo tudi v 
drugih naših krajih, ki imajo 
za to verjetno več pogojev kot 
Brestanica. 

Bil je lep večer — utrinki so 
potrjevali, da je za njimi pre
cej več, kot so nam utegnil: 
člani naših društev prikazali 

-k 

Otvoritev nove šole 
na Bojsnem 

Prejšnijo nedeljo je bila sve
čana otvoritev nove šole na 
Bojsnem. Otvoritv© se j e ude 
ležilo mnogo domačinov iz 
Bojtsnega in okolice, predstav
nik brežiške občine, okraja in 
ljudski poslanec tovariš Franc 
Kimovec-Žiga. 

Otroci okoliških šol, kamor 
so doslej hodili tudi otroci Ez 
Bojsnega. so pripravil; lep pro
gram, s katerim so počastili 
vse navzoče, predvsem pa vse 
ki so pripomogli Bojsnemu. da 
j« dobilo tako lepo šolo. 

Sola jo štiri razredni ca z dve
ma učilnicama, dvorano in 
prostorom za mlečno kuhinjo 
Zgraditev te šole je velikega 
pomena za zdravje manjših šo
larjev, ki so hodili v šolo v 
Globoko ali v Kapele, to je vet 
kakor uro hoda. 

M. Z. 

V soboto, 22. oktobra dopol
dne, so se zbrali v dvorani 
Zavoda za izobraževanje od
raslih v Novem mestu učitelji, 
ki poučujejo glasbo in vodijo 
pevske zbore po šolah v na
šem okraju. Bilo jih je kakih 
30. Posvetovanja, ki ga je or
ganiziral Svet Svobod, in pro
svetnih društev okraja Novo 
mesto, so i se udeležili poleg 
domačih zastopnikov predsed
nik Glasbenega sosveta pri 
Zvezi Svobod in prosvetnih 
društev Slovenije skladatelj 
Rado Simoniti, skladatelj Blaž 
Arnič in organizacijski sekre
tar Glasbenega sosveta pri 
ZSPD Slovenije tov. Češarek. 

Glavni namen posvetovanja 
je bil pripraviti dostojno pro
slavo 20. obletnice vstaje, v 
kateri naj glavno vlogo odigra 
mladina, predvsem tista, ki je 
vključena v mladinskih pev
skih zborih. Mladina novome
škega okraja naj se pridruži 
vsakoletnim mladinskim pev
skim festivalom, ki jih orga
nizirajo okraji in občine v 
Sloveniji in ki. se zaključujejo 

20. obletnico vstaje 
z veličastno mladinsko mani- svoje delo preko 700 mladin-
festacijo s Celjskim pevskim skih zborov in glasbenih sku-
festivalom. pin, kar predstavlja blizu 

Ze leta 1956 je organizirala 60.000 otrok. Nikakor se ne 
mladina našega okraja mla- moremo zadovoljiti, da v tej 
dinski pevski festival. Takrat kulturno-vzgojni pevski mani
je zadonela pesem iz 1.500 grl. festaciji Slovenije izpade mla-
Potem pa je mladinsko petje dina novomeškega okraja. Vsi 
na festivalih utihnilo. Le posa- prisotni so bili mnenja, da se 
mezni predeli (Brežice, Črno
melj) so imeli pevske revije, 
drugje v našem okraju pa 
takšnih manifestacij ni bilo. 

Ze lanskoletne priprave za 
pevsko revijo so opozorile na 
vrsto pomanjkljivosti pri or
ganizaciji mladinskih pevskih 
festivalov. Pri lanskih pripra
vah so le nekateri, zborovodje 
resno prijeli za delo. pri tem 
prizadevanju pa so ostali po
polnoma sami, zato tudi festi
vala nismo imeli. 

Mladinske revije v Sloveni
ji v letu 1960 so vključile v 

Prikupne pionirke kanižarske SVOBODE na sobotnem »Večeru 
utrinkov iz dela naših društev« 

mora okraj Novo mesto ob 20. 
obletnici vstaje vključiti v to 
vsakoletno mladinsko akcijo. 
Zato bo treba organizirati po 
vseh občinah mladinske pev
ske festivale. 

Na občinskih festivalih naj 
nastopijo vse glasbene skupine 
(zbori, instrumentalne in fol
klorne skupine). Festival naj 
bo za vse sodelujoče in tudi 
za sam kraj praznično doži
vetje. K pripravam morajo 
občinski sveti Svobod in pro
svetnih društev pritegniti tudi 
druge organizacije, predvsem 
Društvo prijateljev mladine. 
Ljudsko mladino, SZDL, in za-
nteresirati zanj tudi ljudske 

odbore. Festival naj izzveni v 
oraznik pesmi, veselja in mla-
losti. 

Prireditveni odbor, ki naj ga 
sestavljajo vsi. ki se kakorkoli 
ukvarjajo z mladino, naj še 
posebno pdskrbi za sodelujoče. 
Za vsakega otroka je doživet
je, če pride v občinsko sredi
šče in tam pokaže, kaj zmore. 
To njegovo doživetje bomo še 
no večali, če mu bomo nudili 
še kakšno razvedrilo. Mladi iz
vajalci naj v času festivala 
obiščejo kino predstave, na
stop domače dramske družine, 
poslušajo nastop domačega 
-bora odraslih, si ogledajo kra
jevne zanimivosti, razstave, 
muzeje in podobno. 

Festival naj ne izzveni kot 
športno tekmovanje, ampak 
kot navdušeno sodelovanje v 
'eni. mladinski stvari. Na ob-
iinskem festivalu bo treba iz
brati najboljši zbor. ki bo na-
•*opil v okrajnem središču. 

Na občinskih festivalih si 
moramo prizadevati predvsem 
za množičnost nastopajočih, na 
okrajnih pa predvsem za kva

liteto. Z okrajnega festivala 
bomo poslali dva najboljša 
zbora na republiški festival, ki 
je vsako leto v Celju in kjer 
že sodelujejo najboljši zbori 
iz vse Jugoslavije. 

Ob pripravah za mladinske 
pevske festivale ne smemo po
zabiti na ljudi, ki požrtvoval
no in vztrajno delajo z mladi
mi pevci, na učitelje petja. Na 
posvetovanju so vsi prisotni 
ugotovili, da bi moral v No
vem mestu delovati Učiteljski 
pevski zbor, ki je po osvobo
ditvi prednjačil pred ostalimi 
zbori te vrste v Sloveniji, ven
dar je v zadnjih letih Klavrno 
zaspal. V Učiteljskem pevskem 
zboru bi morali biti včlanjeni 
predvsem učitelji petja, da bi 
probleme s področja svojega 
dela lahko skupno reševali. 
Tak zbor ne bi smel imeti za 
glavno nalogo studiranje pro
grama, ampak poglabljanje v 
vedagoške in strokovne pro
bleme dela z mladino pri glas
benem pouku v šolah. 

Sklepi posvetovanja: v vseh 
občinah novomeškega okraja 
moramo izvesti občinske pev
ske festivale do 23. aprila 1961, 
do 30. aprila pa organizirati 
okrajni pevski festival. Dud-
najboljša zbora bomo poslali 
na celjski pevski festival. 

Za uspešno delo z mladin
skimi pevskimi zbori bo Svet 
ustanovil študijski pevski zbor 
učiteljev in profesorjev glas
be, kjer se bodo učitelji petja 
sestajali, posvetovali in izpo
polnjevali. 

Za izvedbo vsega navedene
ga bodo morali občinski ljud
ski odbori in družbene orga
nizacije pri sestavljanju pro
računov misliti na postavko 
Mladinski vevški festival in tO 
akcijo podpreti. 

Ernest Jazbec 

Pozdrav iz Sarajeva 
Vojak Nace Fortuna, ki 6luži 

vojaški rok v Sarajevu, toplo 
pozdravlja za praznik repu
blike vse bralce Dolenjskega 
lista, prijatelje in sorodnike, 
zlasti pa očeta in mamo, kate
ri želi za minulo praznovanje 
še mnogo zdravih in veselih 
let v krogu svoje družine. 

Leta 1877. 
V narodnem domu, sicer še vedno 

neometanem, a dograjenem pred 
dvema letoma, so Novomeščani 4. fe
bruarja praznovali Vodnikovo slav-
nost. Toliko ljudstva se v novem 
poslopju še ni trlo. 

Trdina, ki je sedel z večjo družbo 
gospodov in dam v kotu poleg vrat 
v plesno dvorano, se je nagnil k pri
jatelju Rudežu in zagodrnjal: 

»Čuden konglomerat je postala na
ša Čitalnica. Saj jo pritisnilo vanjo 
čuda veliko Nemcev! Razen glavarja 
Ekla in njegovih trabantov še kup 
korifej: grof Marghejri z Otočca, ba
ron Vambold s Hmeljnika, dični vitez 
FIchtenau, vulgo Gene Jelovšek s 
Struge, zagrizeni Nemec gimnazijski 
ravnatelj Fischer in še kup Nemcev 
in nemškutarjev. Kaj praviš, Dra-
gotin, k temu neslutcnemu porastu 
naših »prijateljev*? Saj Je tu skoraj 
vsa .kazina!« 

Karel Rudež je utrnil cigaro v pe
pelniku in se po strani z ironičnim 
pogledom ozrl na prijatelja: 

»Samo to pravim: pozna se, da so 
volitve pred vrati.« 

»Aha, vladinovci bi nam radi štre
ne zmešali! Napeti bomo morali vse 
sile ,da jih pri volitvah potolčemo.« 

»Dober večer, gospod profesor!« 
se je mimogrede prikonil sedmošo-
lec Hudovernlk. Tudi njegov tovariš, 
najstarejši sin "dove Rohrmanovc 
Rudolf, je vljudno pozdravil gostača 
stare matere. 

Trdina jima je pokimal. 
Hudovernik, čez mero velik fant, 

je pristopil in zagodrnjal proti pro
fesorju: 

»Ali nam cvete pšenica nocoj! Naš 
direktor je mehak kakor maslo. Do
volil nam je, da zapojemo »Naprej«! 
Pater Hugolin Sattner nas bo sprem
ljal na klavirju.« S porednim meži
kanjem je plečati velikan stopil za 
tovarišem proti dvorani. 

,»Ce bi pokojni nemškutar Rohr-
man vedel, da njegov sin v Čitalnic' 
slovenske pesmi prepeva — v grobu 
bi se obrnil,* se je posmehnil Tr
dina, gledaje za fantoma: »Silno me 

veseli, da med gimnazijci narodna 
misel tako uspeva.« 

»AH ni to nekoliko tud? tvoja za
sluga .bratec Janez? Zdi se mi, da 
te vsa mladina pozdravlja kot naj
ljubšega učitelja. Niti pater Lacko 
ne uživa tolikšne popularnosti.« 

Janezu je bilo kar nerodno od 
notranjega zadovoljstva. Da skrije 
svojo zadrego zaradi prijateljeve 
hvale, je vstal, ko se je v dvorani 
oglasila godba, in rekel: 

»Predsednik grof Barbo bo začel 
slavnost in njegov namestnik vikarij 
Tomaži« bo imel slavnostni govor. 
Pojdiva, da ju slišiva!« 

Prijatelja sta se oprostila navzo
čima damama — Rudeževi in Voj
akovi — i n se vključila v tok ljudi, 
ki se je pomikal proti dvorani. 

Novi čitalniški predsednik grof 
Barbo, deželni in državni poslanec 

»To prepuščam bolj stremljivim 
kavalirjem,« je Trdina namignil na 
Vojskovega šefa Napreta, ki je vodil 
proti dvorani razvpito VVolfovko, na 
pol golo žensko, in ji, rezgetaje ka
kor žrebec, gledal v globoki izrez 
obleke. 

Iz dvorane se je preril k omizju 
predsednik Barbo in se priklonil 
pred gospo Rudeževo: »Prosim, mi
lostiva! Začela bova p'es, če vam je 
prav.* 

Gospa Rudeževa Je vstala. 
»S tvojim dovoljenjem, Karel!* se 

je grof s hudomušnim nasmehom 
obrnil k Rudežu. 

»Prosim!* je tolstovrški naklonil 
glavo. 

Rudež ni plesal. Preveč mu je pri 
okroglih plesih nagajalo srce. 

»Oprostite, gospa Vojskova! Prosil 
bi vas za ples, ampak — saj vidite, 
da sem pod strogo zdravniško kon-

P E S ! P E S ! 
in graščak rakovniški, je že stal na 
odru. S kratkimi besedami je začel 
slavnost in pozdravil zbrane goste 
in člane Čitalnice, Za njim je mla
dina, povečini dijaki višje gimnazije, 
zapela nekaj pesmi, nato pa je vikarij 
Tomažlč imel daljši govor, v ka'~-
rem je med drugim rozval starše, 
naj odgajajo svojo dero v narodnem 
duhu, in navzoče dijake, naj osta
nejo zvesti sinovi Slave, da bodo 
kot pošteni Slovenci vselej delali 
čast svoji očetnjavl. 

»Jako naroden govor ali obenem 
diplomatično lojalen zaradi službe
nih ušes,« je Trdina označil vikarje^ 
govor ,ko so se vrnili na svoje pro
store, da so v dvorani dobili prostor 
nlesalci. 

»Janez, ali ne boš nlesal?« ga je 
lodražil dr. Vojska, ki je že sedel 
pri mizi poleg svoje okrogle, prikup
ne ženske Berte. 

trolo,« je pokazal na zdravnika Bu
čarja, ki je sedel ob drugi Trdinovi 
strani. 

»Da, da. Ze vidim, da moram na
domeščati kar tri družabne pokve-
ke,* je vzkliknil resno in po svoji 
navadi grobo dr. Bučar: »Eden ne 
pleše ,ker se boji grešiti zoper svoje 
novo puritanstvo, če bi objel žen
sko; drugi je predebel ir se boji, da 
se mu pri vročem hopsanju ne raz-
tali težko pridobljena mast pod ko
žo; tretji pa se boji, da pri plesu 
ne zgubi svojega srca. Torej ,gospa 
Vojskova, ne preostaja vam drugega. 
V?.kor da se zadovoljite z menoj.« 

Med smehom treh prijateljev sta 
odšla, 

Trdina je porabil priliko, ko so bili 
brez žensk, in napeljal pogovor na 
politiko. 

»Kako je zdai s tebo.i. Dr. itin? 
Ali si se že odločil? Bos prevzel 

kandidaturo za ribniško - kočevski 
okraj?* 

»Nisem se še odločil. Najrajši je 
ne bi. Moje gospodarstvo preveč 
trpi, če sem tako pogosto odsoten.* 

»Ampak pomisli vendar, da si v 
Suhi krajini tako znan in priljub
ljen, da bi z lahkoto zmagal? s teboj 
proti nemčurskemu kočevskemu gla
varju Dollhofu!« 

»Ljubše bi mi bilo, ko bi se kdo 
drug žrtvoval.* 1 

»Joj! Naženem ti vso Ljubljano, 
predvsem očeta Blei\veisa na vrat, 
če se boš toliko branil!« je za pretil 
vneti narodnjak. 

Rudež se mu je v odgovor le na
smehnil. 

Trdina je nadaljeval: 
»Vsak izmed nas bo moral pri icb 

volitvah napeti vse sile, da zmaga
mo. Saj vidiš, kako Nemci poizku
šajo dobiti kaline na lim. Pog-ej 
eksoviča Rozmana, kako je zlezel 
pred Eklom pod klon! Skoraj bi re
kel, da je starega Rozmana žalost in 
jeza nad sinom pokopala lansko zi
mo. Zdaj je pa še duhovščina začela 
uhajati v tabor vladinovcev. Prav 
bojim se polomije.« 

Molče sta Rudež in Vojska pri
kimala. Ista bojazen ie bila tudi v 
njunih srcih. 

