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G L A S I L O S O C I A L I S T I Č N E Z V E Z E D E L O V N E G A L J U D S T V A O K R A J A N O V O M E S T O 

L A S T N I K IN I Z D A J A T E L J : Okrajni odbor S Z D L Novo mesto _ Izhaja vsak 
četrtek - Posamezna številka 20 din - L E T N A NAROČNINA 900 din, polletna 
450 din, četr t le tna 225 d in ; plačljiva je vnaprej — Za inozemstvo 1800 din oziroma 
štiri amer iške dolarje - TEKOČI RAČUN pri Narodni banki, podružnic; 

v Novem mestu, številka 606-11/3-24 

Štev. 30 (592) Leto XII. 

NOVO MESTO, 27. JULIJA 1961 

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

Časopisno podjetje -Delo« v L i u b M a n i 

Naš nepozabni praznik 
B i l je in ostal bo naš veliki, 

nepozabni dan: dvajseta oblet
nica vstaje slovenskega ljudstva. 
V Ljubljani se nas je zbralo nad 
300.000 Slovencev; vse jugoslo
vanske republike so nam prisrč
no čestitale, z domov smo po
nesli pozdrave in cvetje srcu 
naše revolucije, naši herojski 
Ljubljani. Mogočno je donela 
Internaclonala v slavnostno 
okrašenem Tivolskem parku, 
kjer je s tritisočglavo mno
žico v tistem trenutku za
dihal sleherni Slovenec. Nek
danji partizani in aktivi
sti, prvi borci ln začetniki re
volucije, mladina v brigadah in 

mladi rod med starejšimi* na 
ogromnem travniku, delegacije 
iz vse Jugoslavije, bratje z on
stran meje iz Primorske in K o 
roške, pa predsedniki delavskih 
svetov vseh naših pomembnejših 
podjetij, na deset in sto tisoče 
proizvajalcev in graditeljev so
cializma iz mest in vasi — vsa 
ta pisana, v eno misel zlita mno
žica je vzvalovala, ko je začel 
govoriti prvi komandant sloven
ske partizanske vojske Franc 
Leskošek-Luka. 

Obudili smo spomine na za
četek revolucije. Spet smo se 
spomnili, da je delavski razred 
pod vodstvom Komunistične 

Prisrčno srečanje 
na Bazi 20 

Iz leta v leto je več obisko
valcev na Rogu. Partizanski 
objekti, zlasti Baza 20. bolniš
nice, bunkerji i n grobišča se 
uvrščajo med najbolj obiska
ne točke na Dolenjskem. 

Takih obiskov, kot je bi l 
22. jul i ja popoldne, p a Rog še 
ni doživel. Po šestnajst ih le
tih so se zbrali na Bazi 20 ne
kdanji prebivalci te zgodovin
ske postojanke, član; Glavne
ga š taba N O V in POS, Cen
tralnega komiteja Z K S , Glav
nega odbora Osvobodilne 
fronte in člani A V N O J , borci 
in aktivisti , kur i r j i , s t ražarj i 
in drugi. Tem so se pridružili 
še številni udeleženci prosla
ve v Žužemberku, ki so izko
r is t i l i izlet rudi za obisk po
stojank na Rogu. 

Nekaj sto l judi , k i se je 
zbralo 22. juli ja popoldne na 
Bazi 20, je navdušeno pozdra
v i lo š tevi lne predstavnike 
javnega i n političnega življe
nja, kj so prišli na to parti
zansko srečanje . Med skalami 
in mogočnimi smrekami je od
mevalo ploskanje in skandi
ranje -Marko , Marko . . k o 
je po stezi prispel podpred
sednik Zveznega izvršnega 
sveta tovariš Aleksandar Ran-
kovič z ženo. Malo predtem 
sta se pr isrčno objela pred ba
rako prvi komandant Par t i 
zanskih čet v Sloveniji in se 
danji podpredsednik Zvezne 
ljudske skupščine Franc Le -
6košek-Luka in dr. Ivan R i 
bar. Ta je ob prihodi) na Ba
zo 20, kjer je delal nekaj časa 
med vojno, v z k l i k n i l : -Evo . 
pa sem spet pred svojim do
mom!- Med udeleženci pa so 
bi l i prav tako predsednik Iz

vršnega sveta L R S Boris K r a i 
gher, predsednica Glavnega 
odbora S Z D L V i d a Tomšič, 
predstavniki bratskih repub
l ik Vlado Simič, Todor V u -
jaslnović, Lepa Pijade, Vicko 
Krstulovic in Eliseje Popov
ski, dalje stari znanci iz te 
baze, aktivist i in borci, člani 
Glavnega odbora S Z D L in 
drugih' organov, med kateri
m i smo videli dr. Mari jana 
Breclja, Staneta Kavčiča, Jo
sipa Vidmarja, Toneta Faj-
farja, Jožeta Rusa, Toma 
Brejca in še druge, večino 
njih z d ruž inami . Razumljivo, 
da 60 bi l i med njimi tudi 
predstavniki našega okraja, 
Okrajnega komiteja Z K S in 
S Z D L ter drugih organizacij. 

Mogočno so donele pod v i 
sokimi drevesi partizanske 
pesmi: Na j u r i š . . . Na oknu 
glej . . . Moja mitraljeza . . . in 
druge, k i j i h je ubrano pel 
Invalidski pevski zbor pod 
vodstvom Radovana Gobca. 
K m a l u so pritegnili še drugi. 
Srečanje se je spremenilo v 
pravo partizansko svidenje, 
prežeto s starim tovar iškim 
vzdušjem. Priznani kvintet 
Ljudske mil ice iz Ljubljane 
»•Škripači« je poskrbel za po
skočne viže in razvedrilo. Vse 
točke kulturnega sporeda so 
udeleženci toplo pozdravili, 
zlasti pa pesem - N a oknu 
g l e j . . . " , pri kateri je pela so
lo Vanda Ziherlova. Skoda, 
da je dež skrajšal ta del nad 
vse prijetnega praznovanja 
dneva vstaje .na okrašeni in 
osvetljeni Bazi20. 

Bi lo je lepo, vsem bo osta
lo v prijetnem spominu. 

partije Jugoslavije stopil na če
lo naših narodov za nacionalno 
in socialno osvoboditev. Pod 
vodstvom svoje Partije je bil 
slovenski narod organiziran v 
enotno, vsenarodno, množično 
borbeno gibanje, ki je za ceno 
največjih žrtev in neomajno ve
rujoč v nepremagljivost ljud
skih sil izbojevalo zmago in svo
bodo v trdni enotnosti narodov 
Jugoslavije. Nadaljnja graditev 
socialistične domovine, v kateri 
smo v šestnajstih letih po osvo
boditvi dosegli ogromne uspehe, 
temelji na programu razvoja, v 
katerem bomo še bolj utrdili 
komunalni sistem ter delavsko 
in družbeno upravljanje. P r i 
vsem tem pa smo in ostajamo 
v prvih vrstah borcev za sve
tovni mir in še posebno smo po
nosni, da bo zgodovinska kon
ferenca neblokovskih držav le
tos septembra prav v naši dr
žavi. 

Znova je dolgotrajno pritrje
vanje množice prekinilo tova
riša Luko, ko je spregovoril o 
načelnosti in iskrenosti naše zu
nanje politike, k i jo tako odloč
no predstavlja tovariš Tito. Se 
dolgotrajnejše je bilo navduše
no ploskanje, k i je sledilo za
ključnim besedam govornika, ko 
je dejal: 

Tovarišice in tovariši! 22. 
julij, dan slovenske vstaje naj 
spominja vsakega državljana 
in vsa bodoča pokolenja na 
veliki dan, ko je slovenski na
rod vzel orožje v svoje roke. 
na veličastno narodnoosvobo
dilno borbo in socialno revo
lucijo, na veliko trpljenje slo
venskega naroda in vseh na
rodov Jugoslavije, na velike 
žrtve, ki jih je moral dati slo
venski in ostali narodi Jugo
slavije za svojo nacionalno 
in socialno osvoboditev. Spo
minja naj mladino in bodoča 
pokolenja, kako so se njihovi 
predniki hrabr 0 borili in umi-

Zboii volivcev 
v novomeški občini 

bodo od 15. julija do 15. av
gusta. Volivci bodo pretresli 
problematiko šolstva in vse, kar 
se tiče reorganizacije šolstva, iz
volili bodo nove šolske odbore 
in se* temeljito pogovorili o ne
gospodarskih investicijah, pred
videnih z letošnjim družbenim 
planom. Volivci v Novem mestu 
bodo razpravljali o tem, koliko 
komunalnih del je že opravlje
nih v mestu, volivci po vaseh 
pa bodo razpravljali o načrtu za 
razdelitev sredstev za popravilo 
cest In poti in potrdili načrt. 
Odborniki bodo volivcem dali 
pojasnila glede njihovih predlo
gov na zadnjih zborih, razen te
ga pa bodo volivci lahko načeli 
vsa vprašanja, k i j ih zanimajo. 

V R E M E 
OD 27. VII. DO 6. VIII. 1961 

Okrog 28. julija dvodnevno 
izboljšanje vremena, drugače 
bo do 1. avgusta prevladovalo 
deževno in hladno vreme. Po 
1 avgustu izboljšanje, le okrog 
5. avgusta bodo krajevne ne
vihte. Dr. V. M. 

rali, da bi oni bolje in sreč-
neje živeli. 

Spominja jih naj na vse žr
tve, ki so padle za svobodo. 
Opozarja jih naj, da bodo go
jili bratstvo in enotnost med 
narodi, da ne bo več vojne, da 
bo vladal mir v svetu. 

Vsem tistim osvajalcem, ki 
so nas hoteli zasužnjiti in ki 
zopet rožljajo z orožjem in se 
pripravljajo na vojno, naj o-o 
22. julij opozorilo, da živi aa 
tej zemlji miroljubni narod in 
ljudje, ki se znajo takrat, ka
dar je njihova svoboda v ne
varnosti tudi boriti za svojo 
svobodo in pravice, ne glede 
na žrtve. 

Slava padlim herojem in 
borcem za našo svobodo! 

Naj živi socialistična Slove
nija v socialistični Jugoslaviji! 

Naj .»živi tovariš Tito! 

»Na terenu Žužemberka so se borili borci od vsepovsod na Slovenskem: Ljubljančani, Gorenjci, 
Štajerci, Primorci in ostali. Na teh položajih so prelili kri borci ostalih narodov Jugoslavije: 
Crnogorci, Srbi, Hrvati in drugi. Tudi na tem koščku naše zemlje se je v skupnem boja 
ustvarjalo nepremagljivo bratstvo jugoslovanskih narodov. Tudi tukaj so največje žrtve, človeška 
življenja, kot visoka cena za svobodo vgrajene v temelje naše socialistične domovine« je med 
drugim dejal pred novim spomenikom v Žužemberku tovariš Janko Ruđolf. V prvi vrsti pred 
spomenikom stoje: Franc Leskošek-Luka, Franc Pirkovič, Aleksandar Ranković, Miha Marinka« 

Vida Tomšič in Ivan Maček 

Žužemberk: v svetal spomin 
na najslavnejše dni naše zgodovine 

22. julija, na dan vstaje, je sprejel Žužemberk približno 
30 tisoč delovnih ljudi, ki so prihiteli Iz vse Slovenije na veliko 
slavje. Ob petih zjutraj so zadoneli zvoki prešernih partizan
skih koračnic, ki so jih za budnico igrale godbe. Nato je sledil 
program z vedro partizansko in narodno pesmijo, z nastopom 
godb in obeh pevskih zborov Svobode Dušan Jereb. Napovedo
valec je med kratkimi odmori bral spomine na boje in zmage 
partizanskih odredov, brigad in divizij v Suhi krajini. Bojni 
tovariši se že vrsto let niso videli, so se srečavali, objemali in 
poljubljali. Srečanja na trgu, pri paviljonih, pri plesiščih, sre
čanja v soncu in v senci . . . »Tone, kaj si res ti?« Prešeren 
smeh, krepak stisk in objem . . . Nekdanji partizani, borci revo
lucije, se na dan 20. obletnice vstaje srečujejo v svojem Žužem
berku. Težko so ga prepoznali. Sprejel jih je odet v zastave, 
v zelenje in cvekje, z zvoki glasbe, s prenovljenimi stavbam!, 
vodovodom, asfaltirano cesto, sprejel jih je novi Žužemberk. 
Novi Žužemberk, za katerega je v letih revolucije steklo mnogo 
krvi. 

V ozadju s Cvibl ja kipi v 
nebo veličasten spomenik, Ki 
nosi na podstavku imena 1200 
padlih junakov. Okoli spome
nika se je ob pol desetih zbra
la množica ljudi, k i je prihi
tela na proslavo. Prekr i la ie 
pobočje Cviblja. Borci jur i š -
nih bataljonov X V . i n X V I I I . 
divizije stoje postrojeni ob 
spomeniku. Prišli s<> mnogi 
predstavniki političnega :n 
kulturnega življenja, med nj i 
mi podpredsednik Izvršnega 
sveta F L R J Aleksandar Ran
ković, predsednik Ljudske 

skupščine L R S Miha Mar in 
ko, podpredsednik Zvezne 
ljudske skupščine Franc Le 
skošek-Luka, predsednik Iz
vršnega sveta L R S Boris 
Kraigher, organizacijski se
kretar C K Z K S Ivan Maček-
Matija, Predsednica Glavnega 
odbora S Z D L Vida Tomšič, 
podpredsednik Izvršnega sve
ta L R S Viktor Avbelj-Rudi . 
Član Izvršnega sveta F L R ) 
Zoran Polič, predstavniki 
bratskih republik Vlado S i 
mič , Todor Vujasinovič, Le . 
pa Pijade, Vicko Krstulovic 

Srečanje umetnikov s štirih ceiin 
v Kostanjevici na Krki 

Prihodnjo nedeljo ob pol 
desetih dopoldne bodo obiska
l i kostanjeviške udeležence 
mednarodnega kiparskega 
simpozija umetniki jz Porto
roža. Tako se bo zbralo pred 
kostanjeviško šolo okoli dvaj
set umetnikov iz kakih pet
najstih držav in š t i r ih celin. 
Sprejem bo med pol deseto in 
deseto uro in so povabljeni 
nanj tudi prebivalci Kosta
njevice i n okolice, zlasti pa 
mladina. Pred kra tk im je b i 

lo tako srečanje umetnikov v 
Portorožu. Umetniki so si 
medtem izmenjali misl i in de
lovne izkušnje, hkrati pa so si 
ogledali lepote Slovenskega 
Primorja, kulturne spomeni
ke in se seznanjali z našo dr
žavno ureditvijo. Zdaj si bodo 
ogledali razen Kostanjevice in 
okolice tudi sedež občine V i -
dem-Krško , Novo mesto, B a 
zo 20 in celotno dolino Krke , 
nakar bodo šli na ogled zbir
ke grafičnega Bienala in Ba
roka na Slovenskem. 

in Eliseje Popovski, delegaci
ji zamejskih Slovencev iz K o 
roške in Trsta, predstavnik 
zavezniške vojaške misije p n 
Glavnem štabu N O V in POS 
major Jones, predstavniki ia 
našega okraja in mnogi drugi. 

Slavnost je s kratkimi, iz
branimi besedami otvori! 
predsednik Okrajnega odbora 
S Z D L Vik to r Zupančič ter 
predal besedo podpredsedni
ku Glavnega odbora Z B na
rodnemu heroju tov. Janku 
Rudolfu, ki je v svojem govo
ru med drugim poudaril: 

22. ju l i j v letošnjem letu je 
dan, ko praznujemo 20. oblet
nico vstaje in ljudske revolu
cije, hkrati pa smo ga izbrali , 
da dostojno počastimo spomin 
na 1200 padlih borcev in akti
vistov, k; so v Žužemberku m 
bližnji okolici v letih revolu
cije darovali svoja, življenja. 
Postavili smo j im veličasten 
spomenik kot izraz globokega 
spoštovanja in hvaležnosti za 
to njihovo največjo žrte.v. Po
stavili smo ga, da bo nas in 
prihodnje rodove spominjaj 
na najtežje in nas lavnejše dni 
naše zgodovine. Dvajset let 
je, kar so jugoslovanski .na
rodi na poziv Partije prijeli 
za orožje in pod njenim in 
Ti tovim vodstvom pričeli ne
enak boj, v katerem so s krv
jo pisali svojo resnično zgo
dovino. V boju, k i je zahteva] 
mnogo življenj, je zrasla osvo
bodilna vojska, k i je razbila 
vse sovražnike in osvobodila 
domovino. 

Tov. Janko Rudolf je natn 
orisal razvoj narodnoosvobo
dilnega gibanja v Žužember
ku in v Suhi krajini in pose
bej poudaril to, da so bi l i v 
odredih, brigadah in divizijah 
N O V , k; so se boril i v Suhi 
krajini, borci iz vseh delov 
Jugoslavije. 

K o se danes oddolžujemo 

padlim za njihove žrtve, dela
mo to s ponosom in zavestjo, 
da smo izpolnili svetle ideale, 
za katere so darovali življe
nje. Resnični humanizem na
še revolucije i n graditev ta
kega družbenega sistema, kt 
razvija človeka v popolno 
ustvarjalno osebnost, je bil in 
ostane osrednji smoter vsefti 
naših žrtev in prizadevanj. 
Boja nismo bojevali zaradi 
nas samih, b i l je pomemben 
prispevek v skupnem boju 
vsega človeštva proti fašizmu 
in zatiranju. Dal i smo toliko 
žrtev, da upravičeno zahteva
mo, naj se nikdar več ne po
nove strahote vojne, taborišč 
in mučen j , k i jih je povzročil 
črni fašizem.' 

Po govoru Janka Rudolfa 
so ob zvokih žalne koračnice 
predstavniki organizacij l n 
svojci padlih položili vence, 
častna četa J L A je izstrelila 
salvo, nato pa je ob spremlja
v i godbe L M zadonela pesem 
Invalidskega pevskega zbora 
iz Ljubljane. Po svečanosti na 
Cvibl ju se je v Žužemberku 
razvilo sproščeno ljudsko ve
selje in partizansko srečanje. 

Obvestilo naročnikom 
in bralcem 

Vsem naročnikom in bral
cem našega tednika sporoča
mo, da bomo zaradi poletnih 
mesecev, dopustov v tiskarni 
in zaradi dejstva, da večina 
bralcev na deželi zdaj nima 
toliko časa za branje, izdali 
nekaj številk Dolenjskega li
sta v zmanjšanem obsegu. 
Zdaj prihranjeni papir bomo 
porabili v jeseni in pozimi, ko 
bo zlasti v vaseh veliko več 
časa za branje in izobraževa
nje. 

Prosimo vas, da vzamete 
naš ukrep z razumevanjem na 
znanje. 
UREDNIŠTVO IN UPRAVA 

Množica ljudstva se je zgrnila krog novega spomenika, ki so 
ga odkrili v soboto dopoldne na Cviblju nad starodavnim 
2užemberkom. Nad 30.000 ljudi je počastilo 1200 borcev, padlih-

za svobodo v okolici središča Suhe krajino 

Tako so začeli v Novem mestu 
Stanovanjske skupnosti v Novem mestu so zaživele -
Njihovi servisi so gospodinjstvom in hišnim svetom brei 
nevšečnega čakanja opravili že kopico uslug - Dobra volja 
in iznajdljivost pogosto zalezeta več kot denar - Nekaj 

besed o tem, kar še pogrešamo 

— Je pač tako, da se vam lonec 
preluknja tudi poleti, ko imajo kle
parji največ dela. Strah in groza, če 
vam na primer popusti tesnilo v vo
dovodni pipi ali pa v izpiralniku na 
stranišču! Pravočasno dobiti vodo
vodnega instalaterja, to so sanje! In 
razne obrtne usluge, predvsem po
pravila! Koliko čakanja! O žehti in 
pa o bolniku v hiši sploh ni, da bi 
človek govoril! Vrhu vsega pa še 
otroci, tisti prav majhni! S kakšno 
muko stakneš kje starejšo ženo, ki 
ti ga bo pazila, medtem ko si v služ
bi! 

Tako so še pred letom dni tarnale 
novomeške gospodinje, saj so takšne 
težave takrat dušile nje in družine. 
Zdaj Jo že bolje. Mnoge nevšečnosti 

je že odpravila in jih vedno uspeš
neje odpravlja STANOVANJSKA 
SKUPNOST. 

Začetni saldo: 0 
Minilo je nekaj časa, preden smo 

doumeli, kaj je stanovanjska skup
nost. Nič čudnega, saj je bila popol
na novost. Ko smo slišali, kaj vse so 
ponekod že naredili na tem področ
ju, so črnoglede! ugotavljali: pri nas 
ni denarja, ne bo šlo'- Slo pa je na
vzlic temu! Začeli smo s stanovanj
sko skupnostjo, ki je obsegala pod
ročje vsega Novega mesta. Ker ni
kakor ni mogla zaživeti, smo jo raz
delili na tri manjše skupnosti: na 
Center, Kandijo in Bršlin. Počasi so 

začele ubirati prve, negotove kora
ke. Sredstev res ni bilo, mnogi pri
zadevni državljani pa so jih nado
mestili z dobro voljo, s požrtvoval
nostjo in iznajdljivostjo. Najprej 
smo preživeli obdobje posvetovanj 
in razprav, ki niso nič škodila, nato 
pa pričeli delati. V Centru in v Kan-
diji imamo po letu dni že devet ser
visov in vsi imajo čez glavo dela. 
Le v Bršlinu se še vedno samo po
svetujejo . . . 

Najprej največja: Center 
To je najstarejša stanovanjska 

skupnost v Novem mestu in hkrati 
naslednica prve, ki je obsegala vse 
mesto. Poslovati je pričela že lani. 
Krovsko-zidarski in vodovodni ser
vis sla bila prvo "sodobno čudo«, ki 
je ponudilo skromne usluge Novo-
meščanom in hišnim svetom. Potreb 
jc bilo dovolj, zato se jima je pri
družil lani novembra še clcklroscr-
vis, letos pa so ustanovili tudi kle
parskega. 

Ko sem vprašal, kolikšen promet 
so ustvarili lani, so najprej rekli, da 
ne vedo. S knjigovodstvom je bilo 
lani nekaj težav. No, nazadnje smo 
le našli bilanco za leto 1960 in ugo
tovili, da je promet dosegel zavid
ljivo številko 2 milijona 700 tisoč 
dinarjev (v vseh servisih je zapo
slenih vsega 8 delavcev!). Režijske 
ure so kaj različne, vendar ne pre
visoke: v elektroservisu 2*0 din, v 
vodovodnem 230 din; v kleparskem 
mojstrova ura 265, pomoćnikova 240 
dinarjev, v krovno-zidarskem pa 190 
dinarjev. 

V Germovi ulici je na dvorišču 
pri kemični čistilnici v prizidkih, v 
baraki in v majhnih prostorih, ki so 
nekoč morda služili za hleve ali 
shrambe orodja, »svet servisov«. Po
govor je potekal največ v temnem 
prostoru, kjer sta pisarna in skla
dišče hkrati. V preteklem stoletju 
je najbrž bila tam spalnica stare, 
spoštovane novomeške družine. V 
tem starinskem okolju se trudi, diha 

(Nadaljevanje na 3. strani) 
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Videm-n: upošfeuaimo ponika! 
Če želimo pogledati resnici v 

oč*i, potem lahko mirno trdimo, 
da preskrba z zelenjavo, sad
jem in mlekom v mestu naza
duje. Prav tako je znano, da še 
zdavnaj niso izčrpane vse mož
nosti za večji razmah preskrbe 
prebivalstva. Kmetijska zadruga 
je sicer primorana nabavljati 
zelenjavo v Zagrebu in jo po
trošniku prodajati po visoki ce
ni. Gospodinje kritizirajo zaradi 
slabe kvalitete zelenjave in 
sadja. Ta kritika je po vsem 
upravičena. Zelenjavo bi mo
ral i uvrstiti v kategorije in do
ločiti dejansko vrednost. Ljud
je menijo, da bi bila ta rešitev 
najbolj pravična. V mlekarni na 
Vidmu so nedavno prodajali 
breskve po 30 dinarjev ki lo
gram, čeprav so bile že večino
ma gnile. Nekdo je vrgel salamo 
v Savo, k i jo je kupil v trgo
vini z zelenjavo v Krškem, ker 
si prodajalka ni umlla umazanin 
rok, ko mu jO je narezala. Pro
dajalna ne bi smela služiti 
hkrati za shrambo umazanega 
dvokoleša in druge ropotije. In 
vse to se dogaja sredi mesta, v 
neposredni bližini občinske sa
nitarne inšpekcije. 

Nedavno smo obiskali uprav
nika kmetijske zadruge Maksa 
Babica in mu zastavili nekaj 
vprašanj : 

Kaj pravite o nekaterih ne-
rednosiih v naših prodajalnah? 