»Naša stvar se ni še nikoli tako 
obupno obračala. Res *e mladina iz-
pregledala in se odvrača od starih 
koristolovcev in figamož, ampak — 
mladina ne bo glasovala, ker še ni
ma volilne pravice. Kolikor je v 
mojih močeh, jo bom naganjal, raj 
obvaruje svoje očete tega, da bi po
stali izdajice svojega naroda. Preho
dil bom ves novomeški okraj in agi-
tiral, kar mi bo duša dala. Ne bi»m 
prej miroval, dokler ne vzburkam 
vsega volilnega .področja.* je z ža-
rečlmi očmi zatrjeval Trdina in 
končal: 

•»Ekel naj se kar pripravi!« 
(Odlomek iz »IZOBČENCA«, 
najnovejšega romana o Janezu 
Trdini. k : 'e ~iap'sa!a lika 
Vaštetova. Fjnjlgo \c kot svoje 
Irugo deV 'zdal^ DOLENJSKA 
ZALOŽBA v Novem mestu.) 



Sestanek novomeških 
šahistov 

I*toinJa Šahovska sezona Je že 
• polnem razmahu, vendar po
vsod nI tako. v Novem mestu se 
te dalj č a s a / č u t i zastoj, k i ga 
je povzročla sedanji položa; v 
druš tvu . Novomeško d ruš tvo je 
brez prostorov, kajti mladinske
ga kluba ne bo mogoče uporab
ljati za šahovska tekmovanja. — 
Tudi odbor je zadnje čase nede-
laven, posamezni Mani so popol
noma prenehali opravljati svoje 
funkcije, ker GO izgubili voljo 
do dela. Eden od glavnih vzro
kov za sedanji položaj je tudi 
slabo f inančno stanje, k i onemo
goča glavni del dejavnosti -
tekmovanja. 

Da bi se položaj kol ikor mogo
če Izboljšal. 1e predsednik dru
štva skl ica l poseben sestanek 
vseh šahistov, k i bo v petek, u . 
novembra, ob 19. ur l v mali sohi 
kavarne na Glavnem trgu. Tu se 
bodo pogovorili o poživitvi dela 
v d ruš tvu , o prihodnjih tekmo
vanjih, med kater imi sta naj
važnejša repub l i ško polfinalno 
ekipno prvenstvo i n pol finalni 
turnir j i za prvenstvo Novega 
mesta, o organizacijskih vpraša
njih m o prostorih za šahovska 
tekmovanja. 

Vse šahis te Novega mesta, k i 
želijo delati v d ruš tvu in tekmo
vat i na bližnjih tekmovanjih za 
prvenstvo Novega mesta, vabimo, 
da se sestanka gotovo udeležijo. 

fm. 

Mali rokomet 
V Vidmu-Krškem je v nedeljo, 

80. oktobra, gostoval R K Zidani 
most v prvenstveni rokometni 
tekmi Zasavske lige ter prepustil 
zmago domačemu Partizanu z re
zultatom 33:13 Najboljši pri do
mačih je bil Iskra, k i je dosegel 
14 golov, sodnik Iz Radeč ;e bal 
dober. I A . 
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Za še več i i razmah namiznega tenisa 
Mogoče se bo kdo čudil , toda 

čista resnica je, da namizni te
nis sodi tudi v našem okraju med 
najbolj razšir jene špor tne pano
ge, čeprav na prvi pogled ne ka
ze tako. Igrajo ga povsod: stari 
ln mladi, v šolah, internatih, de
lovnih kolekt ivih , druš tvih Par
tizana i td . Igrajo ga v vsakem 
večjem kraju, ponekod tudi po 
vaseh, vendar pa v večini prime
rov nenač r tno , bolj za razvedrilo 
ln v zabavo. Na jvečkra t je dosto
pen le ožjemu krogu l judi, zato 
je o kaki množičnost i zaenkrat 
še t ežko govoriti . 

Namizni tenis. Id ga v glavnem 
gojijo v zabavo, je bolj podoben 
družabni igri kot špor tn i pano
gi. Seveda ga tud* v tej ob l ik i ne 
smemo podcenjevati. V tej obl ik i 
ie primeren za s tare jše l judi, ka
terim sluij za razgibanje in raz
vedrilo, za mladino pa Je bolj 
primeren v tekmovalni obl ik i , ko 
ima vtse lastnosti in kvalitete 
špor tne panoge 

N A V A D N I IN T E K M O V A L N I 
N A M I Z N I TENIS 

Razlika med običajnim m tek
movalnim namiznim tenisom je 
precejšnja , zato obeh načinov 
igre ali »stilov« ne smemo me
tati v isti koš. več ina l judi , tudi 
tistih, kri meni;o, da so na šport
nem področju doma, ne razlikuje 
med obema stiloma namiznega 
tenisa. Običajni s t i l . k i je naj
bolj razšir jen. Je predvsem re
kreacijskega značaja , tekmovalni 
pa je mnogo bolj naporen k i m i -

Sevniško srečanje s škerljern 
V nedeljo, 30. oktobra, Je na 

povabilo Šahovske sekcije I>PD 
Svoboda v Sevnica odigral okraj
ni prvak kn mojstrski kandidat 
Skerlj iz Novega mesta simuitan-
ko proti 31 sevnišk im Šahistom. 
Sabiral i so v dvorani Kolodvor
ske restavracije v Sevnici. 

K l j u b p rece j šn jemu odporu 
Sevnica nov je mojstrski kandidat 
dobro zaigrao m po dveh urah 
igranja zabeležil prvo točko. Po 
štiirturnl borbi se je položaj ved
no bolj jasnil . o k r a ; n i prvak Je 
dosegel 22 zmag in 3 poraze. Pre
magali so ga: inž. Franc Mrva , 
4£nko Blas i n mladi Franc Dr-
s tvenšek . Remdzirali pa so: edina 
ženska, k i Je sanirala na stmul-
tankd, 60-letna Emi l i ja Košar , Ru
di Blas. M i l a n Polšak, Branko 
Pucel j , vo jko Dvoj moč in Sva-
čič. 

Vredno je omeniti , da je na s i -
multaniki sodelovalo tudi nekaj 
nadarjenih pionirjev. Vs i , k i so 
v tem šahovskem dvoboju sode
loval i ali pa ga samo gledali, si 
še želijo takih prireditev. Voljo 
pr i sevniških šahist ih ne manj
ka, če bo le Svoboda imela do
vol i sredstev na razpolago za or
ganizacijo šahovskih prireditev. 
Omenjeno d ruš tvo Je v slabih f i 
n a n č n i h razmerah ter Je njeno 
delo odvisno tudi od odločujočih 
činiteljev v Sevnici ; t i pa nimajo 

vedno razumevanja za delo Svo
bode. 

Upajmo, da se bodo razmere iz
boljšale i n da bo za razvedrilo 
Sevničanov v bodoče bolj po
skrbljeno. 

J. B. 

di tekmovalcu m gledalcu vse 
užitke kot ostale špor tne pano
ge. Tak način igranja lahko v i 
dimo na turnirj ih, kjer se borijo 
špor tn iki izrednih refleksov, od
lično kondlcljsko pripravljeni. 
Le taki Lahko žanjejo uspehe v 
bojih z belo žogico. 

Tekmovalni namizni tenis Je 
n a m r e č izredno naporen, predvsem 
zaradi dolgih turnirjev, zaradi 
popolne koncentracije, kri Je nuj
na med igranjem, in zaradi ne
nehnega napornega dela nog. 
Marsikdo, k i ne pozna tekmoval
nega namiznega tenisa, misl i , da 
pri tem športu ni treba mnogo 
skakati. Taki menijo, da je do
volj, da se igralec zasidra za mi
zo in nato premika le roke. To 
Je zmotno! Moderen tekmovalni 
namizni tenis zahteva popolnega 
športniika (navadno goji še dopol
nilne športe) , konoMcijsko do
bro pripravljenega, k i lahko vzdr
ži tudi po 6 ur dnevno za mizo. 
Večkra t se n a m r e č zgodi, da Je 
treba na turnirj ih igrati dnevno 
od 8. do 22. ure. Seveda s pre
sledki. To ni kar tako H 

TUDI PRI N A S U V A J A J O MO
D E R E N NAČIN I G R A N J A 

Tekmovalni namizni tenis Je v 
zadnjih letih zelo napredoval in 
prevzel mnoge značilnosti japon
skega načina igranja. Moramo o-
menitl , da je ta šport na Daljnem 
Vzhodu — zlasti v Japonski in K i 
tajski tzredno razširjen in mno
žičen. . 

Od tod tudi kvaliteta. Zato ni 
nič čudno, da so se v zadnjem 
času vsi naslovi svetovnih prva
kov lz Evrope preselili na Dalj
ni Vzhod. Nj ihovi igralci so pravi 
atleti in imat o tudi popolnoma 
atletski trening, so izredno vzdrž
l j iv i in hi t r i . To dosežejo z 
vztrajnim in nač r tn im treningom 
(vsak dan najmanj 2—3 ure!) in 
z dopolni lnimi šport i . Evropski 
način Igranja Je veliko bolj sta
t ičen, poudarek ;e na obrambi, 
toda v zadnjih letih dobiva tudi 
značilnosti Japonskega načina 
igranja (oster napad). 

Gostovanje v Cerkljah 
N A FR. KJL-UZ ( C E R K L J E — 
P A R T I Z A N ( V I D E M - K R S K O ) 

1:1 (4>U»\ 
V , nedeljo, 30. oktobra 1S60, je 

gostovalo moš tvo Partizana iz 
Vidima-Krškega v bližnjih Cerk
ljah ter nastopilo proti močnemu 
nasprotniku akt ivu brigade, k i si 
je zadal vel iko nalogo, urediti 
stadion. Vsa igrišča še niso do
končno urejena. Igrišča, tekal išče 
in lahkoaitletske naprave, urejajo 
vojaki sami pod vodstvom po
ročnika V en d e DO spomladi, upa
jo, bo vse na red. ig r i šče ima od
prti t r ibuni, okolica je zasajena 
z lepimi nasadi. V kratkem se 
namerava aktov registrirati v 
Zvezi špor tov, za kar i m a vse 
pogoje. 

V lepi i n napeti tekmi, k i so jo 
gledali mnogoštevi ln i vneti gle
dalci , je bafto v e č lepih i n duho-

Vpliv govornih moteni 4 

na psihični razvoj otroka 
Piše defektologinjo K r i s t i n o R i f e I ] 

Poznam tudi primere, da starši ne puste otroka h govornim 
vajam tudi potem, ko sem že ugotovila, da gre za govorno hibo. 
Enostavno nočejo priznati, da njihov otrok nepravilno govora. 
Kakšna čustva in ljubezen jih spremljajo do otrok, res ne vem; 
ne razumem takega ravnanja staršev. Nekateri starša pa so zelo 
srečni in pravijo, da niso vedeli, da obstaja tudi taka šola za 
otroke. 

B R B O T A N J E 

Za pravilen potek govora je nujno, da je vzpostavljeno 
uravnovešeno sorazmerje med mislijo, ki jo hočemo izraziti, in 
njenim izgovorom. Tega urejenega razmerja pri brbotavcu nd. 
Posledica tega je prehiter ali hlastav izgovor glasov, ki je za
radi zabrisanja posameznih glasov aH zlogov delno ali tudi 
popolnoma nerazumljiv. Brbotavec hoče čimprej izreči čimveč, 
zaradi česar se mu govor zatakne podobno kakor pri jecanju. 
Brbotanje spremljajo običajno nervozni in nagli telesni gibi. 
Dostikrat se tudi pojavlja v pisavi, kjer brbotavec izpušča ali 
pa zamenjuje črke in zloge v besedah. 

Brbotanje povzročajo živčne bolezni in nepravilna vzgoja, 
Nervoznost se razvije, če starši v preveliki nepočakanosti zatr-
pavajo otroka s premnogimi vprašanji in hočejo hitre odgovore, 
katerih pa otrok ne zmore. Zato se navadi na nepotrebno hla
stanje. Tudi s posnemanjem pridobi otror to hibo, posebno če 
starši ne znajo brzdati svojega govora. Brbotanje se pojavi v 
času govornega razvoja približno med 3. in 5. letom starosti, 
lahko se pa pojavi tudi kasneje. 

H R I P A V O S T 
Hripavost nastane pri pretiranem kričanju v detinski dobi. 

V šolski dobi nastane, če otroci preveč kričijo v odmorih ali 
če v šoli preveč uporabljajo tako imenovani šolski glas, in pri 
petju, če ne pazijo na izbiro pesmi glede na glasovni obseg 
otrok ali če dopuste, da učenci premočno pojo. Vzroka za hri
pavost so tudi bolezni grla: razni katarji in druge bolezni. Hri-
pav glas je dostikrat poklicna bolezen pevcev, govornikov, 
učiteljev, oficirjev itd., ki nastane zaradi prehudih naporov 
glasilk. 

P A T O L O Š K O M U T I R A N J E G L A S U 
Normalno mutiranje ali premena glasu se Izvrši v dobi 

spolnega dozorevanja, ki se posebno pri fantih kaže navzven 
z oblikovanjem večjega jabolka na grlu. Te anatomske spre-
*j|smbe grla se vrše tako hitro, da se jim ne morejo prilagoditi 
Ibnkcije centralnega živčnega sestava, zato nastane nepriroden 
to kolebljiv glas, ki niha med visokimi in nizkimi toni. To traja 
•smo nekaj časa, potem se glas uredi in dobi značilno moško ali 
Ionsko barvo in ustrezajočo višino. 

Ce je mutacija nepravilna oziroma če takrat glas preveč 
obremenjujemo z govorom ali petjem, se more mutacija podalj
šati ali pa se sploh ne izvrši, zaradi česar nastane otročji, ne
razvit glas. 

M O T N J E P R I B R A N J U I N P I S A N J U 
Nekateri otroci imajo velike težave pri pisanju in branju 

in se ju z običajnim postopkom v šoli ne nauče. Teh motenj 
je več vrst in sicer je najtežja aleksija, to je nesposobnost za 
branje, in agrafija, nesposobnost za pisanje. Pri teh motnjah 
tvorijo večino duševno manj razviti otroci, je pa tudi precej 
normalno razvitih s temi motnjami, ki v drugih predmetih do
bro napredujejo. 

J E C A N J E 
Jecanje je zelo resna in običajno zelo trdovratna govorna 

motnja, ki je v tesni povezavi z vsem organizmom človeka, z 
njegovim načinom življenja, z njegovimi odnosi do soljudi ln 
le-teh do njega. 

Govor se sestoji iz dveh faz istega procesa, od katerega se 
prva faza poraja v možganski skorji, ki upravlja človekovo 
aavestno dejavnost in mišljenje, druga faza pa je fiziološka ln 
oblikuje misel v govor. Ker se jecanje izraža navzven v nepra
vilnem in sekanem govoru, navznoter pa v občutkih nemoči 
ka strahu, je psihofizična motnja. , 

vit ih kombinaci j . Vratarja sta se 
izkazala z lepimi paradami. Vsi 
igralci so zaigrali borbeno. P r i 
ložnosti za zmago so imel i eni i n 
drugi. Rezultat ustreza prikazani 
igri. Gole za domače je dai levi 
kri lec, za Partizana pa Lenič. 
Gledalci , med katerimi je bilo 
tudi nekaj mladine, so b i l i zado
voljni z res lepo *n disciplinirano 
igro. Sodil je zelo dobro A . Iste-
nič. 

S SREČANJA STRELCEV 
V pocastfitev občinskega praz

n ika občine Novo mesto i n za 
tekmovanje za občinski prehodni 
pokal strelskih družin se je 30. 
oktobra pomerilo več strelskih 
d ruž in . 