>Tudl naša uprava obsoja vse 
tiste prodajalke, ki z malomar
nim odnosom v službi in brez 
spoštovanja do potrošnika kva
rijo ugled naših prodajaln. Ta
ke nepravilnosti se zlasti doga-

Delovni posvet 
V torek so se zbrali na okraj

nem odboru S Z D L na posvet 
predsedniki in sekretarji občin
skih odborov SZDL. V temeljiti 
razpravi so predelali zaključke 
nedavnih občinskih konferenc in 
se pogovorili predvsem o tem, 
kaj je storjenega in kaj še bo, 
da bi zaključke konferenc čim 
hitreje uresničili. Tudi o jesen
skih konferencah žena po obči
nah so govorili. Na teh naj bi 
pregledali problematiko žena in 
izvršitev nalog s pomladanskih 
konferenc. Na posvetu so obde
lal i tudi nekatera druga organi
zacijska vprašanja. 

jajo zadnje čase. Proti krši te
ljem smo že in še bomo odločno 
ukrepali. Prepričan sem, da bo
mo naredili red. Le žal, da nam 
primanjkuje kvalificiranih pro
dajalcev.« 

BI nam pojasnili, zakaj v 
mlekarnah primanjkuje mleka? 

»Mlekarni sta bil i redno in za
dostno oskrbovani s kvalitetnim 
mlekom iz našega kmetijskega 
posestva v 2adovinku. Ker pa 
so zbolele štiri krave mlekarice, 
trenutno ne moremo zadostiti 
potrebam, vendar bo mleka čez 
en mesec dovolj. Vsekakor bi 
bila najbolj idealna rešitev 
trajne preskrbe prebivalstva z 
mlekom, če bi uredili in opre
mili mlekarno. Potrebe po grad
nji sodobne mlekarne so za kraj 
že neodložljive. To potrebo pa 
kmetijska zadruga brez družbe
nih sredstev ni sposobna izve
sti.« 

Kakšne so možnost! za izbolj
šanje preskrbe prebivalstva z 
zelenjavo in sadjem? 

»Ker nismo imeli lastnega 
prevoznega sredstva, je bila na
bava zelenjave in sadja zelo 
otežkočena. Sedaj smo končno 

kupili tovorni avto, s katerim 
bomo nemoteno nabavljali vse 
potrebno. SIcer pa bomo pričeli 
prodajalne oskrbovati iz lastne 
vrtnarije.« 

Znano je, da je vsa leta moč
no šepala organizacija odkupa 
kmetijskih pridelkov. Kako bo 
to urejeno letos? 

»Redni odkup sadja in ostalih 
kmetijskih pridelkov bo trikrat 
na teden v Vel. Trnu, na Raki, 
v Leskovcu in 'Zdolah. Zato bo
mo v kratkem kupili še en to
vorni avto s prikolico. Tudi 
skladišči v Krškem in Vidmu 
sta dnevno odprti in prevzame
ta vse pridelke« 

Ali ste že pomislili na to, da 
bi bilo morda koristno uvesti 
v vaših prodajalnah nepreki
njen delovni čas? 

»Priznam, da o tem še nismo 
razmišljali, vendar je naša 
iskrena želja, potrošnika čim
bolj zadovoljiti. Zaenkrat bomo 
uvedli enomesečno poizkušnjo 
in, če bodo potrebe pokazale, 
bomo izpolnili tudi to željo 
naših potrošnikov. 

Drago Kastelio 
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še več dobrih traktoristov 
v sevniški občini 

Proti koncu junija so se v 
Sevnici zbrali traktoristi — 

kmetijski strojniki i z Sevnice 
na ustanovni občn; zbor sek
cije kmetijskih strojnikov. 
Sekcija, ki ima že določene 
naloge in program dela, bo 
razvila svojo dejavnost v okvi 
ru kmetijskih zadrug, k; bodo 
letos nabavile za okrog 27 m i 
lijonov raznih kmetijskih stro
jev. Prav zato bodo morale 

Trije slovenski filmi 
v Pulju 

Od 28. julija do 5. avgusta bo 
v Pulju 8. festival jugoslovan
skega filma. Predvajali bodo 16 
filmov, k i j ih je žirija ocenila 
kot primerne za konkurenco. Od 
slovenskih filmov bodo letos 
predvajali kar t r i : režiserja 
Franceta Štiglica »Balado o tro
benti in oblaku«, Jožeta Babica 
»Veselico« in Boštjana Hladnika 
»Ples v dežju«. 

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED 

V današnjem tedenskem notranjepolitičnem pregledu bomo 
bežno preleteli tele pomembne dogodke in pojave: priprave 

na občinske konference za družbeno aktivnost žena, ukrepe 
proti monopolističnim težnjam na trgu, pouk za prihodnjo 
turistično sezono in novo ureditev prometa z lesom. 

Na aprilski konferenci žena Jugoslavije v Zagrebu so 
ustanovili Zvezno konferenco za družbeno aktivnost žena, do
bile pa jo bodo tudi komune in republike. Namen konference 
kot oblike dela ni, da bi krepili škodljive težnje po posebni 
ženski organizaciji. Njena naloga bo, da bo postavila najvaž
nejše probleme na dnevni red in jih obravnavala z vsemi, ki te 
probleme rešujejo, oziroma so jih dolžni reševati. Seznanjala 
bo javnost s problemi družbene aktivnosti žena, spodbujala 

JESENI OBČINSKE KONFERENCE 
ZA DRUŽBENO AKTIVNOST ŽENA 

k skupnim dogovorom, ki jih bo vsak organ uresničeval na 
svojem torišču. K sodelovanju bo vabila posameznike, usta
nove, organe in organizacije, ki bodo lahko kakorkoli prispe
vale k hitrejšemu reševanju perečih vprašanj. Konferenca bo 
imela svoje vodstvo, v katerem bodo morali biti razgledani 
družbeno-politlčni delavci. — V občinah bodo ustanovili konfe
rence jeseni. Na jesenskih konferencah, ki jih bodo sklicale 
organizacije Socialistične zveze, bodo obravnavali tiste pro
bleme, ki so v posameznih občinah najbolj pereči. Ko bodo 
ustanovili konference v komunah, bo ustanovna konferenca za 
Slovenijo. S tem bo prenehala delovati Zveza ženskih društev, 
prav tako pa tudi komisije za družbeno dejavnost žiena pri 
vodstvih Socialistične z\eze. 

Omembe vredno je novo besedilo 67. člena uredbe o trgo
vanju, ki gospodarskim organizacijam prepoveduje, da bi se 
med seboj sporazumevale o cenah na notranjem trgu, o kupnih 
in prodajnih pogojih, ki vplivajo nanje, o razdelitvi trga ter 
o drugih oblikah In pogojih poslovanja, če vodi tako spora
zumevanje k ustvarjanju monopolističnih teženj oziroma polo
žaja na trgu. Izjema velja za sporazume, ki vplivajo na zni
žanje cen ali preprečujejo zviševanje cen, oziroma ki pripo
morejo k ustalitvi cen in k boljši organizaciji blagovnega 
prometa — Organi tržne inšpekcije morajo razen drugih ukre
pov vložiti prijavo za razveljavitev škodljivih sporazumov in 
izdati odločbo, s katero se do sodne odločbe ustavi njihova 
izvršitev. TJredba o trgovanju določa v takih primerih denarne 
kazni do 2 milijonov din za gospodarsko organizacijo in do 
100.000 din za odgovorno osebo v tej organizaciji, zakon o zdru
ževanju pa za vsako udeleženo gospodarsko organizacijo do 
4 milijone din, če se v okviru poslovnega tehničnega sodelo
vanja dogovarjajo o cenah, o razdelitvi tržišča ali o omejitvi 
proste konkurence. 

Na sestanku z novinarji v Državnem sekretariatu za bla
govni promet so ugotovili, da je turistični promet po pred
hodnih podatkih v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 
v zastoju in znaten del gostinskih zmogljivosti neizkoriščen. 
To je v glavnem posledica visokih cen gostinskih storitev. 
Sedanje cene za tuje turiste so namreč previsoke. Tujci letu
jejo predvsem v manjših krajih, kjer so pogoji ugodnejši. 
Letošnje izkušnje so potemtakem pouk za prihodnjo turistično 
sezono. Cene bodo morali objaviti že v avgustu, da bi se tuji 
turisti lahko pripravili. Novost v letu 1962 bo tudi ta, da bodo 
gostinske organizacije lahko sklepale dogovore brez posredo
vanja turističnih agencij. Ta oblika svobodnejšega poslovanja 
bo omogočila gostinskim organizacijam stvarnejše planiranje 
in boljše uporabljanje zmogljivosti za nastanitev tujih turistov. 

Mimogrede naj omenimo priporočilo Zvezne gradbene zbor
nice gradbenim podjetjem in Investitorjem, naj se pri pre
vzemu gradbenih del dogovorijo o predplačilu. Gradbena pod
jetja namreč ne bodo več dobivala kreditov za obratna sredstva 
to si bodo s predplačili zagotavljala obratna sredstva. 

Sodeč po dosedanjih razpravah o delu poravnalnih svetov 
lahko pričakujemo poseben zakon, kj bo določil delovno 
področje teh ustanov in njihova pooblastila. Novi zakon bi 
imel samo značaj okvirnega predpisa In ne bi oviral razvoja 
teh institucij kot družbenih pravosodnih organov. 

Na koncu naj še omenimo, da je izvedena nova ureditev 
prometa z lesom, s katero želijo doseči stabilizacijo na lesnem 
trgu in vskladitl medsebojne odnose cen z nedavnimi spre
membami v gospodarskem sistemu. Z novim odlokom Zveznega 
Izvršnega sveta, ki velja od 12. julija, je za najvažnejše gozdne 
sortimente uveden režim predpisanih najvišjih prodajnih cen. 
Z uredbo o spremembi tarife prometnega davka se je znižal 
| t davek za rezan les iglavcev od 23 na 15 odstotkov. 

kmetijske proizvajalne enote 
imeti veliko več dobrih in i z 
šolanih traktoristov. Te bo 
vzgajala sekcija. Poseben sklep 
sekcije tudi določa, da je treba 
v to organizacijo vključit : 
kmetijske strojnike vseh kme
tijskih zadrug sevniške občine. 
9. juli ja so priredil i prvo tek
movanje traktoristov, kj so se 
Doskusili v oranju. V jeseni 
in pozimi bo sekcija pripra
vila t r i enodnevne seminarje, 
na katerih se bodo njen; član: 
podrobneje spoznali z uprav
ljanjem s kmetijskimi stroji 
in poslušali več predavanj o 
kmetijstvu. Sevniška sekcija 
kmetijskih strojnikov je torej 
nrva sestavila delovni program 
in začela z raznimi tekmova
nji. 

- t rm-

»Najnovejši razvoj mednarodnega po
ložaja kaže, da smo snet na najbolj 
nevarnem robu v o j n e . . . « — »-Tisti, ki 
danes razpolagajo z vojaško silo, ne 
govore več o miru, temveč o vojni.. 
— »Vodijo jalove razgovore, obenem pa 
brusijo nože in kujejo orožje za obraču
navanje z vojaško s i t o . . . « — »Nedavni 
tak vojaški podvig zaradi oporišča v 
Bizerti proti tunizijskemu ljudstvu 
opozarja, kakšna nevarnost se skriva 
ne samo v nebrzdanosti vojaških kro
gov, temveč tudi v nekaterih daljno
sežnih načrtih proti neodvisnosti Tuni
zije in nekaterih drugih afriških 
d r ž a v . . , « 

Te misli so vzete iz izjave predsed
nika Tita o mednardnem položaju in 
sporu med Francijo in Tunizijo zaradi 
Bizerte. Zakaj splošni mednarodni po
ložaj in biziertska kriza sta tesno pove
zana. »Pri tem ravnajo nekatere države 
tako,« pravi Tito. »kot da bi hotele 
napetost zaradi Berlina izkoristiti za 
uresničitev svojih kolonialističnlh in 
Imperialističnih ciljev.-" 

Boji v Bizerti so sicer prenehali, 
toda s tem je bila izpolnjena samo prva 
točka resolucije Varnostnega sveta OZN. 
O drugi točki, ki govori o umiku vseh 
čet na izhodiščne položaje, nočejo Fran
cozi nič slišati. Nasprotno, pri Cap 
Blancu jn Nadoru so začeli izkrcavati 
čete z vojnih ladij. To je ozemlje, 
kjer prej Francozi sploh niso imeli čet. 

Tunizijski predsednik Habib Burgiba 
je na pogrebu žrtev francoske agresije 
izjavil, da se tunizijsko ljudstvo ne bo 
nikoli sprijaznilo s sedanjim položajem 

in ne bo sklepalo nikakršnih kompro
misov s kolonializmom. »Boj za umik 
francoskih čet se bo nadaljeval,« je 
izjavil Burgiba. 

Bilanca žrtev francoske agresije je 
zares žalostna: v štiridnevnih bojih v 
Bizerti je padlo 670, ranjenih pa je bilo 
1155 vojakov, prostovoljcev in civili
stov. Med francoskimi izgubami je samo 
nekaj mrtvih in 35 ranjenih. Seveda pa 
še niso znane vse tunizijske izgube. 