Rezultati tekmovanj; 
SD »Pionir« — moški 839 kro

gov; SD »Pionir« _ ženske 733 
krogov, SD »Železničar« 690 kro
gov, S D »Vinko PadersMč« «7« 
krogov, SD »Novoteks« SS4 kro
gov. 

Najboljši posamezniki d ruž in : 
S D »Pionir« — moški- Kos Mar-
;an 161 krogov, SD »2elezničar« 
Ćiri lski Jože 169 krogov, SD »Vin
ko Paderš ič« Pr imožič Jože 163 
krogov, S D »Piionir« — ženske 
Tomše Cvetka 164 krogov, SD 
»Novoteks« Kaferle Anton 144 
krogov. 

E k i p n i prvak i n novi nosilec 
prehodnega pokala je S D »Pio
nir« — m o š k i 

Pohvale vredna je ženska ek i 
pen SD »Pionir«, saj je v moški 
konkurenci zasedla drugo me
sto. Rezultat posameznih strelk: 

1. T o m š e cvetka — 164 krogov, 
2. HHIbiČ joiuca — 160 krogov, 3. 
Dežman Angelca — 149 krogov, 4. 
Skva rč Anica — 1*1 krogov i n 5. 
Bavdek Majda — 139 krogov. 

M. M . 

Napadalne jš i nač in igranja do
biva tudi pr i nas vedno več pr i 
stašev, tako da so celo naši naj
boljši igralci postali napadalnej
ši (Teran, Marfeovič). Naši igra lo 
sodi.o v evropsko ekipo, nekateri 
med n j imi pa so sn pridobi l i 
slavno Ime. Prav gobovo vsakdo 
pozna imeni Dolinarja in Haran-
goza, k i sta bila celo svetovna 
prvaka v dvojicah. Slovenski na
mizni tenis Je pred leti Se za
ostajal za srbskim in hrvatskim, v 
zadnjih dveh letih pa je tako 
napredoval, da iona sedaj že vo
dilno vlogo v državi. 
A K J C I J A Z A MNOŽIČNOST I N 

N A C R T N A V A D B A 
V naši republiki se precce:šnja 

pozornost posveča naraščanju , za
to je rudi napredek viden. Re
publiška zveza je znova pričela z 
veliko akcijo za čim večjo mno
žičnost in za nač r tno gojenje te 
špor tne panoge. A k c i j i se Je 
pridružila tudi komisija za na
mizni tenis pra Okrajni zvezi 
Partizana NOVO mesto, k i je skle
ni la z raznimi p r t emi vzbudit i 
zanimanje za tekmovalni namizni 
tenis v vseh druš tv ih v okraju, 
kjer so pogoji za razvoj te šport
ne panoge. 

Najprej bo treba v okraju ugo
toviti, kjer gojijo ta šport , kol iko 

Letošnji »Tek po ulicoh 
Novega mesta« 

Tradicionalni tek po ulicah No
vega mesta dobiva iz leta v leto 
večji pomen. Res je, da letos n i 
so nastopil tekmovalci izven me
ja našega okraja (razen StameJ-
čiča), smo p«a vendarle z doma
čimi tekmovalci povsem zado
voljni . Dobro bi bilo, če bi or
ganizatorji tekmovanje razširil i , 
da bi se na njem srečali vsi na
ši atleti, k i bi tako zaključili let
no sezono. 

Oba zmagovalca — Hudetova 
kakor Derganc — se nista p reveč 
trudila, saj sta veljala za favo
ri ta; zavedajoč se tega, sta z lah
koto zmagala, z a vsa ostala me
sta i e b i l boj precej oster in Je 
prinesel pr ičakovani užitek, zma
govalo; sp Prejeli prehodne po
kale občinskega ljudskeoa odbo
ra Novo mesto iz rok predsed
nika T V D Partizan Novo mesto 
tovariša Dani la Kovačiča. 

Rezultat i : ženske — 600 metrov: 
1. Hude Je lka (Novo mesto) 1,56, 
2. Goršič Joža (Novo mesto) 1,58. 
3. Barbie M . (Novo mesto) 1,50. 

Moški- 1200 metrov; i . Derganc 
Branko" (NOVO mesto) 3,28, 2. Sta-
niejčič Bine (Ljubljana) 3,32, 3. 
Span Pavel (vajenska šota) 3,40. 

je aktivnih ar.raJcev in igralk, 
kakšni so pogoji za redno delo 
(rekvizit i , prostori. kadr>D. Vsa 
druš tva , kjer ta špor t gojijo, so 
že prejela na tančna navodla , po 
katerih se bodo ravnala. Na po
dlagi števila akt ivnih igralcev bo-
do dobili od republ i ške zveze 
pomoč v kvalitetnih žogicah in 
reketih ( loparčkih). Okrajna ko
misija pripravlja tudi obiske o-
krajnih inš t ruk tor jev v posamez
nih druš tv ih , k i bodo to želela 
razen tega pa je predvideno več 
tekmovanj, k i bodo razgibala de
lo namiznoten išk ih sekcij. Dru
štva bodo prirejala občinska tek
movanja ekip in posameznikov, 
kjer bodo smeli igrati vsi — člani 
in nečlani , predvideni pa so tudi 
okrajni turnirj i ln okrajna prven
stva, okrajno prvenstvo posamez
nikov l n dvojic bo 27. novembra 
v Novem mestu, finale okrajnega 
prvenstva pa bo 18. decembra v 
Krškem. Niso še določeni datumi 
okrajnih turnirjev in okrajnega 
finala za Jugoslovanski kup! 

LETOS PRVIČ Z A 
J U G O S L O V A N S K I K U P ! 

Tekmovanje za K u p FLRJ bo 
letos prvič izvedeno. T u je po
udarek na množičnost i in na tem, 
da bi ženski namizni tenis iz
enačil i z moškim. Doslej se ;e 
n a m r e č dogajalo, da se je tek
movalkam v posameznih druš tv ih 
posvečalo veliko manj pozornosti 
kot moškim, zato je tudi kva l i 
teta ženskega namiznega tenisa 
precej zaostala za moškim S tem 
tekmovanjem, v katerem bodo 
nastopale pe tč lanske ekiipe (3 
moški m 2 ženski), bomo dosegli, 
da bodo druš tva v pripravah ZA 
tekmovanje ženskim članom eki
pe posvetili vsaj tako Dozornost 
kot moškim Koml-.lja pri OZ 
Partizana Je hkrati tudi svetova
la vsem druš tvom, naj sestavijo 
in pripravijo č imveč kombinira
nih ekip (3 moški + 2 ženski) , ki 
bodo tekmovale za Kup FLRJ. 
Od števila prijavljenih ekip je 
odvisno, ali bo okraj prejel na
grado N T Z S al i ne. Po sklepu ko
misije bi se morebitna nagrada 
republ i ške zveze razdelila v obl i 
k i rekvizitov med druš tva , k i bo
do pr i javi la več ekip in bi tako 
pripomogla, da okraj prejme na
grado. Pripominjamo še, da v 
tem množičnem tekmovanju lah
ko nastopajo tudi ekipe šol, JLA, 
delovnih kolektivov, d ružbenih 
organizacij i td. 

O uspehu akcije za čim večjo 
množičnost in o tekmovanju za 
jugoslovenskii kup bomo še poro
čala. 

fm. 

izpolnili so vsa 
pričakovanja! 

X V . novomeško-ljubljanska MDB »Milka Kerin«: šest
krat udarna, štirikrat pohvaljena in enkrat posebej 

pohvaljena brigada na avtomobilski cesti 
V četrtek dopoldne se je z avtomobilske ceste bratstva 

in enotnosti vrnila XIV. novomeško-ljubljanska MDB »Milka 
Kerin«, ki je delala v Crdelički klisuri. To je bila letošnja 
zadnja brigada, ki pa je pri svojem delu dosegla izreden 
rezultat. Kar je najvažnejše pa je to, da so se dekleta in 
fantje vrnili zadovoljni, -saj se jim je nudilo vse tisto, kar 
so jim mladinska vodstva pri agitaciji obljubila. V Novem 
mestu so brigadirjem pripravili prisrčen sprejem. Po bese
dah predstavnika mladinskega komiteja, ki se jim je zahva
lil za požrtvovalno delo, so brigadirji obljubili, da bodo med 
svojimi tovariši širili glas o mladinskih brigadah. Brigade 
bodo predstavili v takšni luči kot to zaslužijo. Večina briga
dirjev je hkrati izjavila, da bi se želeli ponovno udležiti 
dela v brigadi. Mlada brigadirka iz Mokronoga nam je rekla: 
•-Kdor gre v brigado, ta želi iti ponovno!« 

S tem so za mladino novomeškega okraja zaključene 
letošnje akcije. Le v mislih bodo sodelovali s tistimi mla
dinci, ki bodo delali do konca. Njim so zaupali skrito željo: 
-Tovariši, zavedajte se, da cesta mora biti odprta do dolo
čenega roka!« 

Marisikateri brigadir je ob odhodu rekel: »Na svidenje! 
Drugo leto se ponovno srečamo ob želeni Moravi, na drugem 
delovnem mestu, a stari znanci! Združila nas je avtomobilska 
cesta!« Sd. 

Pokal: tokrat na O t o č e c 
V okreju imamo izredno ugodne pogoje za hiter razvoj malega nogometa 

V počast i tev občinskega praz
nika je b i l turnir v malem nogo
metu od če t r tka 27. oktobra do 
nedelje 30. oktobra. Za zmagoval
ca turnirja je daroval Občinski 
Ljudski od/bor prehodni pokal. 
Vse dneve Je bilo zelo ž ivahno 
na L o k i . gledalci, k i j i h n i manj
kalo, so hrabri l i i n vlivald moči 
igralcem. Za turnir se je prija
vilo večje število ekip, nastopilo 
pa j i h je le šest. Vsekakor je tre
ba omeniti igralce Otočca, k l so 
bi l i med najboljšimi l n so si za
služeno pr ibor i l i prvo mesto. Naj
bolj disciplinirani i n borbeni pa 
so b i l i igralci iz Mirne peči. K e r 
niso igrale vse ekipe, k i so se 
prtjavile, je vsaka ekipa igraja z 
vsako, zato se je turnir zavlekel 
za en dan. 

Srečanja so se konča la takole: 
P ion i r : Straža 0:0, Otočec • I M V 

2:L, B i rčna vas • p i o n i r 3:0, I M V • 
Birčna vas 0:0, " I M V • P ioni r 4:0, 
Mirna peč • Otočec 0:0, Otočec : 
S t raža 0:0, I M V : M i r n a peč 3:2. 
St raža : I M V 3;0, o t o č e c • Birč
na vas 1:0, Marna p e č • Straža 

0:0, Birčna vas : Saraža 3:0, Miir- več rezultatov neodločenih. In 
na peč : Bi rčna vas 2:0, Mi rna lestvica-
peč ; P ioni r 0:0. Otočec : Pionir 1. Partizan, o točec 8 
2:0. 2. Mladinski aktiv, Birčna vas 5 

Iz rezultatov ee v id i , da so bila 3. Partizan, Mirna peč 5 
moštva res izenačena, saj Je naj- 4. Sindikalna pooV. IMV 5 

KK Pionir: 438 kegljev 
Peto kolo kegljaske lige klubov 

Novega mesta je bflo v pretek
lem tednu najbolj zanimivo v je
senskem delu tekmovanja. Čla
ni prve ekipe kluba P ion i r so po 
daljš i k r i z i v moštvu , k i se je po
kazala v n izk ih rezultatih, v dea> 
by s r ečan ju z drugo ekipo na do
m a č e m igrišču v Bršldinu, zaigra
l i odl ično in dosegli rekorden re
zultat na tej stezi. Pravo prese
nečen je so priredi l kegl jač l k l u 
ba Novoteks, k i v tem tekmova
nju še niso osvoji l i nobene točke . 
Tokrat so zelo dobro zaigrali v 
tekmi s trstrjeplasiranim klubom 
Vseh devet, tako da so slednji 
bil v zadnjem času kar dvakrat 
zaporedoma premagani. — K l u b 
Merku r je z razliko 40 točk pre
magal ekipo K K Železničarja, k i 
Je na dru«jem mestu. 

Rezultati petega ko la : 
Merku r : Železničar 321:281 
Novoteks : Vseh devefi 323:321 
Pionir l : P ion i r 2 436:331 
Železničar - Partizan 3ftl:35a 
Odločen rezultat so v povratni 

tekmi s K K Majolko dosegle čla
nice K K Pioni r na Vrhovnikovem 

Ne jezite se, če v trafiki ali 
• zadrugi zmanjka DOLENJ
SKEGA LISTA - raje si ga 
Se danes naročite na svoj 

naslovi 

kegl j išča, v borbeni i g r i ekip po 
6 č lanic so članice Pionir ja zma
gale z visokim rezultatom 209:142 
i n s tem osvojtfle prvenstvo čla
nic Novega mesta za leto 1960. 

R. V . 
Prapor je razvil predsednik občinskega odbora SZDL tov. Tone 

Počrvina 

Ob novem domu Partizana na Loki 
Svečani otvoritvi nove u©ravne 

stavbe i n razvMjju druš tvenega 
prapora na Loka so 29. oktobra 
poleg velikega š tevi la mladine 
prisc^tvovaii sekretar republ i ške 
zveze Partizan Ivan Tomažtč, 
sekretar komisije *a telesno 
vzgojo p « Izvršnm s v e E u L R S 
Vlado Dernač ter š tevi lni zastop
n i k i d ružben ih in poli t ičnih or
ganizacij. 

Razvitju d ruš tvenega prapora 
Je kumoval predsednik občinske
ga odbora social is t ične zveze de
lovnega ljudstva Novo mesto To
ne Počrv ina . k i Je med drugim 
Izrazil željo, da b i prapor stal 
vedno na čelu vseh akcij , k i naj 
b i ; i h bilo v bodoče še več . K a j . 
t i pogoji za to so vedno boljši i n 
tudi podpora vseh odgovornih 
l jud i Je večja. 

Tovar iš Tomažič Je spregovoril 
o novi stavbi, k i se je p r ik l ju 
čila številnimi lepim objektom v 

Novem mestu. Izrazil Je upanje, 
da bodo odgovorni činitelji znali 
uporabljati stavbo, za kar je na
menjena. 

Novo mesto, k i je letos dobilo 
vrsto lepih špor tn ih objektov, se 
mora v bodoče še bolj zavedati, 
da je postalo center špor tnega 
življenja Dolenjske. Ravno to 
terja od odgovornih l judi še več
je naloge. Špor tn i objekti mo
rajo služiti svojemu namenu, 
večji športni razgibanosti in 
množični dejavnosti. Ce tega ne 
bomo opraviči l i , bodo ljudje s 
podeželja z nezadovoljstvom gle
dal i na vse, saj delajo v mno
go težj ih okol iščinah. Zato mo
ra ravno Novo mesto postati 
center, kjer se bodo vzgajali no
v i kadr i , k i bodo delali s pridob
ljenimi Izkušnjami na terenu. — 
Zato vidimo tako velik pomen 
novega doma prav za vzgojo ka
drov. ; « 

Vrsta seminarjev v ziimskih me
secih mora pripravit i kadre, k i 
se bodo z razšir jenim teoret ičnim 

S slovesne otvoritve nove upravne stavbe ln razvitja društve
nega prapora novomeškega Partizana (29. oktobra 1960) 

Za 29. november 
iskreno čestitajo in pozdrav
ljajo vse mladinke in mladince 
novomeškega okraja, zlasti pa 
uslužbence Okrajnega komite
ja LMS Novo mesto brigadirji 
in brigadirke 14. novomeške 
brigade: Mirko Jalovec iz Cer-
kelj, Marija Vldic iz Smolenje 
vasi, Franc Jerele s Kamnega 
vrha, Slavko Bojane iz Gum-
berka, Alojz Zibert in Pavle 
Cerovšek iz Brezovega, Alojz 
Krevs iz Malenske vasi, Anica 
in Tončka Pavlic iz Gumberka, 
Florjana Kopše iz Rogaške 
Slatine, Ivan Sercer in Anton 
Zidar iz Novih Laz.Erik Ma-
cele iz Bršljina, Artur Galič iz 
Smihela, Anton Ogorevc in 
Ivan Seler iz Pisec, Anica 
Medved iz Praproč in Jože Mi-
kec iz Suhadola. 

znanjem lot i l i dela. Seminarji mo
rajo zavzeti precejšnjo širino, 
drugačje bo še vedno veliko po
manjkanje kadrov, ker j i h od 
drugod ne moremo pr ičakovat i . 