Kriza zaradi Berlina in Nemčije se 
I' 

zi z Berlinom so nekoliko zasenčili tako 
imenovano kmvaitsko krizo, ki še vedno 
traja. Naposled je svet Arabske lige — 
organizacije, ki precej rahlo povezuje 
vse arabske države — sprejel v članstvo 
Lige Kuuait. S tem je priznal Kuwait 
za neodvisno državo v nasprotju s 
trditvijo iraške vlade, da je Kuvvait 
samo del iraškega ozemlja. Iz protesta 
proti sprejemu Kmvaita v članstvo Lige 
je iraški delegat demonstrativno za
pustil dvorano po glasovanju. 

Francoska agresija 
je še bolj zaostrila. Po vseh znamenjih 
sodeč ni še nobena stran voljna popu
stiti ali vsaj skleniti kak kompromisni 
predlog. Nasprotno, ZDA pozivajo vse 
svoje zaveznike na pospešeno oborože
vanje, med njimj tudi Zahodno Nemči
jo, čeprav je znano, da Nemcem takšen 
poziv ni prav nič potreben, saj izrab
ljajo vse možnosti, da bi se čim bolj 
oborožili. Ameriški obrambni minister 
McNamara potuje zdaj po Evropi in je 
že obiskal London. Toda prišel je v 
nepravem času, zakaj britanska vlada 
še zmerom daje prednost političnodiplo-
matskemu reševanju berlinske in nem
ške krize, hkrati pa ni voljna večati 
izdatke za oborožitev, ker je trenutno 
britansko gospodarstvo samo v krizj in 
bi novi izdatki za obrambo to krizo sa
mo še zaostrili. 

Najnovejši dogodki v Bizerti in v zve-

Osvobodllni boj angolskega ljudstva 
proti portugalskim kolonizatorjem se 
nadaljuje. Kakor poroča dopisnik bri
tanskega tednika »Obscrver« iz glavne
ga mesta Angole Luanda, portugalska 
vojska še ni dosegla nobenega pomemb
nega uspeha, č e z mesce dni se začne 
deževno obdobje in takrat bodo vse vez
je vojaške aperacije onemogočene. Go
spodarsko pa doživlja kolonija globoko 
krizo. Upornikom sc je namreč posre
čilo doseči, da bo Portugalska obrala 
samo kakih 20 odstotkov običajnega 
pridelka kave. Lastniki kavnih plantaž 
pa pravijo, da bodo srečni, če bi lahko 
rešili vsaj tretjino pridelka. 

V Canberrj v Avstraliji se je končala 
konferenca o Antarktiki. Vsaj tukaj so 
države udeleženke, med katerimi so tu
di vse velesile, dosegle sporazum o so
delovanju v tem delu sveta. 

Obsojeni tatovi bencina in gum 1 
K o je Emest Kožar iz V e l i 

kih Malene pr i Brežicah prišel 
zelo poceni do maziva in go
riva za svoje vozilo, se mu je 
porodila zamisel, da bi ta na
čin »oskrbe« s tem blagom 
lahko postal do-bičkanosen po
sel. Nagovoril je zaposlene v 
garažah v Cerkljah, kjer je b i l 
tudi sam uslužben. da so pri
čeli krasti motorno olje, ben
cin, zatem pa še avtomobilske 
gume; vse to so s posredova
njem Kožarja prodajali, izku
piček pa spravljali v žep. K o 

žar je poskrbel tudi za odje
malca, k i ga je menda zlahka 
dobil v osebi privatnega avto-
prevoznika Štefana Popelar-ja 

iz Brežic. Ta je očividno imei 
dober posluh za ceneno oskr
bo s tem potrošnim blagom, 
čeprav je dobro vedel, od kod 
prihaja. To dokazuje tudi 
dejstvo, da so skušali »trgo
vanje« i n posredništvo napra
viti čimbolj taijno. Tudi pre
vzem blaga je b i l organiziran 
in izpeljan v takem času, ko 
je bilo najmanj verjetnosti. 

Se o reformi na novomeški ESS 
Na skupni seji obeh zberov ob-

inskega ljudskega odbora Novo 
mesto, k i Je bila 3«. maja, je bilo 
.sklenjeno, da bo Imela ESS v No
vem mestu specializacijo v ko
mercialno ln upravno smer. Stu
dij bo dvostopenjski. Po prvi stop
nji bo možen vpis v drugo stop
njo, odnosno prva stopnja bo da
la zaokroženo znanje za blagaj
nike, likvidatorje, za materialne 
In blagovne knjigovodje, inventa-
riste, fakturiste in slično. Po pr
vi stopnji bo možen tudi vpis v 
šestmesečni tečaj , v katerem bo 
slavni poudarek na predmetih: 
stenografija, strojepisje, pisarni
ško poslovanje in upravni posto
pek. Prva stopnja ESS in omenje
ni tečaj bo v celoti ustrezal prvi 
stopnji administrativne šole. A b 
solventi bodo usposobljeni poleg 
tega, kar so si pridobili v prvi 
slopnji ESS, še za p isarn iške ste
nografe, pomožna pisarniška de
la, za vodje notranjih enot. za ar
hivarje v manjših ustanovah, za 
vodenle ekonomata. za strojepis
na dela. 

V drugo stopnjo ESS bo možen 
vpis tudi lz drugih šol. upošteva
la se bo praksa. Kandidati pa bo
do morali delati sprejemni izpit. 

Podatki, k i Jih prejemamo na 

našo ankste. se zelu prlbli>uje;o 
omenjeni rftfon.ii. Vsekakor ka
že, da je najnujnejša specializa
cija v komercialno ln upravno 
smer, čeprav Je tudi veliko po
manjkanje računovodi j . V komer
ciali pa je zaposlenih veliko sta
rejših oseb, k i so tik pred upo
kojitvijo. Iz anket tudi sledi, da 
je več potreb po srednjem, manj 
pa po nižjem' strokovnem kadru. 
Vse to sledi tudi iz »Resolucije 
o strokovnem izobraževanju«. 

Odprto je še vprašan je , kdaj se 
bo začelo delo na reformirani 
ESS. Menimo, da smo že dovoli 
odlašali in dr. bi bilo nujno za
četi že z novim šolskim letom v 
jeseni; tedaj naj bi bilo možno 
že vpisovanje v prvo in drugo 
stopnjo ESS. upoštevat i bi pa 
morali pogoje, to Je razpoložljiva 
sredstva in učilnice. 

Najpopolnejše podatke od vseh 
anketiranih je doslej dala Okraj
na trgovinska zbornica v Novem 
mestu s temeljito analizo potreb 
po kadru ln po usmeritvi v spe
cializacijo ter z dovršenim opisom 
profila kadra OTZ bi vpisala V 
drugo stopnjo ESS i oddelek, k i 
bi imel le popoldanski pouk in 
sicer za kader, k i Je v službi. — 
Tako bi deloma premestila svoj 
center izobraževanja iz Brežic v 

Novo mesto, za specializacijo v 
komercialno sm*r. 

Nerešeno Je tudi vprašanje , ali 
bomo vpisali v jeseni 1 ali 2 od
delka prvega razreda na ESS. Me
nimo, da bomo le morali upo
števati tudi potrebe okraja ln ne 
le občine, saj Je ESS v Novem 
mestu edina na Dolenjskem. Dru
go pa je seveda vprašanje razpo
ložljivih sredstev, k i j ih Ima no
vomeška občina. Menimo, da tu
di ni v skladu z »Resolucijo« in 
s celotno politiko razvoja šolstva, 
če na primer vpišemo v srednje 
izobraževalne šole v okraju 5 od
delkov, a v našo strokovno šolo 
le enega. 

da b i bi la zadeva odkrita. Si
cer pa ob takih srečanj ih n 
šlo samo za prevzem, marveč 
tudi za zamenjavo. Popelar je 
namreč pripeljal iztrošene gu
me i n j ih zamenjal za nove. 
da je število gum v garaži u-
strezalo inventarnemu popisu. 
Seveda je Popelar dobil enako 
kot Kožar to blago po izredno 
ugodnih cenah. Količine po
kradenega blaga niso bile 
majhne, saj je prava vrednost 
presegala milijon dinanjev. 

Nič n i tako skrito . . . Tudi 
ta organizirana tatvina ve l i 
kega obsega je prišla na dan. 
Pred senatom okrožnega sodi
šča v Novem mestu se je pred 
kratkim znašlo osem ljudi, ob
toženih sodelovanja v tej tat
v in i . Na razpravi sta bila dva 
oproščena, ostali pa so bi l i 
obsojeni: Štefan Popelar na 4 
leta strogega zapora, Emest 
Kožar na 3 leta in en mesec 
stropega zapora, Djordje Zakič 
na 2 leti in 6 mesece« stro
gega zapora, Mirko Moncič na 
2 leti strogega zapora, Tomi
slav Crujić na eno leto stro
gega zapora in Jovioi Kcstič 
na deset mesecev zapora. Po
vrnit i morajo tudi povzročeno 
škodo. 

Zadnja združitev zadrug v sevniški 
občini 

Morda bi pa le šlo tudi kako 
drugače? 

»Čimprej moramo dobiti k nam 
v jamo črnomal j ske peke, da Jih 
vendar že prepr ičamo o našem 
izredno težkem ln napornem de
l u ! - so si želeli 5. Julija kanižar-
ski rudarji, k i so zopet prejeli v 
menzi nekaj dni star kruh. 

Upravnik menze je sicer tolažil 
nezadovoljne abonente, vendar j ih 
ni uspel prepr ičat i , da Je po izja
vi črnomeljskih pekov star kruh 
zdravilnejši od svežega. Rekli so: 
- K a r vrnite star kruh ln povejte 
pekom, da j im želimo najboljše
ga zdravja ter naj pridno ln redno 
jedo namesto svežega star k ruh! 
Mi se moramo vsak dan spuščati 
globoko v jamo ln dnevno kooati 
svež premog, peki pa naj nam da
jo vsaj to priznanje, da bomo lah
ko dobili za težko zasluženi denar 
svež kruh!« 

Težko je n a m r e č delovnim l ju
dem dopovpdati. da so pri obsež-

Nabirajte 
zdravilna zelišča 
C v e t : rmana s peclj i do 1 cm, 

rdeče deteljice, bele deteljice. 
L i s t : beladone, rdeče maline, 

breze, šmarnice, gozdne jagode, 
vinogradniškega lapuha, jetrnl-
ka, melise, borovnice, ozkolist-
nega trpotca, pekoče koprive. 

R a s t l i n o : pelina, gladišni-
ka, kopitnika s korenino, beto-
nike, krvavega mlečka, grenku-
ljice, melise, vodne kreše, dobre 
misli, škržolice, črnobine, ženik-
lja, zlate rozge, jetičnika. 

K o r e n i n e : arnike, krvave
ga mlečka, sladkih koreninic, 
malega divjega janeža, velikega 
divjega janeža, regrata (samo 
rumenega), pekočih kopriv, srč
ne moči. 

L u b j e : češminovih korenin, 
krhlike. 

P l o d o v e : suhe borovnice. 
Rastlino zlate rozge nabirajte, 

predno se cveti popolnoma od
prejo. Navodila in cene dobite 
v vaši zadrugi aH pri GOSAD 
skladiiče Novo mesto, Slakova 
ulica 8. 

nlh pripravah za proslavo 20. ob
letnice revolucije v Črnomlju peki 
napekli večje količine kruha; ker 
ni šel ves v promet, bi ga morali 
pojesti prebivalci v naslednjih 
dneh. 

To naj bi bilo prizadetim pekom 
ponovno opozorilo, da si ne kaže 
delati ob prazničnih dneh preve
likih zalog kruha. V kolikor ga 
spečejo po naročilu za posamezne 
organizacije, podjetja in druš tva , 
moralo vztrajati, da naročniki na
ročeno količino tuđi prevzamejo! 
Smotrneje pa bi bilo ob Izrednih 
praznovanjih organizirati dežurno 
službo ln sproti peči kruh da bi 
zadostili potrebam ln željam or
ganizatorjev prireditev ter gostov! 

-pb-

V Zumeškem — 
prodajalna 

Trgovsko podjetje Gorjanci 
iz Šent jerneja je juli j« od
prlo v Zameškem trgovino, 
kjer bodo prebivalci lahko ku
povali špecerijsko blago in 
marsikaj za vsakodnevne po
trebe. Gradbena dela v nekda
nji šolski stavbi se že pr ibl i 
žujejo koncu. Potrošniki iz Za-
meškega in okolice so morali 
doslej po blago v Šent jernej 
dobro uro daleč, na jvečkra t 
tudi peš. Nova prodajalna je 
potrebna tudi zato. ker gradi 
v bližini Zameškega na Gmaj
ni podjetje Kremen pralnico 
peska in se bo zaradi zaposle
nih kupna moč še bolj pove
čala. 