V letošnji sezona je treba po
svetiti temu p e r e č e m u vprašan ju 
dosti več pozornosti. Kaj naj na
redi za ves okraj samo en telo
vadni inš t ruk to r , ko pa vemo, 
da bi se naš i ljudje na podeže
l ju rada bavili in se ukvarjajo z 
najrazl ičnejš imi špor tn imi pano
gami. Iz vrst posameznih druš tev 
je treba izbrati zainteresirane 
l judi l n j i h na seminarju pripra
vit; za določeno delo. 

Sd . 

Uhl in Somrak 
zmagovalca 

Vodstvo Namiznoteniškega k lu 
ba Elan jc uv;delo. da Je napre
dek mogoč le, če se mladim tek
movalcem omogoči č imveč tek
movali; . republiških in domačih . 
Na to se je večkrat pozabljalo, 
zato so sklenili , da bdo vsak me
sec najmanj enkrat priredil i 
klubski turnir, na katerem bodo 
igrali vsi, od pionirjev in pionirk 
do člfinov. Težave bodo s telo
vadnico, ker Je skoraj vse dni 
zasedena od jutra do večera, 
toda tudi to se bo z razumeva
njem dalo urediti. 

P r v i tak turnir je N T K Elan 
priredil prejšnji teden. N a t o p i l o 
je 12 tekmovalcev ln tekmovalk, 
k so bil i razporejeni v dve po 
moči približno enaki ikupln l V 
prvi sku>..lni Je zro »pri oronir 
Somrak (brez poraza: pred Uhlom 
ln pionirjem Berger. r . n V dru
gi skupini le p r š l o do presene
čenja. Zmagah"' sta z istim števi
lom zmag Picek ,n pionir Gunde, 
v finale pa se ie nenr ičakovano 
uvrstila pionirka Mikčeva. k i Je 
med drugim prem spala tudi picka 
z 2:0. V finalu, v katerem je igra
lo šest najboljš ih. sta zmagala 
Pavle Uhl ln Martam Somrak z 
8 točkami , vendar je imel Uhl 
nekoliko boljšo razliko v nizih 
(9:4 Somrak — 8:6). Tretje mesto 
je zasedel Jure Picek s 6 točkami 
če t r to pionirka Irena Mlkec, pe
to Rok Gunde in šesto Miro Ber-
ger. 

fm. 

5. Partizan, s t r a ž a 5 
6. Sindikalna podr. Pionir 2 
Prehodni pokal Je za leto 1360 

osvojil Partizan z Otočca ob K r 
k i . Čes t i tamo mu in upamo, da 
6e bo tuda v prihodnjih s rečanj ih 
dobro odrezal. 

Zak l jučk i : M a l i nogomet se Je 
uveljavil med mladino in odra
s l imi . Ta igra je predvsem p r i 
poročljiva v našem okraju, k i n i 
ma vejiko razvite industrije i n 
večjih mest in nam primanjkuje 
nogometnih igrišč. Ma l i nogomet 
pa Lahko gojimo povsod. Da ima
mo le malo večjo ravno površ ino, 
travnik al i košenloo in le sedem 
igralcev, pa že lahko Igramo mali 
nogomet, k i v stvari n i nič dru
gega kot miniatura nogometa. 
Dobro izvežbani igralci pri ma
lem nogometu bodo lahko hitro 
dobili mesto v moštvih š p o r t m h 
druš tev in nogometnih klubih . 
Ze na tem turnirju smo videl i 
nekaj dobrih nogometašev , k i b i 
se z malo več volje in treninga 
lahko uvrst i l i v vsak nogometni 
klub i n j i h bi trenerji s pridom 
izkorist i l i . 

Slaba stran pa je bila tudi to
krat želja po ob računavan ju , gro
ba igra, preklinjanje na igrišču, 
r.«sovanje med igralci, (na jvečkra t 
bolj potihem, vendar to n i opra
vičilo), nešpoptno vedenje ekipe 
s p redčasn im odhodom z igr išča 
Itd. Vse to Je treba odpraviti i n 
v prihodnosti na-strože kaznova
t i , pa čeravno na škodo kvalite
te nogometa v tistem kraju. 

V prihodnje bo potrebno še or
ganizirati taka s rečanja . M a l i no
gomet pa se naj prenese pred
vsem med pionirje in mladince 
ter podeželska druš tva Part iza
na, Kazalo pa b i v prihodnjem 
letu organizirati občinske lige v 
malem nogometu, k i naj bi bile 
šola novih nogometašev v našem 
okraju, obč in ln rezervoar za no
gometne klube. F . S. 

ZAKAJ TAKO? 
— Veseli smo vaše po

nudbe! Film je čudovito 
izrazno sredstvo, poma
gal nam bo seznaniti 
naše delavce s proizvod
nimi postopki in orga
nizacijo dela v drugih 
kolektivih. In še prihra
nili bomo stroške, ki bi 
jih imeli sicer z izleti 
in ekskurzijami, ki ve
ljajo mnogo denarja! 

Tako so ponekod po
hvalili gesto Ljudske 
tehnike, ki je ponudila 
v mesecu tehnike našim 
kolektivom bogato izbiro 
filmov iz, mednarodnega 
festivala ' tehničnih fil
mov. Mladina in množi
ca delovnih ljudi je 
z zanimanjem gledala 
predstave. 

Vendar ne povsod . . . 
V Sevnici in Črnomlju 
ni bilo tako. Filmi so 
se tam nekje »zataknili« 
ali » izgubi l i« . . . Ne od
rasli ne mladina jih ni
so videli. Vprašujemo se: 
mar smo res tako pa
metni, da ne potrebuje
mo pouka, ali pa je 
morda v ozadju malo
marnost, ki zasluži vse 
obsojanje? P. 
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Lep gospodarski napredek 
Uspehi gospodarskih organizacij v občini Trebnje 

4. oktobra letos je bila v Trebnjem seja ObLO. Odborniki 
so na njej razpravljali o izpolnitvi družbenega načrta in pro
računa v prvem polletja ter hkrati rešili še vrsto vprašanj. 
Zaradi pomanjkanja prostora sorazmerno pozno objavljamo se
stavek, ki govori o tem. Gospodarsko precej nerazvita občina 
je letos z umnim gospodarjenjem v vseh kolektivih dosegla 
r «s lepe uspehe, zato ne bo odveč, če naši bralci prebero nekaj 
tudi o tem. 

Družbeni nač r t občine Trebnje 
je bil v prvem polletju, uresni
čen dokaj ugodno, posebno če 
upoštevamo, da je praevodnja v 
Prvem polletju višja od lanske 
za 2S.3 odst., narodni dohodek pa 
za 27.3 odst. K temu je mnogo 
Pripomogla skrb za izpolnjevan:e 
načrtov že v začetku leta. Bruto 
proizvod ;e bil zato v polletju 
dosežen s 56.1 odst.. narodni do
godek pa s 54,8 odst. 

Največji delež nalog družbene
ga načr ta Je prevzela industrija, 
K i je ustvarila dve tretjini bruto 
Proizvoda v vsei občini . V pol
i j u ;e izpolnila naloge z 58.5 

°dst. Opaziti je, da dopusti letos 
»a proizvodnjo niso vpl ival i . Obrt 
Je izpolnila D j a n z 59.8 odst., sle
d i o kmetijske zadruge s C1.2 
°«st., n a ioq družbenega nač r t a pa 
nista izpolnila le trgovina in 
Kmetijstvo, v kmetijstvu ;e to 
opravičljivo, saj so tam proizvod-
m uspehi v idni šele v Jeseni, za 
trgovino pa moramo iskati vzro
ke drugod. Trgovska podjetja na 
področju občine nudijo potroš
nikom slabo izbiro blaga, zato 
KUipujeio drugod. Napako bo moč 
odpraviti ] e s č impre jšn jo reor
ganizacijo trgovske mreže , saj se 
oo moralo tudi trebanjska trgo
vina bol; oribližati pot rošniku. 
Morda bo k temu lahko preeel 
P^pomoglo tudi nagrajevanje po 
prometu, o katerem so v nekate
rih trgovskih podjetjih še vse 
Premalo razmišljali . 

Tovarna šivalnih strojev na M i r 
ni ;e izpolnila nač r t s 54 odst. 
Destilacija Mi rna z 62.5 odst.-, Te
lekomunikacije v Mokronogu z 
«9.9 odst. ODekama Prelesje pa s 
« odst. v Opekarni Prelesje je 
nizek odstotek izpolnitve posledi
ca sezonskega značaja proizvod
nje, ne moremo pa mirno mimo 

nesorazmerno visoke izpolnitve 
plana v obratu Telekomunikacije 
v Mokronogu. Ugotovimo lahko 
le to, da je bila ocena zmogljivo
sti tega obrata nestvarna. Zelo 
ugodno za vso industrijo ie to, da 
so materialni stroški ostali v so
razmerju z bruto proizvodom 
kar pomeni, da so kolekt ivi do
bro gospodarili. 

Mnogo slabše Je v obrti, k i je 
bruto proizvod sicer dosegla z 
59,9 odst. narodni dohodek pa le z 
49.3 od6t. V večini obrtnih obra
tov so težak problem prostori, 
vse premalo pažnje pa posvečajo 
tudi strokovnosti zaposlenih. M a 
terialni s t roški so — nesorazmer
no porasli, zato j i h bodo mora
la obrtna podjetja temeljito raz
členiti i n odpraviti vzroke. Obrt 

se tudi vse preveč usmerja v se
rijsko proizvodnjo in hkrat i ne za
dovoljuje potreb prebivalcev p J 
obrtnih uslugah. 

Število zaposlenih je v pollet
ju doseglo povpreček 105,1 odst. 
Opaziti je znaten porast zaposle
nih v obrti — kar za 20 odst. pre
ko plana, vendar pa je občinsko 
povpreč je zadovoljivo, zlasti čc 
primerjamo število zaposlenih z 
lansko proizvodnjo. Letos Je za
poslenih le 25.1 odst. več kot la
ni, bruto proizvod je za 29.3 odst. 
višji, narodni dohodek pa za 27.s 
odst. 

Najresneje bodo morali kolek
tivi razmišl jat i o vprašan ju ob
ratnih sredstev, saj je od 436 m i 
lijonov v občini — le 47 milijonov 
lastnih sredstev, vsa ostala pa 
ima,o kolektivi najeta v obl ik i 
kreditov in posojil. Najslabše Je 
z obratnimi sredstvi v kmeti jskih 
zadrugah, T O bo lahko imelo ze
lo neugodne posledice, kadar bo 
uveden agrominimum, ker bodo 
takrat zadruge potrebovale znat
na sredstva za oskrbo kmetoval
cev z umetnimi gnoji l i l n sortni
m i semeni. 

Novo društvo v Loki 
Dne 24. oktobra je bilo v Lo

ki pri Zidanem mostu ustanov
ljeno Društvo prijateljev mla
dine. Program, ki si ga je dru
štvo zastavilo, je obširen in 
nudi hvaležno področje dela, 
saj je posvečen vzgoji in skr
bi za predšolsko in šolsko mla
dino. — V Loki sicer nimamo 
podjetij ali ustanov, ki bi pod
prle to koristno delo, imamo 
pa ljudi, ki jim je vzgoja naše 
mladine pri srcu in to je tudi 
nekaj vredno. Prepričani smo, 
da bo DPM v Loki uspešno 
delalo in uresničilo svoj de
lovni načrt. S. S. 

Modernizacija ceste 
v Črnomlju 

Cesto od železniške postaje 
do središča Črnomlja razšir
jajo in modernizirajo. Cesta bo 
v vsej dolžini tlakovana in ne 
bo več obcestnih jarkov med 
cesto in zasilnimi pločniki. — 
Tudi pločnike bodo zgradili na 
novo. Prav tako bodo zame
njali staro ulično razsvetljavo 
z neonsko. J. K. 

Iz Žužemberka pišejo 
V petek , 28. oktobra, je bilo 

v Žužemberku zasedanje ple
numa SZDL. ČLani so med dru
gim poslušali poročilo o izvr
ševanju družbenega plana obči
ne v ^četrtletnem razdobju in 
obravnavaili predlog osnovnega 
perspektivnega plana. 

Sklenili so predlagati občin
skemu ljudskemu odboru, naj 
sprejme nekatera priporočila, 
ki naj bi VDlivala na boljše go
spodarjenje v gospodarskih or
ganizacijah in boljše uveljav

ljanje delavskega samouprav
ljanja. Sprejet je bil tudi 
sklep, da bodo članom SZDL 
na sestankih in krajevnih kon
ferencah poročali o izvrševanju 
družbenega plana občine in 
perspektivnega plana. 

DRUŽBENI PLAN 
GOSPODARSTVA V OBČINI 

Družbeni sektor gospodar
stva v žužernberški občini je že 
konec septembra dosegel letni 
plan družbenega bruto prolz-

V Trebnjem smo zvedeli 
• Tr i nove mesnice Je odprlo 

Pred nedavnim podjetje Mesopro-
^et iz Mokronoga v trebanjski ob
čini. Prebivalci Dobrniča, Čateža 
m Velike Loke ter bližnje okolice 
lahko zdaj dvakrat na teden, ob 
sobotah popoldne ln v nedeljo do
poldne, kupijo meso v naš te t ih 
naseljih. Podjetje Mesopromet iz 
Mokronoga bo v kratkem odprlo 
Se mesnico v Sentlovrencu in se 

res močno približalo potroš
nikom. 

• Zdravstveni dom v Trebnjem 
dobesedno kriči po skorajšnji re
šitvi, v vsej občini Trebnje Je za 
vseh 17 tisoč prebivalcev le en sam 
R a v n i k . Prostori postaje so pre
tesni. Ker se je en zdravnik pre
dli] v Krmel j , poizkuša občinski 
^ b o r najti zanj zameno, saj pre
d a l i sam *e zdaleč ne zmore 

^^ •ua log . Nekaj upanja, da bodo 
Oobni še enega, morda celo dva. 
zdravnika. Je. V Trebnjem delu
jeta razen zdravnika sploSne pra
kse, k l ordinira vsak dan, še zob
na ambulanta ln protituberkulozni 
dispanzer, kjer ordinlrata zdrav
nika iz Novega mesta dvakrat na 
tedjn. Občina št ipendira enega 
zdravnika splošne prakse. Ker je 
v sedanjem zdravstvenem domu 
*elo pereč problem prostorov, pa 
resno razmišljajo tudi o gradnji 
novega zdravstvenega doma. Na
crte že pripravljalo. Novi dom bo 
veljal preko 50 milijonov, zato bo 
gotovo orecej težav pri zbiranju 
Sredstev. 

te Na proizvodnem kmetijskem 
obratu K Z Trebnje, k i je specia-
Hziran za živinorejo, pitajo 16 go
vedi, obrat ima 13 ha zemlje, k i 
J° jo dobil od S L P , na njej pr i
delujejo predvsem krmo za živino
rejski obrat. 32 glav so letos že 
spitali ln zlahka prodali: ker je 

proizvodnja te vrste donosna, jo 
nameravajo počasi povečevat i . 

• Stanovanjsko skupnost bodo 
ustanovili še letos v Trebnjem, 
prihodnje leto pa na M i r n i l n v 
Mokronogu Morda se je ustano
vitev skupnosti v Trebnjem resda 
malo preveč odmaknila, vendar je 
to vsaj delno opravičljivo zaradi 
zelo pičlih sredstev, s katerimi bo 
razpolagala. Trebanjci so ugoto
vi l i , da bo delovala uspešno le, če 
bo imela skrbno pripravljen pro
gram dela. Zato je bil pred ne
davnim izvoljen Iniciativni odbor 
stanovanjske skupnosti Trebnje, 

k i bo tak program pripravil . Zve
deli smo, da bodo prve naloge 
skupnosti: zgraditi kopališče in pe-
rišče (seveda šele potem, ko bo 
v Trebnjem dograjen vodovod) ter 
ustanavljati obr tnouslužnostne ob
rate, k i so zaradi pomanjkanja 
obrtnih dejavpic močno potrebni. 

n Bencinska črpalka je predmet 
pogostnih razprav. V občini Treb
nje Je registriranih 325 motornih 
vozil, od tega je v Trebnjem ln 
bližnji okolici več kot 30 avtomo
bilov in preko 90 motornih koles 
ln mopedov. Večina voznikov je 
prisiljena kupovati gorivo za svo
ja vozila v Trebnjem, kjer je le 

ena črpalka, k i nudi seveda le na
vadni bencin. Razumljivo je, da 
si vsi žele sodobno bencinsko čr
palko v bližini trebanjskega pri
kl jučka avtomobilski cesti, k i bi 
razen maziv in goriv nudila tudi 
rezervne dele za vozila. Črpalka bi 
bila pomembna tudi za turizem, 
saj je okolica Trebnjega polna na
ravnih lepot, k i so še neznane. 

• Trebanjski vodovod bi bi l že 
dograjen, ko ne b i letos tako na
gajalo vreme. V izkopane jarke so 
pravočasno položili cevi, le zasuti 
j ih niso mogli. Trebanjci so krep
ko poprijeli ln pomagali s prosto
voljnim delom, P r i kopanju ln za
sipavanju 2400 m dolgega jarka so 
z delom prispevali doslej za več 
kot 2,150.000 din. Uslužbenci ob
činskega ljudskega odbora so opra
vi l i več kot 800 prostovoljnih de
lovnih ur, sodelovali so š t i r ikrat 
in vedno j ih je namakal dež. Pro
stovoljnega dela so se udeležili tu
di upokojenci, sindikat železni
čarjev ln progovnih delavcev, zelo 
pridni so bi l i cestarji Okrajne 
uprave za ceste in republ i ške sek
cije Uprave za ceste L R S , sindi
kat obrtnih delavcev, sindikat pro
svetnih delavcev in tudi šolski 
otroci so dvakrat pomagali zasi
pati jarke. 

Nova cesta na Katarino 
Lovska družina v Žužember

ku je sklenila zgraditi na Ka
tarini lovski dom. Ze nekaj 
nedelj odmevajo krampi,, lo
pate in kladiva v gozdovih pod 
Katarino. Člani lovske družine 
in vaščani so se pridno lotili 

Novomeška kronika 
fc V petek, i. novembra, so v 

novomeškem Domu J L A gostovali 
"Zadovoljni Kranjci« iz Ljubljane. 
Ker so Novmeščani , zlasti starejša 
generacija, navdušeni za polke ln 
Valčke, ie bila dvorana polna hva
ležnih poslušalcev. 

•t Veseli planšarj i , znani zabav
ni ansambel lz Ljubljane, bo v 
Ponedeljek, 14. novembra, izvajal 
svoj spored v Domu J L A . V treh 
predstavah, ob 16., 18. in 20. uri si 
bo zabave željno prebivalstvo me
sta in okolice lahko ogledalo pri
reditev. 

K Nocoj ob 20. ur i bo v Domu 
ljudske prosvete javna oddaja RTV 
Ljubljana - A l i poznaš svoj kraj« 
Za prireditev je bilo precej zani
kanja , zato obveščamo vse, k i 
vstopnic niso dobili , naj gledajo 
Prenos po televiziji v spodnji ka
varni ali v hoteiu Kandija. 

• Tržno poročilo nima tokrat 
nič novega povedati. Kot običajno 
Je bil ponedeljkov živilski trg 
srednje dobro založen. Prodajali so 
Jajca po 30 din, solato po 70 din 
kg, motovileč po 23 din merico, 
zelje po 20 diq kg. kostanj po 50 
din kg, jabolka po 70 din kg, pa
prike po 60 din kg, h ruške po BO 
din kg, krompir po 16 din kg ln 
grozd ie po 120 din kg. 

• Gibanje prebivalstva: rodila 
Je Vida Kaplan iz Jerebove 20 -
dečka. Poročila sta se Alojz Sav-
sek, delavec lz Slovenske vasi. ln 
Jožefa Radovan, bolničarka iz Par
tizanske H . Ponesrečila se je L i -
IJana RlfelJ, hčerka elektromon-
terja iz blokov Nad mlini, k i je 
vtaknila prst leve roke med vrata. 

»Jajcar:ce« preplačujejo 
blago 

• Novomeški živilski trg je 
*den izmed najdražj-.h v Slove-
n*51, to smo še posebej občutili 
fcfldnje čese, ko so bila jajca tud; 
Po 32 dinaijcv, v Ljubljani in v 
Mariboru pa so Jih prodajali nn 
pvilskem 11 j4u uo 25 do 96 dinar-. 
•*v. Tržn^ inšo?kcija ie o tem 
°ovest ' ;ia Trpovirfto podjetje Za-
Jjjižnlk iti /';»•• t< da p U skrb: 
'•Jcai po zmernih cenah ter j ih 
225*L potrošn kom v svojih pro-
<*»4aflnah. Novomeške gospodinje 

lahko odt.le„ kuprjo jajca v po
slovalnicah podjetja zad ružn ik 
po 26 dinarjev. Tržna inšpekcija 
je na terenu ugotovila, zakaj je 
upadel odkup ja;c prt kmetijskih 
zadrugah. Na podeželju prekup-
čevalke »jajcarice« plačujejo jaj
ca dinar dražbe kot kmetijske 
zadruge ter jih nato z dobičkom 
prodajajo na živilskem trgu v 
Ljubljani lin v Trbovljah. »Jajca
rice« organi t ržne inšpekcije s 
pomočjo Ljudske milice že u -
spešno preganjajo in predlagajo 
v kaznovanje. 

K A J P A M L E K O ? 
• odborniki obeh zborov ob

činskega ljudskega odborai so na 
seji 28. oktobra ugotovili, da bo 
treba z večjo resnostjo načeti 
vprašanje organizacije odkupa 
mleka v okraju. Mlekarna v No
vem mestu ima velik del zmo
gljivosti neizkor iščeno; če ne bo
mo bolje organizirali odkupa, se 
zlahka primeri,, da ga bodo od
kupile na našem področju mle
karne od drugod. V zbiralnicah 
mleka ne posvečajo dovoli paž-
nie čistoči posod. Kontrolo mle
ka opravlja Živilski laboratorij, 
vendar kontrolira le mlečnost 
krav in stopnlo tolšče v mleku, 
bakter ioloških pregledov mleka 
pa ne ooravlja nihče, čeprav bi 
bilo to nujno potrebno, preden 
ga dobi potrošnik 

POTROŠNIŠKI SVETI — 
SVET Z A B L A G O V N I P K O M E T 

!3 odborniki občinskega Ijufl-
k k e f i odbora so na zadnji seji 
razpravljali o reorganizaciji tr
govine, ki se je zataknila prav v 
Novem mestu Kot glavna ovira 
se Je fojavllo vprašanje speci.•*-
Ivzaeje novomeške papirnice ln 
knjiga.no. odborniki so prejeli 
pojasnilo, da bo reorganizacija 
tudi tu do 1. januarja v okviru 
oredlogov. o katerih je ljudski 
odbor že razpravljal, uresničena 

Potrošniške svete 'bi bilo mo
goče poživiti tudi tako, da bi j ih 
tesneje povezali s svetom za bla
govni promet in občinskim ljud
skim odborom, posebna komisija 
- ustanovili bi Jo pri svetu za 
blagovni promet — bi dajala po
trošniškim svetom smernice za 
delo. 

dela in cesta lepo napreduje. 
Široka bo 3 metre ln bo lepo 
speljana, tako da bo možen po 
njej tudi avtomobilski promet. 

Z lovskim domom na Katari
ni bomo pridobili lepo izletni
ško točko, ki bo nedvomno pri
pomogla k razvoja turizma v 
teh krajih. Z južne strani ce
ste se lepo vidi vsa Suha kra-
i-na s severne strani pa je 
krasen pogled na Dolenjsko in 
dolino Krke. 

Zahvaljujemo se Občinskemu 
Pjudskemu odboru v Žužember
ku za uvidevnost in razumeva
nje ter pomoč, ki nam jo je 
nudil pri organizaciji začetnih 
del. Josip Vehovec 

Pošljite nam naslove sorod
nikov, znancev in prijate
ljev, ki še ne poznajo na
šega usta: poslali jim bomo 
več številk brezplačno na 

ogled! 

voda s 109 odstotki, narodni 
dohodek pa s 111,6 odstotka. K 
takemu izpolnjevanju družbe
nega plana je pripomoglo po
slovanje prvega industrijskega 
obrata v Žužemberku. Če nove
ga obrata ne upoštevamo, pa 
je bil dosežen letni plan druž
benega bruto oroizvoda s'93,9 
odstotka, letni plan narodnega 
dohodka pa s 105 odstotki. V 
tem tričetrbletju je najbolje iz
polnjen letni plan obrti, slabše 
pa v kmetijskih zadrugah. Tu 
dl te bodo plan glede na večji 
odkup živine / oktobru ln n o 
vembru, kakor tud j glede na 
odkup lesa, ki se bo skoro za
čel. Izpolnila letni plan do 29. 
novembra. 

V nedeljo. 23. oktobra, se je 
vršil občnj zbor Kmetijske 
druge na Dvoru. Zadružniki s«, 
poslušali poročilo o poslovaniu 
Kmetijske zadruge v letošniem 
tričetrtletju. Iz podanega oo 
ročila je bilo razvidno, da i-1 

zadruga v preteklem t r f e t r r 
letju dosegla lepe uspehe. V 
primerjavi* z istim obdobiem 
lanskega leta so se poslov n* 
stroški v letošnjem letu zmanj 
šali na enoto prometa za 38 od
stotkov, dohodek in čisti doho
dek pa sta dosegla večjo stop
njo v primerjavi z lanskim le
tom, medtem ko je ostanek či
stega dohodka za sklade zadru 
ge že' v tričetftl'ftju - -dosege/ 
preko 90 odstotkov letnega ula-
na. 

Lansko leto je Komisija i<x 
žene pri Občinskem odbor . 
SZDL stopila v stik s tovarno 
šivalnih strojev na Mirni :-;r 
skupno s tovarno organizirala 
v Žužemberku šiviljski t-jča-
ki je bil zelo uspešen. Tudi l« 
kleta in žene iz Hinj in oko lno 
bj ga bile rade obiskovale. K e i . 
je Žužemberk oddaljen od 9Unj 
so jim pri občinskem odboru 
SZDL obljubili, da bo p r ihod
nji tečaj v Hinj ah. To obljube 
sc tudi izpolnili. Tečaj se ]e 
pričel že prvega oktobra; obi 
skuje ga 30 deklet in žena. 

M. S. 
Elektrika 

in prižiganje luči 
Javna- razsvetljava in priži

ganje luci po nekaterih naših 
krajih še vedno ni v redu. V 
nekaterih krajih pa razsvetlja
ve sploh ni, če pa je, je zelo 
pomanjkljiva. 

Prižiganje in ugašanje je po
seben problem. Nikdar se luči 
ne prižgejo, kadar je čas, rav
no tako je z ugašanjem. Več
krat gori luč ves dan, čeprav 
je sonce, zvečer, ko je tema, 
je pa ni. Tako je večkrat v 
Mirni, Trebnjem itd. 

Ali res ni nikogar, ki bi te 
stvari urejal? 

V TEM TEDNI) VAS ZANIMA 

Četrtek, io. nov. — Andrej 
Petek, n . nov. — Mart in 
Sobota. 12. nov. _ E m i l 
Nedelja. 13. nov. — Stan.slav 
Ponedeljek, 14 nov. — Borislava 
Torek, 15. nov. _ Leopold 
Sreda. 16. nov. — Jel ica 

Č E S T I T K A 
Inž. Jožetu Petr iču čestitajo k 

diplomi na agronomski fakulteti: 
žena Lenka, hčerka Mir ica , mama 
in Golobovi. 

Črnomel j : m 13. X I . ameriški 
f i lm »sonce zopet sije*; 15. in 
16. novembra jugoslovanski film 
»Osma vrata«. 

Dol . Toplice; 12. i n 13 X I . Jugo
slovanski film »V soboto zve 
čer«. 

Kostanjevica: 13. X I . ameriški 
barvni f i lm »Daljni horizonti«. 

Me t l i ka : 12. in 13. X I . »Rose 
B e m d t « , 16. X I . »Ogledalo z dve
ma obrazoma«. 

Mokronog: i2.in 13. X I . indijski 
film »Avara«. 

Novo mesto »Krka«: od 10 do 14. 
X I . amer iški barvni film »Zbo
gom, orožje«; od 15 do 17. XI , 
slovenski fi lm »Akcija«. 

Semič: 13. X I . francoski fi lm 
»Vsi me lahko ubijejo«. 

Senovo: 12. in 13. X I . ruski f5m 
»Plamen nad s tepami«: 16. in 17 
X I . mehiški film »Divja stra
st«. 

Sevnica: 12. in 13. X I . ameriški 
f i lm »Ladja, k i Je umrl3 od srs-
mu«. 

Trebnje: 12. m 13. X I . francoski 
barvni fi lm »Mihael Strogov«. 
Predstava v soboto ob 19. ur i in 
v nedeljo ob 14., 16. in 18.30. 

Žužemberk ; 13. X I slovenski fi lm 
»Dobro morje«. mrnmm 
Ob prerani Izgubi našega drage

ga očeta, moža, sina, brata in 
strica 

V I N K A F A B J A N A 
urarja iz Črnomlja 

se iskreno zahvaljujemo vsem, k i 
so ga v tako velikem številu spre
mil i na njegovi zadnji poti ln ob-
suli grob z venci in cvetjem. Po
sebno se zahvaljujemo organiza
cijam Z B . SZDL, L D , RD. godbi, 
pevcem in govornikom za poslo
vilne besede. Hvala vsem, k i so 
nam ustno ali pismeno izrekli so-
žalje in so z nami sočustvovali . 

Žalujoča družina Fabjan ln osta
lo sorodstvo. 

Pojasnilo o zamenjavi 
vozniških dovoljenj 

Kea moramo v novomeškem 
okraju zamenjati preko 4500 voz
niških- dovoljenj in da bi -se- iz
ognili s t roškom, k i bi Jih ime" 
posamezniki za prihod v Novo me
sto, kjer bi sami v prometni pisar
ni ONZ' zamenjali dovoljenja, kar 
bi tudi zelo otežkočalo administra
tivno delo uslužbencev prometne
ga odseka, je tukajšnji oddelek 
za sprejemanje prijav za zame
njavo vozniških dovoljenj poobla
stil A M D in A S A M , da j ih lahko 
tudi oni zamenjujejo. 

Avto-moto društva in podružnice 
Z S A M ob sprejemu prijave za za
menjavo vozniškega dovoljenja 
vsakemu posamezniku zaračunajo 
600 din. Od navederiega zneska 
plačajo za zamenjavo vozniškega 
dovoljenja tukajšnjemu oddelku 
370 din, preostali znesek 230 din pa 
ostane organizaciji A M D ali Z S A M 
kot plačilo za opravljeno delo in 
posredovanje pri zamenjavi vozni
škega dovoljenja. 