Kajuhove nagrade 
Ob 20-letnici vstaje slovenske

ga naroda so v Ljubljani razde
l i l i Kajuhove nagrade za knji
ževna dela, ki zajemajo vsebino 
iz NOB. Natečaj je letos prvič 
razpisal Knjižni zavod Borec. 
Dobil je 27 prispevkov, izmed 
njih pa je bilo Izbranih ln na
grajenih 6 del. Prvo nagrado je 
dobil Stane Terček za dokumen
tarno dalo »Ukradeni otroci«, 

V čet r tek, 29. junija 1961, sta 
se na Malkovcu sestala sveta 
zadružnikov bivše tržiške in 
šent janške zadruge. Razen skle
pa o združitvi obeh zadrug v 
večjo in gospodarsko močnej 
šo, k i se bo imenovala Kmetij
ska zadruga Tržišče - Šentjanž 
s sedežem v Krmel ju , sta zbora 
izvol i la tudi novega predsedni
ka sveta. Za predsednika sveta 
nove zadruge je izvoljen Jože 
Gorenc iz Gabre, dosedanji 
predsednik zadružnega sveta v 
Šentjanžu. Podpredsednik sve
ta bo Bruno Vidmar , dosedanji 
predsednik v Tržišču. Za pred
sednika upravnega odbora pa 
je izvoljen C i r i l Knez, ljudski 
poslanec za to območje. 

Nova uprava zadruge je p r i 
čela poslovati prvega juli ja , 
ko se je preselila v dosedanje 
ambulantne prostore v K rme
lju. 

Operni pevci 
v Kostanjevici 

Udeleženci mednarodnega 
simpozija kiparjev v Kostanje
vici vabijo na prireditev, k i bo 
v soboto, 29. julija, ob pol de
veti url zvečer v kostanjevi-
škem domu kulture. Sodelovali 
bodo priznani umetniki: Josip 
Gostič, Ksenija Vidalijeva ln 
Demetrij 2ebre. 

Član; obeh zadružnih svetov 
so si ogledali tudi vinogradni
ško posestvo na Malkovcu in 
v Bojniku. L. Z. 

»TEHN0GRADNJE« 
podjetje za inženirsko 
tehn. gradnje — z grad
bišči HE Ožbalt, HE Senj, 
Maribor, Dravograd in 
Rovinj 

izvršuje in projektira 
gradbena dela vseh vrat 

1 

• Na povabilo sovjetskega 
premiera Hruščeva bo i tal i
janski ministrski predsednik 
Amintore Fanfani prispel dne 
2. avgusta na uradni obisk v 
ZSSR. Spremljal ga bo zunanji 
minister Antonlo Segni. 

• P rv i kozmonavt sveta Ju
rij Gagarin, k i so ga nedavno 
Londončanl slovesno sprejeli, 
J* prispel na Kubo. Na letališču 
so ga sprejele najvišje kuban
ske osebnosti, med nj imi pred
sednik republike Dorticos to 
premier dr. Fidel Castro. 

H V Moskvi se je začel sve
tovni mladinski forum. P r i de
lu foruma sodeluje kak ih 700 
delegatov, zastopnikov 350 mla
dinskih organizacij, od komu
nist ičnih do katol iških iz 91 dr
žav z vseh celin. 

• Bri tanski filozof Bertrand 
Russel je izjavil , da se zahod
ne in vzhodne države »»pospe
šeno pripravljajo na medseboj
no uničevanje«« in da priprav
ljajo svetovno javnost na atom
sko vojno. Pozval je vse l judi 
na množično, svetovno protest
no kampanjo, zakaj - časa mor
da n i veliko—. 

• S Cape Canaverala na Flo
r idi so uspešno izstrelil i v ve
solje drugega amer i škega koz-
monavta. Ta uspeh pa Je po
kvarilo dejstvo, da je posoda z 
dragocenimi f i lmi l n aparati z 
znanstvenimi podatki padla v 
morje in se potopila. 

• Na J u ž n e m Tirolskem so 
aretirali še trideset oseb v zve
zi z nedavnimi atentati. Iz 
uradnih italijanskih virov se je 
Izvedelo, da so zdaj pod k l ju
čem vsi k r ivc i . Avst r i j sk i tisk 
pa piše, da italijanska policija 
z aretiranimi slabo ravna. 

• Alfred Norden, član C K 
Enotne socialistične stranke 
Nemčije, Je zanikal trditev za
hodnega tiska, da vlada v DR 
Nemčiji huda prehranbena k r i 
za. 

B Ta teden so se začeli v Juž
ni Koreji procesi proti prejš
njim oblastnikom, k i so obto
ženi -p ro t id ržavne dejavnosti«. 
Med obtoženimi j e tudi pre jš 
nji ministrske predsednik Jon 
Cang, k i so ga obtožili , da je 
-naklonjen komunizmu«. V re
snici pa gre za obračune med 
vojaškimi krogi v Južni K o 
reji. 

mm m. 

ZA 20. OBLETNICO 
VSTAJE 

iskreno čestita vsem 
borcem ln aktivistom 
narodnoosvobodilne 
borbe kolektiv 

TOVARNE ZDRAVIL 

» K R K A « 
N O V O M E S T O 

» D A N A « 
destilacija alkoholnih 
pijač — M I R N A 

priporoča vsem cenjenim 
odjemalcem svoje izdelke: 

O naravna žganja, 
0 likerje in vse vrste 
0 brezalkoholnih pijač. 

Poverite nam cenjena 
naročila, k i j ih bomo iz
vršili v vaše popolno za
dovoljstvo! 

I M E X 
EXP0RT - IMPORT 
KOPER - Jugoslavijo 

E K S P O R T : 
vseh prehrambenih proiz
vodov - kmeti jskih pro
duktov - živine ln divja
čine - proizvodov ribje 
industrije - Izdelkov do
mače obrti — lesa ln lesnih 
proizvodov — kuriva In go
riva — gradbenega materi
ala — proizvodov kovinske, 
kemične , tekstilne in osta
le Industrije. 

IMPORT: 
vseh artiklov Široke potroš
nja - rezervnih delov za 
vse vrste avtomobilov, trak
torjev, ladijskih motorjev 
in za vse ostale stroje, na
prave in opremo — tehnič
nega materiala — strojev, 
opreme in potrebščin za 
domačo industrijo — repro
dukcijskega materiala — 
ribiških pot rebšč in in vseh 
ostalih industrijskih proiz
vodov. 

OBVESTILO 0 REGISTRACIJI 
MOTORNIH KOLES 

Odd .ek z: notranje zadeve p r i ' oLO Novo mesto obvešča 
vse lastnik' t upravitelje motornih koles, da se bo po pra
vi ln iku o regi tracili motornih vozil ln priklopnikov (Ur. list 
F L R J št^ 22/61) letna registracija, Izdaja novih evidenčnih 
ub i l e I. rrometnih dov-ijenj pričela 1. avgusta 1961. 

Reg i s t r aCa bo na sedežih občin vsak dan od 7. do 12. ure 
ln oa 14. dr lo. ure 

Z a občino i rebnje : l . avgusta 1961 
Z: občine Črnomel j : 2. avgusta 1961 
Za občlnn Met l ika : 3. avgusta 1961 
Za občin < <-ovo mesto bo registracija po abecednem redu 

priimkov lastnikov: 4. avgusta od A do G, 7. avgusta od H do 
K, 8 avgust od 1» do N , 9. avgusta od O do R, 10. avgusta 
od r do Z in 11 avgusta za vse zamudnike lz občin TTebnje, 
Črnomelj , Me ika ln Novo mesto. Registracija bo pri S G P 
Pionir v N o v t i mestu. 

Za občino S - m i c a : I, avgusta 1961 pri Domu A M D v Sev
nici . 

Z a občino Vit em-Krško bo registracija po abecednem redu 
priimkov lastni.<ov: 2. avgusta od A do L , 3. avgusta pa od 
M d . 7 RegistracilP bo pri starih garažah Transporta v 
V.idmu-Kr*. ena. 

Za občino nrež lce bo registracija po abecednem redu pr i 
imkov lastnikov: 4. avgusta od A do G, 7. avgusta od H do O, 
8. avgusta od P do 2 in 9. avgusta za vse zamudnike lz občin 
Sevnica. Videm-Kr«];n in Brežice. Registracija bo v prostorih 
Prevoza v Brežicah. 

Podrobne j še Informacije dobe lastniki pr i občinskih orga
nih z« notranje zadeve. 

Iz pisarne ONZ, Novo mesto 
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Milijarde, bi nam uhajajo.., 
Poučen in zanimiv razgovor s predstavniki podružnice NARODNE BANKE v Novem mestu, ki dokazuje, da v 

novem gospodarskem sistemu dinar še vse premalo cenimo 

Direktorju podružnice N B 
tov. Jožetu Padovanu in po
močniku direktorja tov. Jože
tu Šmajdku smo zato, ker je 
tarnanje o pomanjkanju obrat
nih sredstev v naših podjetjih 
vse hujše, zastavili več vpra
šanj o tem problemu. 

Iz razprav na mnogih 
konferencah i n posvetova
njih razbiramo, da je velik 
del sredstev naših podjetij 
vezan v obl iki »-medseboj
nega kredi t i ranja«, k i se je 
močno razpaslo. Ugotavlja
mo tudi, da so precej nara
sle zaloge izdelkov, poliz
delkov, surovin i n neku-
rantnega blaga. Podjetja 
zelo malo vlagajo v lastna 
obratna sredstva. Kot or
gan družbene kontrole go
tovo razpolagate s podrob
nejšo analizo teh podatkov. 

— Stanje v prvem polletju 
letošnjega leta še ni dokončno 
obdelano, zato bomo postregli 
s podatki iz začetka 1961 in j ih 
primerjali z onimi iz začetka 
1960. Iz primerjave bomo do
bil i dovolj zgovorno sliko, ki 
bo hkrati najboljši odgovor na 
zastavljeno vprašanje . 

Konec leta 1960 so naša pod
jetja kreditirala svojim kup
cem za pribl ižno 2 mil i jardi 
dinarjev ali za milijardo več 
kot leto dni prej. L a n i so po
večala svoja obratna sredstva 
z lastnimi vlaganji za pr ibl iž
no 260 milijonov, s pomočjo 
raznih kreditov in s pomočjo 
nerazporejenih sredstev, ki so 
1ih prenesla na žiro račune, pa 
za pr ibl ižno 2 mil i jardi 200 
milijonov dinarjev. Zaloge su
rovin i n izdelkov vseh vrst so 
se hkrati povečale za 2 m i l i 
jardi , celotni dohodek pa je v 
tem razdobju narasel za 11 
mil i jard. 

Če tako nametane podatke 
analiziramo, bomo ugotovili: 
po d ružbenem načr tu za leto 
1960 se je družbeni bruto pro
izvod povečal za pr ibl ižno 20 
odst. Za prav toliko bi se sme
le povečati zaloge ter odnosi 
med kupci in dobavitelji, da 
b i ostal plan v ravnotežju. Z a 
loge so narasle za 30 odst., od
nosi med kupci in dobavitelji 
pa so se povečali kar za 50 od
stotkov. ^Medsebojno kredit i
ranje je v določenih mejah 
sicer nujno, vendar je močno 
preseglo okvire. To je nevar
no toliko bolj, ker dokazuje, 
da blagovni fondi preraščajo 
kupne. 

Obratna sredstva so se s po
močjo kreditiranja povečala 
za več kot 20 odst., kar pome
ni, da je banka nudila gospo
darstvu več, kot je dolžna nu
dit i . 

Iz podatkov, k i smo j ih 
primerjali , ne moremo dobiti 
popolnoma točne slike, ker so 
vzeti s a m 0 za končno obdobje 
leta 1960, ko je b i l položaj 
morda hujši kot sicer. Navzlic 
temu pa lahko razberemo, da 
je gospodarstvo poslabšalo po
ložaj v svojo škodo. N a koncu 
velja posebej poudariti, da so 
Se odnosi, o katerih smo govo
r i l i malo prej, letos še bolj 
poslabšali, čeprav že konec 
lanskega leta niso b i l i poseb
no rožnati . 

Tol iko smo zvedeli na podružni
c i N B v Novem mestu, zdaj pa še 
naš komentar razgovora. Številke, 

k i smo j ih malo prej naštel i , so 
zgovorna priča, da je v našem go
spodarstvu zelo veliko N O T R A N J I H 
R E Z E R V . Te številke dokazujejo, 
da se bo dinar, k i smo ga premalo 
cenili, prav zato vsak čas izpreme-
ni l ln da se ze izpremlnja v pa
lico, k i bo udarjala tudi nazaj. 

Sedem (verjetno pa še več) 
skritih rezerv 

Razčlenimo malo podrobneje pro
blem medsebojnega kreditiranja, 
pa bomo našli notranje rezerve, o 
katerih že dolgo govorimo. Konec 
leta 1960 so b i l i kupci dolžni našim 
podjetjem za približno 2 milijardi 
več kot nssa podjetja svojim doba
viteljem. Ce dodamo Se to, da so 
znašale zaloge izdelkov vseh vrst 
in surovin takrat 9 milijard di
narjev, se moramo vpraša t i : zakaj? 

Vzroke za tako velike zaloge in 
tako obsežno medsebojno krediti
ranje moramo iskati v proizvodnji. 
Dobro blago se samo ponuja in 
brez težav proda. Le če ne proiz
vajamo dobrega blaga ,smo od 

kupca odvisni i n moramo bit i do 
njega popustljivi. Bojimo se ga to
žiti, če nam blaga pravočasno ne 
plačuje. Zato je sorazmerno malo 
mandatnih tožb. K V A L I T E T A Iz
delkov je torej prva notranja re
zerva. 

Izdelek pa je lahko kvaliteten ln 
kljub temu na trgu ne gre. Zakaj? 
Zato. ker n i prilagojen potrebam 
kupcev. V tem primeru smo pre
malo prisluhnili potrebam tržišča. 
Oblika in vrste izdelkov se morajo 
spreminjati vzporedno s potrebami 
tržišča. Videti je, da smo tu nare
d i l i še zelo malo in da je organiza
cija naše proizvodnje okorna, pre
malo prožna in premalo prilagod
ljiva. P R O I Z V O D N J A Z A T R G Je 
druga notranja rezerva. 

Velike zaloge Izdelkov, polizdel
kov ln surovin ter nekurantnega 
blaga vežejo vel ika obratna sred
stva. Nabavljati surovine samo en
krat za vse leto vnaprej, z Izgovo
rom, da bo surovin morda zmanj
kalo, je predrago ln v največ pr i 
merih nepotrebno. Doslej nI še no
beno naše podjetje ustavilo pro
izvodnje zaradi pomanjkanja suro
vin. Večina podjetij bi j ih torej 
lahko nabavljala v več obrokih. 
Ker je udobneje storiti to enkrat 
za vso leto, smo sami sebe prepri
čali, da je tako prav in najbolje, 
in trdno vztrajamo pri zgrešeni po
l i t ik i . SUROVINE so tretja notra
nja rezerva. 

Vel ika zaloga polizdelkov pome
ni, da proizvodnja n i najbolje or
ganizirana i n v t ehnološkem po
stopku nekje škriplje. Laže kot 
poiskati napako je avtoritativno 
reči : značaj naše proizvodnje to 
zahteva! Po sredi pa je na jbrž 
»značal« tistih, k i proizvodnjo vo
dijo. TEHNOLOŠKI P O S T O P E K je 
četrta notranja rezerva. 

Zdaj pa še velike zaloge izdel
kov in neidočih izdelkov. O tem 
v vseh kolektivih najraje molče. 
Zakaj? T a k š n e zaloge so končno 
le dokaz naše nesposobnosti, o 
svoji nesposobnosti pa nihče ne 
govori rad . . . Morda bo bolje od
kri t i karte in se resno pogovoriti 
o tem, kaj bi stori l i , da bi se za
loge zmanjšale , zakaj izdelki ne 
gredo i n za koliko b i kazalo zni
žati ««ie , da se izneblmo nepo
trebnega bremena. V E L I K E Z A 

LOGE so peta notranja rezerva. 
Ker smo že prt cenah, se sku

šaj mo poglobiti še v to vprašanje . 
Zakaj so previsoke ln zakaj j ih 
moramo znižati? Najbrž bomo ugo
tovili , da so osebni dohodki v ko
lektivu rasli hitreje kot storilnost, 
ali pa bomo ugotovili, da je naša 
storilnost premajhna. Treba bo 
resno razmišljat i , kako jo bomo 
povečali. In spet smo našli novo-
notranjo rezervo: STORILNOST. 

Marsikje bomo ugotovili, da je 
raznim težavam precej vzroka v 
nesodobni strojni opremi, v po
manjkanju prostorov ter podob
nem, in bomo hitro za vp i l i : Inve
sticije so potrebne! Na žalost nam 
jo prav takšno investiranje doslej 
precej škodovalo. Zelo radi smo 
hiteli z Investiranjem, preden so 
bil i odobreni kredit i ; krpali smo 
z obratnimi sredstvi, k i j ih , kot 
smo ugotovili, že tako primanjku
je: gradili smo nove obrate, pre
den smo vedeli, kje bomo dobili 
stroje ln sredstva zanje. aH pa 
kupovali stroje, k i jih nismo imeli 
kam postaviti. Takšnemu investi
ranju je odkkinkalo, novi gospo
darski sistem ga onemogoča. Na 
področju vseh gospodarskih panog 
bomo odslej vlagali predvsem 
glede na dinar, mani glede na po
trebe. Najlaže je ugotoviti: pod
jetje ne gre. potrebujemo investi
cije, mnogo teže pa je naiti re3i-
tev v kolektivu in poiskati vzro
ke, zakaj -podjetje ne gre«, ter 
Jih brez investicij odpraviti! IN
VESTICIJE so torej sedma notra
nja rezerva. 

Mimoerpde smo našfpli kar 
7 notranjih rezerv. Vse skupaj 
pomenijo milijarde drobnih, 
aluminijastih, srebrnkasto se 
svetlečih dinarjev, k i se nam 
zde tako majhni . . . Prav kma
lu bomo začeli te dinarje iska
ti, ceniti i n spoštovati tako, 
kot zaslužijo. Dinar je osnova 
našega gospodarstva, ne po-
zabljajmo tega! 

Delavski sveti naj na svojih 
zasedanjih načno vprašanje 
notranjih rezerv. Načno naj 
ga tako, kot smo ga načeli v 
tem sestavku. Najbrž jih bodo 
marsikje skušali odpraviti s 
formalnimi ugotovitvami: Ta
ko mora biti, značaj naše pro
izvodnje je tak, sistem je kriv. 
da je tako, banka je kriva, 
splošen položaj je tak. Tako in 
podobno se bodo izgovarjali. 
Delavski sveti pa naj nato 
vprašajo drugače, morda tako: 
Tovariši strokovnjaki in vodil
ni uslužbenci, nas to. kar ste 
nam povedali, ne zanima! Po
vejte nam, kaj je treba storiti, 
da ne bo tako, kot je! Povejte 
nam, kako bo kolektiv pravo
časno odvrnil nevarnost, ki 
nam grozi, in odpravil težave! 
To nam povejte, to zahtevamo 
od vas! M. JAKOPEC 

Zadnje pšenično klasje so z belokranjskih njiv pospravili že pred 15. julijem. Medtem ko so 
v okolici Metlike in Črnomlja italijansko pšenico poželi že proti koncu junija, so na Jugorju želi 
domačo pšenico šele nekaj dni pred 15. julijem. Sedem kombajnov je letos brnelo po belokranj
skih poljih. Premnoga kaplja znoja je bila prihranjena belokranjskim materam, ki pred leti Se 
sanjale niso, da jih lahko uspešno zamenja stroj. Pri žetvi s kombajnom je hotel biti vsakdo prvi 
na vrsti. Letošnji pridelki pa so bili zelo različni. 15 hektarskih stotov so namlatili domače pše
nice, do 45 stotov pa so pridelali pšenice san pastore. Računajo, da je povpreček pri pšenici, 
požeti s kombajni, nad 30 stotov na hektar. (Foto: Jože Skof) 

Ob prvi številki Biltena OLO 
Sredstva informacij v okra

ju (pokrajinski tednik, tiskani 
in šapirografirani tovarniški 
listi, občasna poročila organov 
samoupravljanja, razna več 
ali manj stalna obvestila Ne
katerih ustanov in organov v 
okraju) so se povečala: 13. 
julija je izšla 'prva št&vilka 
novega BILTENA OKRAJNE
GA LJUDSKEGA ODBORA. 
V uvodni besedi novega glas
nika OLO piše tajnik okr. 

Okoli Brežic so želi kombajni 
Pr i brežiški kmetijski za

drugi so se letos temeljito 
pripravi l i na žetev žitnih polj. 
Pr ipravi l i so 4 kombajne in 9 
mlatilnic na traktorski pogon. 
Posebna komisija in delovna 
inšpekcija sta pregledali stro
je, k i so j i h prej zaradi večje 
varnosti p r i delu primerno 
zaščitili. Ta ukrep je b i l nu
jen, ker' je lani prišlo pri mla-
tilnicah do dveh težjih nesreč. 

Da bi stroje kar najbolj iz
koristili , so plan žetve s kom
bajni določili po sektorjih. 
Glede na lanske izkušnje, ko 5 ~ 
kombajni na brežiških poljih 
prvič želi, je letošnje delo za
dovoljivo potekalo. Kombajni 
so poželi na 260 ha bela žita 

(pšenico in ječmen), s 25 ha pa 
bodo pospravili še oves. K e r 
žetev precej ovira deževje, so 
za h i t re jše pospravljanje polj
skih pridelkov nabavili še en 
večji kombajn (Zmaj 780), ki 
se je sicer pozno, vendar 
uspešno vključil v. delo. 

V prihodnjem letu bo kme
tijska zadruga v Brežicah na
bavila še dva večja kombajna. 
Imela bo 7 sodobnih strojev, 
sposobnih v kratkem času po
spraviti poljske pridelke. Ra
zumljivo je, da se bodo mo
rali proizvajalci prilagoditi 
novemu načinu dela in z ra
zumevanjem uporabljati kme
tijsko mehanizacijo. -ek 

ljudskega odbora M i l a n B a -
škovič med drugim: 

»Glede na hiter razvoj ko
munalnega sistema, rast in 
oblikovanje številnih vsebin
sko in po obliki novih poja
vov čutimo pomanjkljivost v 
tem, da številni zainteresirani 
organi in d ružbeni delavci 
niso vedno dovolj in pravo
časno informirani o dogaja
njih v delu okraja, njegovih 
družbenih organih in upravi 
ter o konkretnih oblikah so
delovanja okraja kot skupno
sti komun s komunami naše
ga področja... « 

Wovt Bil ten bo občasno ob
javl jal dokumentarno gradivo 
o delti OLO in njegovih or
ganov. Ze prva številka kaže, 
da hoče Bilten zlasti tekoče 
poročati o deilu institucij 
družbenega upravljanja; na 
štirih straneh piše o delu sve

tov OLO v maju in juniju 
1961. Prva številka objavlja 
tudi najvažnejše sklepe 21. 
skupne seje obeh zborov OLO 
z dne 8. 6. 1961. Zanimiva je 
informacija o stanju priprav 
za izdelavo perspektivnega 
plana oz. programa nadaljnje
ga razvoja okraja za razdobje 
1961—1965. Poročilo s posve, 
tavanja predstavnikov OLO 
in ObLO nas seznani z vsebi
no srečanja, ki je bilo 13. ju
nija v Sevnici. 

Gradivo s sej zborov OLO, 
predvsem pa posameznih sve
tov okrajnega ljudskega od
bora doslej na splošno ni bilo 
dostopno širšemu krogu druž
benih delavcev. V poglablja
nju komunalnega sistema in 
dela organov samoupravlja
nja v najširšem pomenu je 
enostranska oz. pomanjkljiva 
informiranost kaj često lahko 

Najboljši: Dot zanič iz Dolenje vasi 
s 7.700 kg pšenice! 

•v.v.v.-.v.... 
• V . V . V . V . V . V t - . . . . •v.v.v.v.v. v.v.v«y 

Lansko jesen je 253 kmetoval
cev na področju kmetijske za
druge v Brežicah sklenilo z za
drugo pogodbe za proizvodnjo 
visokorodne pšenice na 156 ha. 
Kljub slabemu vremenu so do
segli lepe hektarske pridelke. 
Pri štirinajstih dobrih pogodbe
nih proizvajalcih smo ugotovili 
povprečen pridelek 4383 kg na 
hektar (1 ha zemljišča so pogno
jili s 633 kg nitrofoskala in 247 
kg nitromonkala), povprečen 
pridelek nepogodbenih pridelo
valcev (gnojili so s 500 kg gnoji-
na na ha) pa je bil 28G7 kg pše
nice na hektar. Povprečen hek
tarski pridelek, ki so ga ugoto
vili pri 51 kmetovalcih, je bil 
3622 kg belega žita. Najboljši 
pridelek je imel pogodbeni pri
delovalec Adam DERZANIČ iz 

© Dan rudarjev so na Seno
vem lepo proslavili. 3. julija je 
bila v polni kino dvorani sve
čanost. Ljudski poslanec in d i 
rektor rudnika ing. Koželj je v 
lepem govoru prikazal l ik ru
darja, ki se pri svojem težkem 
delu nenehno bori z naravo in 
nevarnostmi, posledica obojega 
pa je njegov sicer trdi, toda 
plemenit in tovariški značaj. 
Ing. Koželj je spregovoril o ve
l ik ih proizvodnih uspehih se-
novških rudarjev v obdobju po 
osvoboditvi. 