Brofura »Vzemi si čas — ne živ
ljenje- se voznikom vroča pri Iz
daji novega vozniškega dovoljenja 
in stane 100 din. 

Istočasno obveščamo vse vozni
ke, da prijave za zamenjavo voz
niškega dovoljenja lahko vlagajo 
tudi neposredno v prometni pisar
ni ONZ vsak torek in četrtek od 
8 do 10. ure. 

Iz pisarne ONZ Novo mesto. 

PREKLIC 
Ana Mravinec iz Nove Lipe 11 

obžalujem vse klevete, k i sem jih 
izrekla proti Angeli Kobetič ter 
se j i zahvaljujem, da je odstopila 
od tožbe. 

P R O D A M O hišo in njivo na Pod-
rebri pri Semiču. Naslov v upra
vi lista. (1367-60) 

P R O D A M K R A V O , 9 mesecev bre
jo. Fink, Irca vas 54, p. Smihel. 

P R O D A M P L E T I L N I STROJ (uvo
žen) za 18.000 din. Brod 20. 

P R O D A M POSESTVO s kmečkim 
mlinom in 4 ha zemlje ob glav
ni cesti blizu Mokronoga, vselji-
vo takoj. Miklič, Gor. Lakence. 
p. Mokronog. 

P R O D A M dobro ohranjeno kom
pletno hrastovo spalnico. Poizve 
se v soboto, 12. novembra, in 
19. novembra 1960 na Cesti ko
mandanta Staneta 8 od 14. do 
16, ure. 

Z A M E N J A M družinsko stanovanje 
(vila) v Šent jerneju za stanova
nje v Novem mestu ali okolici . 
Naslov v upravi lista. (1378-80) 

O P R E M L J E N O al i N E O P R E M L J E 
NO SOBO z ločenim vhodom v No

vem mestu išče soliden samski 
uslužbenec. Naslov v upravi l i 

sta. (1366-60) 

K V A L I F I C I R A N O K U H A R I C O 1» 
dve servirki-na ta kar ic i sprejme
mo v službo. Ponudbe pod »Z*-
poslitev« v upravi lista. (1374-80) 

20. O K T O B R A SE JE IZGUBIL lov
ski pes »istrijanec«, bel, z rja
vimi ušesi, na temenu ima za-
prstne odtise, rjavo piko ter ne
kaj rjavih pik na trupu. Sliši na 
ime P i k i . Kdor bi kaj vedel o 
njem, nar proti nagradi Javi na 
naslov: Anton Jakše , Orehovica 
38, p. Šent jernej . , 

G O Z D A R S K O - L E S N A P O S L O V N A 
Z V E Z A , Novo mesto, prodaja 
osnovno sredstvo — osla. Intere
senti naj se zglasijo na upravi 
podjetja. 

ISCEM D E K L E za pomoč v bifeju 
v Ljubljani. Lahko tudi začetni
ca. Hrana in stanovanje preskrb
ljena. Gorenc, Ljubljana, Berne-
kerjeva 11. 

NOVO MESTO 
V času od 29. oktobra do 7. no

vembra je bilo rojenih 13 dečkov 
ln 15 deklic. 

Poročili so se: Franc Gačnik, de
lavec iz Cešnjic, in Jažefa Razdrh, 
hči kmeta iz Ve l . Gabra; Mihael 
Lokošek, čevljarski pomočnik lz 
Regerče vasi, in Frančiška Stanlša, 
delavka iz Podgrada; Janez Bele, 
mizarski pomočnik lz Gotne vasi, 
tn Cvetka Staniša, frizerka iz Smi
hela. 

Umrl i so: Henrik Zabkar, upo
kojenec iz Kranja, star 77 let; Ivan 
Osojnik, uslužbenec lz Kranja, 
star 59 let; Berto Vačič, upokojenec 
iz Gradnika, star 76 let; Vinko 
Fabjan, kmetovalec iz Črnomlja, 
star 40 let. 

G R A D A C 
Oktobra rojstev in porok ni bilo. 
Umrl i so: Jože Molek, posestnik, 

z Grma, star 78 let. Matija Vipavec, 
posestnik s Krasinca, star 77 let, 
in Miran Tome, otrok iz Primostka, 
star dva meseca. 

S E V N I C A 
Oktobra je bila rojena ena de

klica. 
Poročili so se: Stanislav Romih, 

trgovski ppmočnik, inAntonija Mr
gole, gospodinjska pomočnica, oba 
s Telč, Engelbert Virant, rudar iz 
Belgije, in Marija Brinsek lz Hra-
stovice. Joseph Virant, rudar iz 
Belgije ln Ivana Llndič, krojačlca 
iz Tržišča. Marko Zabukovec, ru
dar lz Gabrijel, in Marija Virant. 
gospodinjska pomočnica lz Pija-
vic. Ferdinand Zeleznik, delavec, 
in Angela Znldaršič, delavka, oba 
z Vrha. Jože Smalc, mizarski po
močnik, in Dragica Debeljak, de
lavka, oba iz Boštanja. Vincenc 
Krnc, železničar, in Pavla Knez, 
poljedelka, oba lz Laz. Matija Nov-
šak, delavec lz Znoji l , in Marija 
Knez, delavka iz Laz. Anton Ro-
bar, ključavničar, ln Darinka Ko-
ritnik, prlrezovalka, oba iz Sevni
ce. Alojz Jazbec, mizar iz Sevnice, 
in Rozalija Hotko, politirka, oba 
iz Globokega. Anton Sabotič, polje
delec iz Sela, in Terezija Kerin, 
gospodinjska pomočnica iz Zurko-
vega ddla. 

Umrl i so: Martin Pajk, prevžit-
kar z Mrzle planine, star 77 let. 
Terezija Golob, gospodinja lz Sev
nice, stara 81 let. Angela Skutell, 
gospodinja lz Sevnice, stara 45 let. 
Anton Fakin , upokojenec iz Dro-
žanja, star 72 let. Peter Bencek, 
upokojenec lz Orehovega, star 64 
let. Jakob Košir, upokojenec iz 
Križa, star 84 let. Gunstek Franc, 
upokojenec z Vrha , star 81 let. 
Franc Ribič, poljedelec iz Jablani-
ce, star 22 let. Alojz Sotker, upo
kojenec lz Jablanice, star 66 let. 
Antonija Kumelj lz Jablanice, sta
ra 72 let. Mihael Debeljak, kmeto
valec iz Skovca, star 82 let. 

M E T L I K A 
Oktobra sta bila rojena ena de

klica, in en deček. 
Poročila sta se: Ignac Zorko, po

doficir iz Hana Pijeska, in Nema-
nič Marija, gospodinjska pomoč
nica iz Trnovca. 

Umr l i so: Ana Bajuk. gospodinja 
lz Radovič, stara 51 let. Robert 
Fux, uži tkar iz Metlike, star 68 let; 
Rozalija Kovačič, oskrbovanka iz 
Metlike, stara 52 let; Anton Nema-
nič, čevljar lz Metlike, star 63 let; 
Barbara KokalJ, užl tkarica lz Tr
novca, stara 83 let; Jože Dular, u-
pokojenec iz Metlike, star 88 let; 
ln Anton Križan, posestnik iz Svr-
Žakov, star 79 let. 

BREZICE 
Oktobra ni bilo rojstev izven 

bolnišnice. 
Poročili so se: Obrad Jelača, u-

službenec lz Zagreba, ln Jožefa 
Zmavčič, us lužbenka iz Brežic. Raj-
ko Mil ic , predmetni učitelj iz Bo
sanske Dubice, in Ivanka Ker in , 
učiteljica iz Slivca. 

Umrla Je Pr iveršek Marija, upo
kojenka lz Trnja, stara 84 let. 

SENOVO 
Oktobra so bile rojene 3 deklice 

ln 3 dečki. 
Poročili so se: Karel Gabrič, ru

dar, in Frida Maček, gospodinjska 
pomočnica, oba iz Reštanja; V i d 
Blaznik, rudar lz Senovega, ln 
Stanislava Bartakovič , poljedelka 
iz Vel . Kamna; Alojzij Jevšnik , ru
darski nadzornik iz Senovega, ln 
Jožefa Boh, poljedelka iz Malega 
Kamna. 

Umrli so: Berta Bračun, usluž
benka iz Senovega, star«; 17 let; 
Anton Sajevec, rudar iz Senovega, 
star 23 let; Katarina Moškon, go
spodinja lz Senovega, stara 81 let; 
Klara Sotošek, preužl tkar ica iz 
Malega Kamna, stara 76 let; Fran
čiška Cepin, poljedelka iz Dovške-
ga, stara 59 let; Anton Tovornik, 
upokojenec iz Dobrave, star 61 let. 

V I D E M - K R S K O 
Oktobra Je bil rojen en deček. 
Poročili so se: Josip Koprivnjak, 

delavec z Jurskega vrha, in Mar i 
la Omerzu, poljedelka iz Dolenje 
vasi; Mirko Kukovlčlč, e lektr ičar 
lz Dol. Leskovca, ln Helena Kaše, 
uslužbenka iz Vidma-Krškega; Ja
nez Arh , kovač iz Strmega rebra 
in Ljudmila Kučič, poljedelka z 
Gore; Jože Kolander, upokojenec, 
In Katica Stok, gospodinja, oba iz 
Vidma-Krškega; Karol Novak, pa-
plrnlčar , ln Ana Pucko, kemola-
borantka. oba lz Vidma-Krškega. 

Umrl i so: Martin Deržanič, po
sestnik tz Libne, star 72 let; Marija 
Nunčič. gospodinja lz Vidma-Kr
škega, stara 79 let; Antonija Un-
šuld, gospodinja iz Vidma-Krškega 
stara 82 let: Janez Omerzel. dela
vec z Vidma-Krškega je bil raz
glašen za mrtvega. 

Vesti iz sevniške osemletke 
Letos so na sevniški šoli orga

nizirali obširno delo v več krož
kih ter poživili Podmladek Rde
čega križa. 

Na prvem skupnem sestanku je 
bil izvoljen odbor, k i si je sestau 
vil precej obširen program: ekr-
beli bodo za red i n snago na šo
l i , za higieno učencev, za čisto
čo pri malici in pr i redi l i vsaj t r i 
zdravstvena predavanja. Poma
gali bodo tudi socialno potreb
nim učencem. Članar ino redno 
pobirajo. 

V počast i tev dneva Rdečega k r i 
ža bodo sevniški podmladkarji 
priredili samostojno akademijo. 

I Z L E T V N E Z N A N O 
Tudi mladinska organizacija na 

sevniški osemletki se rada sezna-

TRGOVSKO PODJETJE 

» Ž E L E Z N I M A « 
NOVO MESTO 
s p r e j m e takoj 
samostojno 

p sarniško moč 
za vodenje blagovno-
skladiščne kartoteke. 

Zaželena srednja strokov
na izobrazba ali trgovska 
praksa. Interesenti naj se 
javijo takoj, a najkasneje 
do 15. novembra na gor
nji naslov. • 
P l a č a po d o g o v o r u . 

nja s kraj i , po katerih so med 
NOB hodil i naši Partizani. Na 
predlog tovariša Zga;narja smo u 
skleni l i , da bomo organizirali po
hod v neznano 

V soboto 8. oktobra smo se 
zbrali vsi učenci na dvorišču 
osnovne šole in se razdelili po 
skupinah, vsaka skupina i e ime
la svojega vodnika, v razdobju 
treh minut so posamezne skupi
ne odhajale na pot. Z Radne smo 
odšli proti savskemu mostu in 
Mizarski zadrugi ter nadaljevali 
pot preko železniškega prehoda 
mimo telovadnega doma, kjer 
smo sprejeli poročalo o nadal;nii 
poti. Naš pohod se Je nato p«o 
ovinkih nadaljeval do Zabukov-
ja, kjer nas Je čakala malica. 
Utrujeni smo posedli po klopeh, 
neto pa smo zvedeli za rezultate 
posameznih r.kupin. P rv i ;e bil 
B.a razred, zadnji pa 7.c razred 

Ogledali smo si kraje, kjer so 
se zb i ra j naši prvi borci, videli 
vas, v kateri je bi l š tab Kozjan
skega odreda ter spominsko plo
ščo, posvečeno padlim borcem. 

Veseli smo se v rn i l i z izleta in 
sklenil i , da bomo šli še večkra t . 

Sinu. bratu, fantu 
ali možu. ki je v vrstah JLA. 
pripravite največje presene 

čenje. če mu naročite §e 
danes DOLENJSKI LIST! 

SP0MB RADIO LJUBLJANA 
SOBOTA, 12, novembra; 

5.00—8.00 Dobro jutro! — (Pisan 
glasbeni spored) — 5.10—5.45 Ne
kaj domačih — 6.30—6.40 Reklame 
— 8.05 Zabavni zvoki — 8.30 R i 
sbo Savin: St i r l skladbe za v io l i 
no in klavir — 8.55 Radijska šo
la za nižjo stopnjo — 9.25 A l i 
vam ugaja? (Zabavna glasba) — 
10.10 Orkestralna matineja — 11.00 
Radr. j ih poslušate (Spored po
pevk) — 13.30 Pioni rsk i tednik — 
11.50 Otroci izbirajo pesmice — 
12.00 Narodne ob spremljavi har
monike — 18.18 Kmeti jski nasve
ti — 12.25 Za razvedrilo — 13.15 
Obvestila in zabavna glasba — 
13.30 Veseli planšarji vam igra
jo — 13.35 Naši poslušalci česti
tajo ln pozdravljajo — 16.16 Ob
vestila, reklame in zabavna glas
ba — 1540 S knjižnega trga — 
16.00 Zvočni kaleidoskop Celja 
pod vodstvom Egona Kuneja — 
16.40 Moški komorni zbor iz Ce
lja pod vodstvom Egona Kune
ja — 17.00 Lokalni dnevnik — 
17.16 Po kinu se dobimo — 17.45 
Četr t ure poje Vice Vukov —18.00 
jezikovni pogovori — 18.15 Se;pek 
domačih samospevov — 18.30 Če
ška zabavna glasba — 18.45 Ok
no v .svet — 19.00 Obvestila, re
klame in zabavna glasba — 19.3« 
Radijski dnevnik — 20.00 Prazno
vanje na deželi : spored domačih 
napevov — 20.30 R. in A . Becker-. 
Dovolite, ime mi je Cox — 21.00 
Melodije z.a prLeten konec tedna 
— 22.15 Oddaja za naše iseljen-
ce — 23.05 Plesna glasba — 24.00 
Zadnja poročila in zakl juček od
daje. 

N E D E L J A , i * , novembra; 
6.00—6.30 Jutranj i pozdrav — 

6.30 Vedr i zvoki — 7.15 Reklame 
— 7.30 Radijski koledar in prire
ditve dneva — 7.35 Pihalni orke
ster Ljudske milice — 8.00 M l a 
dinska radijska igra — 8.40 Iz 
albuma ot roških pesmi Roberta 
Schumanna — 8.55 Z zabavno 
glasbo v novi teden — 9.45 Mar i 
jan Kozina; nova gora — simfo
nična pesnitev — lS.OO Se pomni
te, t ova r i š i . . . Andreana Družl-
na-oiga; Ce ni . tudi vojska ne 
vzame — 10.30 Slovenski zbori i n 
samospevi z orkestrom — 11.0 Za 
nedeljsko dopoldne — 11.30 Nace 
Grom: Spogledovanje s smrtto — 
12.00 Naši poslušalci čestitajo ln 
pozdravljajo — I, — 13-15 Obve
stila in zabavna glasba — 13.30 
Za našo vas — 13.45 Koncert pri 
vas doma — 14.15 Naši poslušalci 
česti tajo in pozdravljajo — II. — 
15.16 Reklame — 15.30 Od včera : 
in od danes — 16.00 Humoreska 
tega tedna — 6.20 K a r radi poslu
šate — 17.10 pel i so jih mati mo
j a . . . _ 17.30 Radijska igra — 
18.11 Paul Hindemith: Glasba za 
dve flavti, dve oboi i n godala — 
18.20 Godala v t r iče t r t inskem tak
tu — 19.40 Kmečka godba vam 
tgra — 19.00 Obvestila, reklame 
in zabavna glasba — 19.30 Radij
ski dnevnik in špor tpa poročila 
— 20.05 Izberite melodijo tedna! 
— 20.50 Godala v r i tmu — 21.00 
O Verdiju in njegovem delu — 
22.15 Ples ob radijskem sprejem
niku - 23.05 Nočni koncert — 
24.00 Zadnja poročila m zaklju
ček oddaje. 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Marija C a z vo
da iz Rakovnika - deklico, B a r i -
ca Gorše z Nove Gore — dečka, 
Dorica Naret iz Gabrijel - deklico, 
Terezija Stariha iz Gor. Sušic — 
d e č k a , Marija Smolič \i Vidma-
Krškega — deklico Terezija Erpič 
lz Zg. Mladetlčev — deklico, Ana 
Sirk iz Dobravic — dečka, Alojzi ja 
Markelj iz Šentjurja — deklico, T i 
na Trlep s Sel - dečka, Katarina 
Kuhelj lz Šmarja — deklico, Te
rezija Matkovič iz Crmošnjic — 
dva dečka, Marija Rakuše s Sel — 
deklico, Marija Stojnic iz tfugorja. 
- dečka, Tončka Srbeč iz Rateža 
- dečka, Marija Radovan iz Hr
vaškega Broda - deklico, Ana 
MalenSek lz Strekljevca - deklico, 
Terezija Brcar lz Zapuž — dečka, 
Jožefa Markeljc iz Straže — dve 
deklici, Alojzija Korevc iz Irce 
vasi - deklico, Antonija Hruševar 
iz Mikote - deklico, Ana Metež iz 
Nove Lipe - dečka, Marija Petek 
iz Starega 'Loga - dečka, Mari ja 
Kraševec iz Kolenče vasi - dekli
co, Fanl Jenskovec iz Malih V o 
denic - dečka, Štefka Plot s Trate 
- dečka, Ana Vršič iz Mlake — de
čka, Katica Mužar iz Zelebeja — 
deklico, Jožica Pungert z Goriške 
vasi — deklico, Frančiška . Kastelic 
s Pungerčgrma — dečka, Nada Ho
čevar iz Cirja - deklico. Ana T k a l -
čič Iz Gor. Samale Drage - deklico. 

Iz brežiške porodnišnice 
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile: Antonija Podvin-
ski iz Pavlove vasi - dečka, Mar i 
ca Klokočar iz Hrastine - deklico, 
Zofija Volk iz Velike Doline - de
klico, Antonija Franko lz Žejnega 
- deklico, Alojzija Papež iz Krške
ga - dečka, Marija Urbanč iž M r -
tvic - dečka, Nada Krejan iz Anž 
- dečka, Barica Madved iz Krške
ga - deklico, Anklca Zbukvlč iz 
Prudnic - dečka, Slavlca Plevko iz 
Rude - deklico. 

KRON I K A j Q NESREČ 

Pretekli teden so se ponesrečili 
in Iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Ana Koščak, gospodinja 
iz Zagrada, je padla s stola ln s i 
poškodovala desno ramo. Frančiš
ka Požar, družinska upokojenka 
lz Bršljina, je padla po stopnicah 
in si poškodovala glavo. Rudija 
Ferkolja, vajenca z Dol . Gradišča, 
je nekdo udaril s kolom po glavL 
Stane Butalin, šofer iz Regerče va
si, s i Je s sekiro poškodoval levo 
roko. Vinka Kveleka, delavca s 
St raškega vrha Je vol zabodel v 
desno nogo. Anton Hrovat, upoko
jenec iz Gabernika, je padel na se
kiro in si poškodoval levo roko. 
Stane Bregar, posestnik s Čateža, 
se je na lovu po nesreči ustrelil v 
levo nogo. Verona Lavrič , delavka 
iz Stavce vasi, je p r i delu v gozdu 
padla v ogenj.Marko Klajič, elek
tr ičar iz Samobora, Je padel z mo
torja in si poškodoval glavo. Du
šanu Brajdiču, sinu delavca iz 
Prečne, je padla na tla steklenica 
z bencinom blizu ognja, se vnela 
ln ga opekla po telesu. 

Brežiške kronika nesreč 
Pretekli teden sd se ponesrečili 

ln iskali pomoči v brežiški bol
nišnici : Danica Goršak, gospodi
nja lz Zadovinka, je dobila p r i 
prometni nesreči poškodbe po gla
v i . Jožefa Kuntar ič , babica lz B i 
strice ob Sotli. se Je prevrnila z 
vozom in si zlomila levo roko. 
Anton Pire, upokojenec s Planine, 
si Je pri padcu poškodoval rebra. 
Jože Hriberšek, upokojenec z M a 
lega vrha, si je pri padcu poško
doval desno koleno. Stjepanu Hr -
garju, ključavničarju iz Laduča, Je 
padel na nogo kos železa. Muste-
fa Dedič, kl jučavničar lz Brestani
ce, si je pri padcu z motorjem po-
škodovnl levo roko. nogo ln glavo. 
V-iha Grdanc, upokojenec lz Ce-
rine. si je pri prometni nesreči 
' lomil desno noen 
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V ATOMSKI RAKETI NA LUNO PRI KEJ ENO PO F AN 
TASTICN1 ZGODBI 

R. O FOI1LER.IA 

Dve domači iz Kanižarice 

13. — Svoj poskusni polet v stratosfero okrog 
Zemlje in šolski polet za moštvo v ionosfero je 
atomska raketa AR3 odlično prestala. Illming, 
ki je bil med gradnjo rakete in pripravami za 
polet stalno za petami svojemu očetu, je veselo 
vzkliknil, ko je uzrl na listi udeležencev poleta 
tudi ime profesorja Fabiniusa. »Mar tudi on?* 
je vprašal očeta. »Seveda,-« je suho odgovoril 
oče. »Neke vrste previdnostni ukrep. Vključno 
s pripravami bo izostal več tednov. Saj si mi 
sam izrazil svojo bojazen, da te bo pri izpitu iz 
matematike .položil'. Upam, da boš pri njegovem 
namestniku z lahkoto opravil izpit. »Dragi oče,« 
je nato izjavil Illming, »dokazal ti bom, da se ne 
bojim profesorja Fabiniusa, Ce treba, pojdem 
za njim tudi na Luno!« 

14. — Inž. Ron seveda ni vedel, kaj je menil 
Illming s svojimi besedami. Pozabil je že nanje, 
ko je z velikim štabom svojih sodelavcev, ki se 
jim je priključil tudi Illming, zadnjič pregledal 
za vzlet pripravljeno atomsko raketo AR3. Po
sadka je bila zbrana do zadnjega moža. Z vso 
pozornostjo je pregledal graditelj vse -rostore 
in kabine, instrumente in naprave, kakor tudi 
skladišče. Neopazno je Illming zaostal v neki 
shrambi in smuknil za visoko skladovnico zlo
ženih in ob tla pritrjenih gumijastih oblek. Nihče 
ni opazil njegovega izginotja, najmanj pa nje
gov oče, ki je dajal posadki poslednja navodila. 
Ko je oče s svojim štabom odšel, je Illming zle
zel iz svojega skrivališča. 

15. — Dolgo je opazoval okolico, vzel iz neke 
omare preostalo pilotsko obleko, z všitim oče
tovim imenom, smuknil brž vanjo in se pri
pravil za vzlet, kakor mu je bil pokazal oče: 
glava navpično v smeri poleta, boki in kolena 
malo nagnjeni in sproščeni. Še prej si je bil 
natakafl z železom okovane pilotske čevlje. Utru
jenost p* neprespani noči in «opolna l i t i n a sta 
ga kmalu uspavali. Toda iznenada je zadel ob 
nekaj trdega in se prebudil. Peklenski ropot se 
je bil začel in povzročil ga je polet AR3! Vrglo 
ga je v skladovnico gumijastih oblek, za katero 
se je skril in na kateri je zdaj ležal. Atomska 
raketa pa je že letela navpično, da bi čimprej 
zapustila zračno plast, ki je obdajala Zemljo. 

NAFTA-naše črno zlato 
Ze sredi 19. stoletja so ve

deli, d a severne pokrajine da
našnje Jugoslavije skrivajo v 
svojih globokih slojih nafto. 
Vendar so prva raziskovalna 
dela severno od Save in Do
nave rodila le skromne uspe
he, saj je celotna jugoslovan
ska proizvodnja nafte do d r u 
ge svetovne vojne dala komaj 
nekaj nad 20.000 ton tega te
kočega »črnega zlata«, brez 
katerega si ne moremo zami
sliti moderne civilizacije, naj
manj pa industrije. 

NAJBOGATEJŠI JE 
PANONSKI BAZEN 

Po osvoboditvi smo hkrati z 
razvojem industrije začeli p r i -
zadevneje izkoriščati doteda
nje izvore nafte i n začeli n a -

Glasbeni sejem 
Vsak torek imajo v starem 

delu Skopja nenavaden sejem, 
na katerem se zberejo ponu
dniki in kupci — muzike! Po
nudniki so harmonikarji, violi
nisti, kitaristi, tamburaši, tro
bentači in drugi mojstri raznih 
glasbil Kupci oziroma naroč
niki pa so ljudje, ki želijo 
glasbo — vedro ali resno, sa
lonsko ali narodno, za svatbe, 
rojstva, pogrebe m podobno. 
Sejem je posebno živahen je
seni, ko je več časa za veselje. 
Povprečna cena za orkester, ki 
ga tvori 5 članov, je 5 tisoč 
dinarjev. 

Letos že 1 milijon ton — V proizvodnji nafte se bližamo evropskemu 
In svetovnemu povprečju 

črtno in n a široko iskati nova 
nahajališča nafte. Čeprav smo 
imeli takrat še zastarele gar
niture za vrtanje in smo bili 
brez zadostnega števila geofi
zikalnih aparatov in brez iz
kušenj, so bili uspehi kar za
dovoljivi. N a Hrvatskem so 
odkrili naftna polja pri Sume-
ćanu in Mramor Brdu, v Sr
biji pa nahajališča plina pri 
Veliki Gredi. Manjkalo pa je 
naprav za izkoriščanje. Po le
tu 1950 smo si nabavili sodob
no opremo in z njeno pomočjo 
odkrili nova nahajališča v K l o 
štru, Bunjanimu in Dugom Se
lu (Hrvatska), v Jermenevcih, 

Boki in Lokvah (Srbija) i n v 
Filovcih (Slovenija). Pokazalo 
se je, da je Panonski bazen 
glede nafte najbogatejši. N a 
površini 60.000 k m ! je ugotov
ljeno nad 100 nahajališč nafte 
in plina. 

IZ STRUŽCA V SISEK 
Najbogatejše jugoslovansko 

naftonosno polje je Stružac n a 
Hrvatskem. O d tu do rafinerije 
v Sisku je položen tudi naš pr
vi naftovod, po katerem je 
nafta pritekla v Sisek maja le
tos. Naftovod je dolg le 18 km, 
vendar je velikega pomena za 
oskrbovanje rafinerije v Sisku, 

Zavarovani proti alkoholu 
Nova Zelandija, velja za naj

bolj dolgočasno deželo na svetu. 
Okoli osmih zvečer ni skoraj 
nikogar več na ulicah. Sicer pa 
so vsi prebivalci te dežele za
varovani proti nesrečam ln — 
alkoholu. 

Alkoholne pijače točijo v tej 
srečni deželi samo med peto in 
šesto uro zvečer. Delavci in 
uslužbenci, ki delajo skoraj pov
sod do petih, hitijo s praznimi 
želodci — ne domov, ampak v 
najbližjo krčmo, kjer nastane 
vsak dan strahovita gneča. Vsak 

naglo vliva vase čimveč te dra
gocene pijače, pri tem pa se 
stranama ozira na kazalce, ki 
hitijo proti šesti, ko se bodo p i 
pe neusmiljeno zaprle . . . 

Novozelandski policaji pravi
jo, da Imajo največ dela po še
stih zvečer, kar je tudi ra'zaiim-
Ijivo.. . 

Stara pogodba 
Dubrovniška republika je 

zgradila svojo moč na razviti 
i n organizirani trgovini z bo
gatim zaledjem na Balkanu. 
Tako so Dubrovčani že leta 
1189 sklenili trgovinski spora
zum z bosenskim banom K u 
li nom. Tekst te pogodbe je p i 
san v cirilici in ohranjen vse 
do danes. 

NA CESTI NISI SAM! 

ki je največja v Jugoslaviji. — 
Zaloge nafte v Stružen i n oko
lici cenijo na 25 milijonov ton. 
V zadnjem času so blizu vasi 
Lipovljani pri Novski (Hrvat
ska) odkrili nahajališča, ki vse
bujejo prav tolikšne zaloge 
nafte kot v Stružcu. Zelo do
bre rezultate so dala tudi raz
iskovanja v dolini Save in D r a 
ve, začeli pa so vrtati tudi v 
Dalmaciji, Pomoravju in po
nekod v Vojvodini. 

ODLIČNA KAKOVOST 
L a n i smo v Jugoslaviji »pri

delali« okrog 600.000 ton su
rove nafte. Z a letos je bilo 
predvidenih 900.000 ton, toda 
vse kaže, da bomo dosegli m i 
lijon ton. S 3,3 tone na vrtino 
se jugoslovanska proizvodnja 
nafte bliža evropskemu in sve
tovnemu povprečju, ki je 3,7 
ton. 

Domača nafta ima dobre 
lastnosti, je lahka, parafinozna 
in vsebuje zelo malo žvepla, 
zato daje kakovostna goriva. 
Nafto iz Lendave in Gojla na 
Hrvatskem predelujejo v prvo
vrstni bencin. Banatska nafta 
je zlasti primerna za plinsko 
olje. Zaradi pomanjkanja pli 
novodov in težave s transpor
tiranjem do večjih potrošnih 
centrov pa vse premalo izkori
ščamo zemeljski plin, ki ga 
imamo tudi velike zaloge. 

Strokovnjaki sodijo, da bo
mo do leta 1965 v proizvodnji 
nafte presegli že dva milijona 
ton letno. Zato pa bo potreba 
povečati naše rafinerije, zlasti 
tri največje: v Sisku, Bosan
skem Brodu in na Reki. Seda
nje kapacitete rafinerij omo

gočajo predelavo 1,1 milijon 
ton surove nafte n a leto. Naše 
rafinerije danes že zadoščajo 
vsem domačim potrebam, ne
katere derivate pa že izvaža
mo. Uvažamo samo še visoko-
oktanski bencin za letala, ne
katera maziva in petrol-kos, 
torej le tisto, kar naše rafine
rije še ne proizvajajo. Lani je 
proizvodnja naftnih derivatov 
znašala 1,175.000 ton, toda n a 
raščanje števila motornih vozil 
terja čedalje večje količine go
riva. Sodijo, da bodo letos ra
finerije predelale 1,200.000 ton 
surove nafte (300.000 ton iz 
uvoza), kar je obenem tudi na
ša maksimalna proizvodnja. 

K A K O JE RUDAR JANEZ 
POTOLAŽIL SVOJO ŽENO 
Janez je odšel od doma 

»ilegalno« in se s svojim sta
novskim drugom odpeljal iz 
Kanižarice v smeri proti Me
tliki. Prispela sta le do 
Gradaca in obiskala tamkajš
njo postojanko »Teksas«. 