Dolenje vasi, ki je na pol hek
tarja požel 3850 kg pšenice sorte 
»San Pastore«, torej bi na enem 
hektarju pridelal 7700 kg pšenlč-
nega zrnja. Kmetovalec Ivan 
IVANJSEK iz Arnovega sela 48, 
je na hektar pridelal 5300 kg, 
Jože Ivanjšek, tudi iz Arnovega 
sela, pa 6500 kg žita. 

Razlika v pridelkih med po
godbenimi proizvajalci in zaseb
nimi kmetovalci je torej velika, 
še večja pa je med tistimi, ki 
so upoštevali vse agrotehnične 
ukrepe in dobro gnojili, in kme
ti, ki so jih kratkomalo prezrli 
ali pa jih le delno izpolnili. 

Vsem kooperantom, ki so do
segli visoke pridelke, čestitamo 
z željo, da bi v sodelovanju s 
kmetijsko zadrugo v prihodnje 
dosegli še večje uspehe. 

Mira Skočaj 

vzrok raznim težavam. Poz
nati nek problem oz. gradivo 
o vprašanju, ki zanima širok 
krog upravljalcev pomeni ne. 
malokrat tudi že najbližjo in 
najboljšo pot za njegovo re
šitev. Naloge Biltena, ki bo 
izhajal poleg Uradnega vest-
nika OLO (ta ostaja sliejko-
prej uradno glasilo OLO in 
bo objavljal predvsem različ
ne akte ljudskih odborov ob
čin in okraja) lahko zatega
delj ocenimo kot vsestransko 
hvaležno delo na področju 
ožje in splošne informativne 
službe, ki v okraju še ni do
volj razvita, po kateri pa vs» 
čutimo čedalje večjo potrebo. 
Zeljo, da naj bi vsi, katerim 
je OLO novi Bilten namenil, 
sproti dajali pobude za izbolj
šavo njegove vsebine i n mu s 
tem pomagali, da bi !đže iz
polnil svoje poslanstvo, lahko 
samo pozdravimo. Predsed. 
stvtf" in tajništvu okrajnega 
ljudskega odbora pa smo za 
novo glasilo obveščevanja 
hvaležni, saj ga bo širok krog 
družbenih delavcev s pridom 
koristil. Tg, 

O Na dan borca so na pobudo 
organizacije Z B Senovčanl pr i 
redili pohod k spominski plošči 
v vasi Jevša pod Bohorjem. 
Podpredsednik občine Videm-
Krško, tov. Karel Strban je v 
govoru oživel spomin na trage
dijo 23 partizanov, ki so izdani 
popadali v Sušteršičevi domači
j i , kjer so j ih Nemci obkolili. 
Rudarska godba in pevski zbor 
sta po govoru predvajala nekaj 
partizanskih pesmi. V praznova
nju, k i se je po proslavi razvilo 
v prijetno partizansko slavnost, 
je pripovedoval aktivni borec 
X I V . divizije, tov. Lojze Večko 
iz Senovega, spomine iz bojev. 
Mnogi udeleženci so pozneje od
šli še na Bohor. 

k 

Še dva spomenika 
Potrebno je izreči prizna

nje tudi organizacijam S Z D L 
in Zveze borcev v Suhi kraji
ni , ker so se odločno zavzele 
za ureditev spomeniških za
dev na področju Suhe krajine 
Med te naloge spada zlasti 
urejanje partizanskih grobišč 
in postavitev spomenikov. 

Tako smo začeli v Novem mestu 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

in živi osem parov pridnih rok, ki 
se ne boje nobenega popravila in, 
skoroda bi lahko rekli, delajo iz sta
rega novo. 

Druga je Kandija 
Ta je zaživela letos, zrelostni izpit 

pa je opravila z otroškim vrtcem. 
Malo čudno se morda sliši, pa je 
vendar res. S sodelovanjem prebi
valcev, s pomočjo Zavoda za napre
dek gospodinjstva ln Zavoda za sta
ranje o đeci iz Beograda ter s finanč
no podporo podjetij, ki so prispevala 
kar 7,30 tisoč dinarjev, je bil vrtec 
zgrajen in delno opremljen. Manj
kajo samo še omare v igralnih so
bah, pa to in ono, kar sodi v vrtec. 
Vrtec je lani 15. decembra sprejel 
prve otroke. Od pol šestih zjutraj 
do treh popoldne odmevata v njem 
smeh in vrišč varovancev, ki so raz
deljeni v tri skupine. Mesečna oskr
ba z malico in kosilom velja 3 tisoč 
dinarjev. Vsak dan se zateka v vr
tec 85 otrok. 

Prva naloga je bila opravljena, 
zato jc kandijska stanovanjska skup
nost nadaljevala: šiviljski servis, mi
zarski servis in servis za odvoz smeti 
iz stavb so ustanovili letos. Naročil 
ne manjka. In načrti? Veliko jih je. 
Še trije servisi sc obetajo: za žaga
nje drv. čevljarski (v Kristanovi 
ulici) in pleskarski, (na Partizanski 
cesti). Režijske ure so približno ena
ke tistim v centru. Servisi, ki po
slujejo tri mesece, in otroški vrtec 
so letos imeli 1 milijon 640 tisoč di
narjev prometa 

In B r š l i n ? 
Problemov je dovolj, zgolj posve

tovanja pa so premalo. Zaenkrat 
lahko povemo o stanovanjski skup
nosti v Bršlinu le to. Upajmo, da bo 
prihodnjič kaj več. 

Težave so, vendar... 
Dovolj dokazov smo našteli in po

stavili na laž vse črnogledce iz lan
skega leta. Devet servisov je opravi
lo v letu dni (med njimi je 5 takšnih, 
ki poslujejo šele 4 mesece) za blizu 
5 milijonov uslug in še vedno je de
la čez glavo. Nikjer ni steklo gladko, 
narediti je bilo treba tisoče korakov 
in odpreti mnogo vrat, toda skup
nosti so zaživele. 

Ko smo povpraševali po težavah, 
ni bilo nikjer besed o sredstvih, po
trebnih za začetek. Vsi zelo trezno 
razpravljajo predvsem o sredstvih, 
ki jih potrebujejo za nadaljevanje 
poti. Težko je najti primerne pro
store, ki bi bili blizu vsem stano
valcem, in tudi z obratnimi sredstvi 
so težave. Kolektivi, kjer skupnosti 
nabavljajo blago, vedo, da bodo ra
čuni poravnani morda šele čez pol 
leta ali 9 mesecev, pa vendar blaga 
ne odrečejo. Toda zakaj bi breme 
kreditiranja nosilo zgolj nekaj pod
jetij? Najbrž ne bi bilo težko nabrati 
med vsemi podjetji približno 2 mili
jona dinarjev, po tisočakih in deset-
tisočakih. Toliko bi zadoščalo za 
kratkoročno obratno kreditiranje, ki 
bi trajalo nekaj mesecev ali največ 
leto dni. 

Kaj pa sredstva za razvoj, za inve

stiranje? Hišni sveti v Novem mestu 
imajo na skladih za vzdrževanje hiš 
skupaj 3 milijone 600 tisoč dinarjev, 
ki leže v banki neizkoriščeni. Del 
teh treh milijonov bi hišni sveti s 
trohico dobre volje in razumevanja 
lahko ponudili stanovanjskim skup
nostim za kratkoročno investiranje, 
od enega do treh let. Stanovanjska 
skupnost bi predložila izdelan in ute
meljen načrt, ki bi vseboval dokaze, 
da bo lahko sredstva v kratkem ro
ku vrnila, občina bi prevzela garan
cijo in marsikak problem, ki je na
stal morda zaradi 100 ali 200 tisoč 
dinarjev, bi bil rešen. To sta samo 
dve izmed mnogih rešitev, ki jih bo
mo z iznajdljivostjo in vztrajnostjo 
našli. 

Kaj pa družina? 

Brez dvoma je glavna naloga sta
novanjske skupnosti razbremeniti 
gospodinjo in družino. Devet servi
sov deluje v Novem mestu, vsi so 
koristni in potrebni, gospodinji pa 
ne zaležejo veliko. Zakaj? Gospodi
nja je predvsem mati, ki se posveča 
v prvi vrsti otrokom in družini. Tri 
stebre v družini podpira... Servisi, 
ki smo jih našteli, ji marsikdaj 
ustrežejo, zato ceni njihove usluge. 
V gospodinjstvu jo bodo razbremeni
li servisi, ki ji bodo olajšali skrb za 
otroke in bolne člane družine ter re
šili težaškega dela (žehte, večjih po
spravljanj v hiši). Najpomembnejše 
je vsekakor varstvo otrok in nega 
bolnih. Dokler je mati v tovarni ali 
v pisarni v skrbeh za otroka, ki je 
medtem prepuščen samemu sebi, ji 
skrbi pač ne bo odvzelo "mehanizi

rano-« gospodinjstvo. Otroški vrtec v 
Kandiji je doslej edina ustanova te 
vrste v stanovanjski skupnosti, ki je 
ta problem načela. Vsaj 60 mamic 
se sproščeno posveča delu, ker vedo, 
da so njihovi malčki v varnih ro
kah. 

V Kandiji so v sodelovanju z Za
vodom za napredek gospodinjstva in 
z Zavodom za zaposlovanje že po
skusili ustanoviti servis gospodinj
skih pomočnic. Na razpis se je ja
vilo 16 deklet, ker pa jim niso mogli 
zagotoviti stalne zaposlitve, so se vse 
premislile. Tega načrta kandijska 
skupnost ni opustila, ugotovili so le, 
da morajo najprej poznati potrebe. 
S pomočjo Socialistične zveze in hiš
nih svetov bodo izvedli anketo. Go
spodinje bodo povedale: tolikokrat 
na mesec potrebujem perico, toliko
krat pomočnico za večje čiščenje 
stanovanja, tolikokrat negovalko za 
bolnika in podobno. Stanovanjska 
skupnost bo nato laže ugotovila, ko
liko gospodinjskih pomočnic in ne
govalk bi zadoščalo potrebam, in bi 
lahko določeno število deklet stro
kovno usposobila. Gospodinja bo na
to povedala, kdaj potrebuje pomoč, 
in jo bo lahko dobila brez večjih 
težav. Stanovanjska skupnost pa bo 
k velikemu delu, ki ga je v našem 
mestu že opravila, dodala še nekaj 
za kar ji bodo gospodinje posebej 
hvaležne: razbremenila jih bo skrbi 
za otroke in bolnike ter jim poma
gala pri delu v gospodinjstvu, ki je. 
kot smo že poudarili, često prav te
žaško. 

MILOŠ JAKOPEC 

zbor Dušana Jereba iz Nove
ga mesta je ob spomeniku za
pel več pesmi, prav tako ie 
godba na pihala iz Novega 
mesta prispevala svoj delež z 
žalnimi in borbenimi skladba
mi . 

Dvor je b i l med vojno važ
na s t r a t e ška točka. Tam je 
most čez K r k o , zanj je bilo 
prelite mnogo k rv i . Petinpet-
deset domačinov je dalo živ
ljenje za stvar revolucije, nj i 
hovim imenom pa se je pr i 
druži lo še sto eno ime borcev 
in aktivistov iz drugih krajev 
naše domovine, k i so prel i l i 
k r i na Dvoru ali v okolici . 

Čeravno je dež l i l kot za 
stavo, se je v nedeljo dopol
dne zbralo pred spomenikom 
lepo število domačinov. Od
k r i l ga je Jože Gosenca, pod
predsednik O b L O Novo me
sto. Tudi tu sta sodelovala 
moški pevski zbor Dušana Je
reba in godba na pihala iz 
Novega mesta, prav tako pa 
pionirji i n mladinci z recita
cijami. Takoj zatem so pred
stavniki organizacij in svojci 
padlih položili vence in cvet
je k spomeniku. 

Znaten del teh nalog bo ure-
ien letos, kolikor n i b i l že do 
proslave dneva vstaje v Ž u 
žemberku. 