Domov sta se vrnila s pre
cejšnjo zamudo in urni kaza
lec je nakazoval že novi dan 
— nedeljo. Janez ne bi bil 
Janez, če si ne bi že prej pri
pravil primeren izgovor. 

Čim je stopil v predsobo, 
je že pričel pripovedovati še 
budni ženki o izredni kupčiji, 
ki jo je sklenil sinoči. Med
tem ko se je slačil in zlezel 
v posteljo, je prepričevalno 
govoril, kako je prodal staro 
kuhinjsko pohištvo, katerega 
pa bosta nadoknadila z no
vim, modernejšim. Ni pozabil 
pripomniti, da se bo kupec 
zglasil že isto nedeljo do
poldan. 

In tako se je izognil nevihti. 
Bila je že pozna ura — proti 

poldnevu — ko je Janeza pre
budil ropot v kuhinji. Tamkaj 
je namreč Janezova ženka ob 
pomoči sosede praznila pre
dale in police ter čistila po
hištvo. 

Sele sedaj se je nesrečnik 
zavedel kaše, fct si jo je sku
hal. Pripovedovanje o kupčiji 
je bila namreč čista izmišljo
tina, namenjena le za izgovor. 
Vstal je in se napravil. Prav 
tedaj je vstopil tudi Janezov 
sotrpin z včerajšnjega izleta. 

Ob veselem pripovedovanju 
ženke o moževi kupčiji ter ob 
pogledu na razstavljeno ku
hinjsko pohištvo se prišlec ni 
mogel vzdržati; prasnil je v 
smeh... Gospodinja je takoj 
razumela, da jo je Janez zopet 
»zasukal«; jela je spreminjati 
barve na licih. Janezu v tem 
položaju ni preostalo drugega, 
kot da je na hitro brez kosila 
odšel na šiht in se tako 
umaknil nevihti globoko v 
rudnik. 

Grešnik se je pošteno od
dahnil, ko mu je še pred po
tekom polovice šihta strojnik 
sporočil v jamo, da mu spušča 
v skipni posodi precej obilno 
malico, ki mu jo je pravkar 
prinesla — ženka! 

RUDAR JOŽE SE JE VPISAL 
MED RIBICE 

Rudar Jože je postal ribič. 
Prav potrpežljivo in vztrajno 
je namakal trnek v Dobličico 

in »učil plavati« črve in kobi' 
lice. Nekateri dan je ulovu 
malo, poredkoma malo vel, 
nekaterikrat pa sploh nič. 

Nekega dne pa je imel i*" 
reden lov. Med metanjem se 
mu je trnek zasadil v izredno 
trdno meso, iz katerega ga j« 
edino le lahko izrezal z no-
žičkom. 

In kakšna riba je bila to?-* 
Jožetovo stegno! 

šumadija brez gozdov 
Sumadija pomeni kraj, po

krit z gozdovi (šumami). To
da kdor to valovito pokrajino 
v Srbiji vidi danes iz letala an 
s kakega višjega hriba ,bo tež
ko verjel, da so Šumadijo se 
pred 150 leti pokrivali bujni 
stari gozdovi, neprehodni kot 
so jih imenovali mnogi poto^ 
pisci, med njimi tudi slavni 
francoski pesnik Lamartin, ko 
je obiskoval te kraje. V raz
meroma kratki dobi je bilo t° 
gozdnato področje spremenje
no v polja, travnike in sadov
njake. Gozdovi so ohranjeni v 
glavnem po planinah, le ? 
imenu pokrajine — Sumadija 
— živi spomin na nekdanje 
nepregledne in neprehodne 
gozdove. 

Vesten poštar 
Za časa prve srbske vojno 

je starešina vojne pošte v B o 
ru Ivan Stojanović zaslovel z 
dejanjem, ki mu v poštni služ
bi res ni kmalu primere. K o 
se je leta 1915 začela srbska 
vojska umikati proti Albaniji 
in daljnjem otoku K r f u , j6 
imel Stojanović na svoji pošti 
kup pisem in paketov. Iskal 
je naslovljence, vojake in ofi
cirje, pa jih ni mogel več naj
ti. K e r se je moral umakniti 
tudi sam, je stlačil v vrečo p i 
sma in pakete in odšel za vo
jaki, da j im izroči pošto. Toda 
naslovljene! so bili zmeraj 
pred njim in jih ni mogel do
hiteti. Tako je s svojo vrečo 
prešel «vojo mučno pot vse do 
Krfa. T u je izročil vrečo ta
mošnji vojni pošti, ki je potem 
razdelila pakete tistim naslov-
ljencem. ki so preživeli umik 
čez Albanijo. Za svoje res 
edinstveno dejanje je bil Sto
janović pohvaljen in postav
ljen za šefa vojne pošte T i -
moške divizije na Solunski 
fronti. 

V vsako hišo našega okraja: 
DOLENJSKI LIST 

Vesoljski brivec b i lahko re
k l i napravi na gornji s l ik i . Iz
našl i so jo seveda v Z D A , kjer 
Imajo dovolj časa tudi za tak
tne vrste izumov. - Sl ika je 
posneta v New Yorku , kjer 
aparat striže brado Samu Ha-
rissu, napravo pa brezžično 
usmerja brivec iz bližnjega 
mesta Bostona. To še ne bi bila 
t akšna reč , če ne b i b i l i ko
mandni žarki najprej usmer
jeni na Luno, od koder se od
bijajo ln delujejo v gornji na
pravi. Lepa daljava: 540 tisoč 
milj ali skoraj mili jon ki lo
metrov. 

Američani snemajo v Španiji 
f i lm o Gullverju ln njegovih 
potovanjih v deželo Li l lputan-
cev l n velikanov. Režiser: Jack 
Sher, producent: C. H . Schneer, 
igralec Gullver pa Kenv ln Mat-
hews. Iznašli so poseben sistem, 
po katerem lahko neposredno 
pr i snemanju fllmajo posamez
ne trike, s pomočjo katerih pr i 
kazujejo nesorazmerje med ve
likanom Guliverjem in L i l l -
putancl. Na s l i k i : kader lz f i l 
ma, ko Gullver pomaga L i l i pu -
tancem. 

NESPORAZUM 
»No, natakar, ali imate žabje 

krake?« je vprašal gost v re
stavraciji. 

»Oh, ne, gospod,« je zardel 
natakar. »Tako hodim zaradi 
revmatizma.*i 

POZDRAV IZ P E K L A 
V neki pariški hiši sta sta

novali dve družini in obe sta 
se pisali Durant. En Durant 
je umrl. drugi je pa prav ta
krat odpotoval v Afriko, se od 
tam oglasil ženi s telegramom. 
Poštar se je pa zmotil in je 
namesto njegovi ženi izročil 
telegram vdovi Durant, ki je 
z grozo prebrala: »Srečno pri
spel. Stop. Peklenska vročina!« 

NE POMAGA 
»Ve.?, sin, kadar si v družbi 

pa se ti zeha, moraš dati roko 
pred usta« 

»Saj nič ne pomaga! Nekaj 
časa sem jo dajal, pa sem vse
eno zehal.'" 

VPRAŠANJE 
»Očka, zakaj pa slikarji no

sijo brade?« 
»Zato, ker potrebujejo dlako 

za čopiče« 

NETOČNO IZRAŽANJE 

»Vrag te pocitraj, stari, spet 
si prišel nasekan domov!« 

»Ljuba žena, kako moreš re
či, da sem prišel nasekan? Kaj 
ne vidiš, da so me prinesli!« 

HUD PADEC 
»Poznal sem človeka, čistil

ca oken. Nekoč je umival 
okna na nekem nebotičniku -
v petindvajsetem ali šestin
dvajsetem nadstropju. Nena
doma se mu je zvrtelo v glavi 
in je telebnil z okna. In pomi
slite: dobil je le majhno bun-
ko.« 

»Beži, beži, to ne more biti 
res. gotovo se je razletel na 
drobne kosce.« 

»Kaj se bo razletel, saj jf 
padel z okna v sobo!« 

Nemški tekmovalec Rosenbuscn je s Tomosovim mopeoom 
Msedel prvo mesto v skupini motorjev do 50 cem v Zahodni 
lfemčiji na vsakoletnem tradicionalnem tekmovanju nemških 
vnzačev in najboljših motorjev sveta. Na splošno presenečenje 
Je letos levji delež zmag ln nagrad pobrala naša koprska tovar
na motornih vozil TOMOS. k i je na dirke poslaHa št ir i mopede 
ln so vsi štirje prisil na cilj - prvi a l i med prvimi. Posnetek je 
t* nemškega časopisa »Dns Motorrad«. „ 

Zahodnonemfika » B O N N — ba* — aH kako se lahko konča 
zahodnonemlko oboroževanje . . . 

»Razumem, toda v nji je morda kaj kori
stnega.« 

»To bomo že mi pogledali.« 
»Razumem!« 
Kruse je odšel, ne da bi pozdravil. 

T r e t j e p o g l a v j e 

K u r t Wiener je bil že tri mesece zaposlen 
kot tolmač v taborišču za izseljene osebe. 
Zgodaj zjutraj je prihajal v upravno poslop
je. Nato je prišel pomočnik komandanta, s 
katerim sta skupaj delala. Točno ob desetih 
se je začel sprejem novih oseb. 

Soba, v kateri so jih sprejemali, je bila 
prostorna in lepo opremljena. Obiskovalcu 
so ponudili udoben fotelj ali divan in publi
kacije, tiskane nalašč za izseljene osebe. Nato 
je sledil pogovor. Odgovorov nihče ni zapiso
val. N a mizi pred pomočnikom komandanta 
ni bilo niti lista papirja. K u r t je opazil, da 
v taborišču ni več srečati ljudi, ki bi izrazili 
željo po vrnitvi. K u r t si je domišljal, da so 
se srečno vrnili i n da že veselo živijo doma 
v krogu družine. 

Nekoč je K u r t priSel na delo malo bolj 
zgodaj. Vzel je z mize revije in jih prelistaval. 

Z velikih fotografij so ga zrli izmučeni obra
zi povratnikov, oblečenih v zakrpano obleko 
in čevlje. 

»Ali je mogoče, da Rusi tako ravnajo z 
izseljenimi ljudmi? A l i je to res? je pre
mišljal Kurt. 

Spomnil se je, kako so nemški časopisi 
med vojno prinašali poročila o ujetnikih v 
Rusiji. 

Nekaj podobnega zdaj posredujejo izselje
nim osebam. Al i bi mogli ljudje tako ravnati 
s svojimi sonarodnjaki, ko se je celo esesov
cem bolje godilo v ujetništvu? Toda to so b i k 
fotografije in pod njimi priimki ljudi, ki so 
kot izseljene osebe odšli na svoje domove. 

K u r t je vzdihnil in zaprl revijo. K o je 
hotel prižgati cigareto, mu je fladel iz rok 
ustnik in se strkljal pod divan. Kurt se je 
sklonil, odmaknil divan in opazil v zidu 
vratca. Odnrl tih ie in zagledal na polički 
magnetofon. 

»Torej zato ne delamo nikakega zapisnika!« 
se je domislil Kurt. »Tukai je trak. ki vse 
zabeleži.« 

Hitro je pomaknil divan k zidu in odšel na 
hodnik vesel, da ga nihče ni videl. 

Zakaj je taborišče ograjeno? Zakaj se nje
govi prebivalci ne smejo svobodno gibati po 
Borlinu? 

Kurt je odšel pred upravno poslopje ln 
oočasi zavil po peščeni poti mimo barak. 
Zeleno pobarvane in stoječe v vrstah, so zav
zemale veliko prostora. K u r t je prišel na ve
liko dvorišče, kjer je stala tovarna, ln se 
lstavil Proti tribuni so hiteli prebivalci ta

borišča, mladi in stari, ženske in otroci. K m a 
lu se je zbrala velika skupina K u r t se je 
naslonil na drevo in opazoval, kal se do
daja. 

Čudil se je. kako da je v taborišču zmeraj 
toliko prebivalcev. Menda ne dovajajo ljudi 

iz ostalih taborišč ob Labi , da bi tukaj slišaJi 
njihove želje po vrnitvi. 

Iz bližnje barake je prišel visok, bradat 
starec. K u r t se je zdrznil. Kaj pa je to? Saj 
je on že pred dvema mesecema prevajal 
odgovore tega starca pomočniku Fliku. In 
F l i k je temu starcu obljubil, da ga bo takoj 
poslal v vzhodno cono. K a k o da je še zmeraj} 
tukaj? 

K u r t je stopil pred starca. 
»Čujte, g o s p o d . . . ne spominjam se več 

vašega i m e n a . . . kako to, da ste še zmeraj 
tukaj ?« 

»Kje pa naj bi bil?« je odgovoril starec, 
ko je K u r t a pozorno pogledal. 

»Zdi se mi, da ste hoteli domov, na Vzhod. 
A l i ste se premislili?« 

»Veste, gospod, tukaj grem lahko le na 
Zapad,« je odgovoril starec, dvignil dolgo ro
ko in se pomešal med trumo. 

K u r t je stopil za njim in kmalu trčil ob 
drugega plečatega i n osivelega Rusa, ki je 
nemara sLišal pogovor med Kurtom in star
cem. 

K u r t starca ni mogel najti, zato se je 
vrni l spet k drevesu. Pred mikrofon je sto
pili lepo oblečen moški. Z roko je naredil 
kretnjo, ki je pričala, da je dober, izkušen 
govornik, se naslonil na ograjo tribune in 
začel: 

»Gospoda, bil sem ranjen leta 1941 i n R u 
si so me zajeli Prav po čudežu mi je uspelo, 
da sem pobegnil v Anglijo. Saj bi vam o tem 
na široko govoril, toda to je predolga zgodba.* 
Govornik si je z dlanjo.pogladil čelo, počesal 
pramen !as in pogledal zraven sebe, kakor da 
išče kozarec z vodo. »Skratka, prešel sem v 
Anglijo. T a m me je našel posrednik iz A m e 
rike in mi ponudil službo v neki njihovi to
varni. K a k o r zdaj vas. tudi mene ni mikalo 
preko morja Zdelo se mi je predaleč. Veliko 
sem premišljal. Hotel sem stopiti v angleško 
armado.pa me niso sprejeli .Vojni ujetniku 
so rekli, .nimajo več pravice do borbe. Po
čakaj drugo vojno , . . ' « 

V množici se je zaslišal smeh in nejevoljno 
mrmran i e. K u r t u se je nenadoma zazdelo, 
da je tega človeka nekje že videl. 

»Tako sem odplul čez ocean in dobil delo 
v tovarni Ponujali so mi hišo, zemljo, Vf» 
in drugo, pa sem odklonil, saj veste — nisem 
k m e t . . Ponujali so mi na kredit cćlo pose
stvo, toda jaz sem kovinar in tako zdaj de
lam v tovarni. Plača je taka, da si boljše nc 
morem želeti. Imam vsega dovolj: hrane, 
obleke in pijače. Letos sem si vzel dopust j£ 
prišel v Francijo. Slučajno sem srečal posred
nika, ki me je bil nagovoril za delo v a i2^~ 
riški tovarni. Vidite, tudi to se z g o d i . . . 
prosil me )e, naj vas tukaj obiščem in v a n j 
vse povem. V i pa, kakor da mi ne verjarn^ 
t e . . . Toda če se vrnete na svoje d o m 0 ^ . ' 
se lahko zgodi marsikaj. Sam bog ve, P " * 
Marsikaj govorijo in pišejo. Dima pa ni * » -
ognja, pravi pregovor. No. morda vas 
bi poslali ravno v Sibirijo, toda kdo ve. » a , w 

se lahko stvari obrnelo.« 