V okv i r te velike proslave 
sodi tudi postavitev spomeni
kov na Dvoru in na Laščah, 
ki so ju odkrili v nedeljo, 23. 
julija. Grob na nj ivi ob cesti 
Dvor—Kočevje v vasi Lašče, 
:<jer je našlo zadnje počivali
šče nekaj deset padlih borcev, 
•o b i l dolgo časa kamen spoti
ke, ker je b i l često hudo za
nemarjen. Sedaj je to urejeno. 
Pet inš t i r ideset padlih bc-rcev 
je dobilo dostojen spomenik 
ob cesti. V navzočnost i doma
činov in gostov ga je odkr i l 
Viktor Vovk z Dvora, pevski 

Podjetja, ustanove, 
KZ 

in druge naročnike ogla
sov, uradnih objav, razpi
sov in obvestil, ki nam 
dolgujejo večje ali manj
še zneske, prosimo, da 
nam takoj poravnajo svo
je obveznosti. Tiskarni A-
Ljubljani smo dolžni 
sproti plačevati tiskanje 
lista, kar nam je zaradi 
slabega plačevanja naših 
dolžnikov zadnje tedne 
onemogočeno. Prosimo 
vodstva podjetij, ustanov, 
zadrug in drugih kolekti
vov, da nam čimprej po
ravnajo vse zapadle ra
čune. 

U P R A V A D O L E N J . 
LISTA 

<• nedeljo odkrili spomenik v 
Dvoru pri Žužemberku 

• ZAKAJ JE »OSKAR - novi« 
ŠE BOLJŠI? 

® Zaradi nove, sodobne pro
izvodnje detergenta v ob
liki lahko topljivih kroglic. 

@ Raztopina, ki jo pripravimo 
za pranje, ima zdaj popoln 
učinek. 
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V drugi dekadi najboljši: 

pravniki na Otočcu! 
Stab lokalnih mladinskih delov

nih brigad je na osnovi poročil 
določil, da se vse brigade, k i de
lajo v novomeškem okraju, pro
glasijo za udarne. Najboljša M D B 
- T O N E T A TOMŠIČA« je prejela 
P R E H O D N O Z A S T A V I C O . 

Mladinska delovna brigada štu
dentov pravnikov je udarna in po
sebej pohvaljena. Brigadirj i na 
Otočcu so imeli najbolje urejeno 
brigadno samoupravljanje. II. žu-
žemberška - Jože ta Slaka-Silva« je 
proglašena za udarno in posebej 
pohvaljeno. Posebno priznanje je 
dobila za požr tvovalno popoldan
sko delo. II. t aborn iško -Partizan
ski Rog« Je štab lokalnih M D B 
za požrtvovalno delo in urejeno 
brigadirsko življenje proglasil za 
udarno in jo posebej pohvalil , prav 
tako pa M D B -Toneta Mišica-, k i 
dela v Ve l ik i L o k i . Rezultate zad
nje tretie - dekade bodo obja
vi l i 29. julija. sd 

Vesti iz metliške 
brigode 

Večer ob tabornem ognju. V po
čast i tev dneva vstaje so brigadirji 
pr ipravil i kres na hr ibčku pri v in
sk i kleti . V svojo sredo so pova
b i l i tcv~Toncka V E R G O T A . enega 
prvih skojevcev iz Metlike. Pripo
vedoval j im je o začetkih vstaje v 
Met l ik i i n prvih sabotažnih akci
jah. Lepo j im je prikazal množičen 
odhod Metličanov v partizane ir. 
vse važnejše borbe v okolici Me
tlike. Nato so brigadirke in briga
dirj i zaplesali kolo ob zvokih har
monikarja Silveka. . 

Uspehi mladinske brigade so vid
n i . Brigadirj i so že popolnoma ure
d i l i en park, drugega delno. Ure
jevanje pločnikov lepo napreduje 
i n so z r. j imi prišl i že do središča 
mesta. V drugem tednu bodo pri
čeli asfaltirati. 

Marijan Špilar: 68.14 m! 
Znani novomeški atlet in kandi

dat za P E A Marijan S P I L A R je 
zadnje čase v metu kopja v zelo 
dobri formi. 

Na tekmovanju v Celju je bila 
preteklo sredo konkurenca zelo 
močna. Najhujši konkurent Celjan 
Brodnik, k i je pred kra tkim v de-
seteroboju zalučal kopje preko 70 
m, je bil tudi tu glavni favorit. 
Spilar pa je vse napovedi postavil 
na glavo. V prvem metu ie presto
pil , tcda že v drugem metu je Iz
boljšal svoj rekord na 66.42 m -
za polne 3 metre: Brodnik je bil 
le nekoliko slabši. Tretji met je 

bil odličen (66.S1 m), spet je bi l 
izboljšan rekordi V četr tem metu 
je Spilar vrgel kopje 66.40 m, v 
petem pa še dlje _ preko 70 m, 
žal pa se kopje ni zapičilo in zato 
met ni bil veljaven. Brodnik Je v 
zadnjem metu napel vse sile, da 
bi premagal Spilarja. Skoraj bi 
mu uspelo, sai je zalučal kopje 
kar 67.23 m. Toda Spilar se mu 
ni dal. Odličen zalet, hiter sunek 
in kopje je poletelo preko zname
nja, ki je označevalo Brodnikov 
najboljši met. Zadnji met mu Je 
prinesel odličen rezultat _ 68.14 m 
in zmago nad enim najboljših de-

Tik za nami: Celjani! 
Zadnje tedne smo zaradi pomanj

kanja prostora prenehali objavlja
ti rezultate TT-jevega tekmovanja 
- B r a l c i in poslušalci napovedu

jejo 1, 0, 2-. Tokrat moramo za
mujeno nadoknaditi, zato se bomo 
malo povrnil i nazaj ln opisali, ka
ko je prišlo, da ima naš list tako 
velik naskok. 

Precej naskoka je prispeval že 
odbojkar Janko Goleš, k i Je bil 
med najuspešnejš imi napovedoval
c i v .28. kolu Špor tne napovedi. 
Nato Je Igralec namiznega tenisa 
Pavle Uhl pravilno napovedal 5 
rezultatov Jn naskok se je zmanj
šal za pičli dve točki . K sedanjemu 
nasko-ku je največ pripomogla 
Stanka DOK!. , kapetan odbojkaric 
novomeškega Partizana, k i je v 30. 
kolu (bilo je sorazmerno t ežko! 
pravilno napovedala 8 rezultatov 
ln zmagala. Kot kaže . je sreča v 
napovedovanju v družini , saj Je 
njen mož Slavko prav tako zrna-

Lepa pobuda novomeškega 
Fotokluba 

Po uspeli medklubski razstavi 
fotografij so člani novomeškega 
fotokluba priredili izlet po zna
nih partizanskih krajih v novo
meški občini. Na zadnjem se
stanku so namreč sklenili, da ' 
bodo do letošnje jeseni pripra
vi l i album slik spomenikov 
NOB ter organizirali posebno 
razstavo, k i bo prikazala dejav
nost kluba. V ta namen so spe
ljali izlet skozi Birčno vas, L a 
ze, Sušice do Dolenjskih Toplic, 
od tam pa po partizanskem Ro
gu in ob K r k i do Lašč nad Dvo
rom, kjer je bila njihova zadnja 
izletniška točka. 

Kjerkoli so se ustavili, so sl i
kal i naravo in tekmovali za 
najboljši fotografski posnetek 
partizanskega kraja in spome
nikov NOB. Fotografirali so ve
liko, čez čas pa bodo uspele sl i
ke prikazali na oglasni deski 

fotokluba v Novem mestu. V 
kratkem bodo priredili drugI 
izlet in želijo, da bi se ga ude
ležilo ijimveč ljubiteljev lepe 
fotografije. 

-trm-

gal v 21. kolu in pomagal Dolenj
skemu listu na prvo mesto. 

V zadnjem kolu je za naš list 
napovedoval k o š a r k a r Janez K o 
rošec in je v kolu, kjer je bilo 
presečenj več kot preveč (kar de
vet dvojk!), pravilno napovedal 5 
rezultatov. 

Vrstni red v zadnjem ko lu : TT 8 
točk, Celjski tednik in R T V po 6. 
Dolenjski list, Slov. Jadran in Ve
čer po 3, Glas 4, Delo in Polet po 
3 ter Ljubljanski dnevnik 2 točki. 

Generalna razvrstitev: 
1. D O L E N J S K I LIST 157 točk, 

2. Celjski tednik 152, 3. Glas 151, 
4. Večer 145, 5. RTV 141, 6.-7. Delo 
ln Polet po 110, 8. TT 138, 9. L j u 
bljanski dnevnik 137 in 10. Slov. 
Jadran 121 točk. 

V prihodnjem kolu bo naš list 
zastopal Milan Zurc, atlet novo
meškega Partizana. Njegova na
poved za nedeljo, 30. ju l i ja : 2, 1, 1, 
2, 1, 0, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1. fm 

NK KLADIVAR igra v Novem 
mestu 

Pred dnevi so v Ljubljani žre
bali prvo kolo republ i škega tek
movanja za jugoslovanski nogo
metni pokal. Predstavnik našega 
okraj« — novomeški Borec — bo 
prvo tekmo za pokal Igral s celj
skim Kladivarjem 20. avgusta ob 
16. ur l na novem stadionu v Novem 
mestu. Pr ičakujemo, da bo tekma 
borbena ln zanimiva. - š f 

seterobojcev v Evropi in na svetu: 
Nov rekord Dolenjske je letos 
četrti najboljši rezultat v Jugosla
v i j i ! 

Izboljšanje rekorda za skoraj 5 
metrov je velik podvig ln zato 
lahko Spilarju samo čest i tamo. S 
tem uspehom si je Spilar priboril 
mesto v reprezentanci L R S , k i bo 
v soboto in nedeljo v Celju na
stopila v troboju republik — Srbi
ja : Hrvatska : Slovenija. 

Tekmovanja v Celju, k i je bilo 
v počasti tev 20. obletnice začetka 
revolucije, sta se od novomeških 
atletov udeležila še Potrč in Hu-
detova. Po t rč se je spet dobro od
rezal v skoku v višino in je delil 
prvo mesto z ing. Brodnikom 
(185 cm). Tudi Hudetova je v teku 
na 800 m zadovoljila. Bi la je druga 
za domač inko Slamnikovo, toda 
rezultat je bil nekoliko slabši kot 
v Novem mestu, ko je tekla brez 
konkurence. Hudetovo so uvrstili 
v republ iško reprezentanco in bo 
imela v nedeljo lepo priložnost. 
Izboljšati rekord Dolenjske, k i ga 
je 1959 dosegla na zletu Partizana 
v Beogradu (2:21,3). 

Poleg že omenjenih bo v izbrani 
vrsti Slovenije nastopil tudi Igor 
Penko, k i je prav tako v dobri 
formi in bo skušal izboljšati lastni 
slovenski rekord v metu krogle 
(15.49 m). Upamo, da bodo v ne-; 
deljo zvečer prišle lz Celja ugodne 
vesti za novomeško atletiko. 

fm 

Nogometaši Triglavu 
v Novem mestu 

Od 1. do 13. avgusta bodo v No
vem mestu trenirali nogometaš i 
ljubljanskega Triglava. Odigrali 
bodo nekaj prijateljskih tekem in 
se tako pripravljal i na tekmovanje 
v slovenski conski l igi . 

Razgibano delo mladih 
S se]e občinskega komiteja LMS v Metliki 

Na razšir jeni sej; občinskega 
komiteja L M S so 13. jul i ja ob
ravnavali več pomembnih 
vprašan j , tako o novih gospo
darskih ukrepih, k lubih mladih 
proizvajalcev, mladinskih de
lovnih brigadah in organizacij
skih vprašanj ih . Ke r je dose
danji predsednik občinskega 

komiteja L M S Janez D R A G O S 
prevzel novo dolžnost, je ko
mite izvol i l novega predsedni
ka. To funkcijo je prevzel Sla
vo P R E V A L S E K , k i je b i l do-
sedaj predsednik metl iškega 
mladinskega aktiva. 

O novih gospodarskih pred
pisih, o poli t ičnih problemih, 

o uresničevanju novega siste-j 
ma delitve dohodka v gospo-j 
darstvu, zdravstvu, prosveti ini 
kul tur i je poročal na seji Janez 
D R A G O S . Mladina v občini še 
n i naš la svojega mesta v t e i 
dejavnosti. Ponekod menijo, daj 
je dovolj, če se mladina vklju-t 
či v delo sindikata. 

Klubi mladih proizvajalcev; 
so zelo pomembni, predvsem 
zato, ker je industrija na na
šem področju zelo mlada in; 
bodo prav K M P usposabljali 
kadre, posebno sedaj, ko so za4: 

čeli veljati novi gospodarski; 
ukrepi. V K M P v tovarni -Be-j 
t i - se je vključilo čez 30 mla-j 
dincev in mladink. Organizi-j 
ra l i so več predavanj in razgo-j 
vorov o proizvodnji, proizvod | 
nem procesu, svetovnem t r i k 
šču i n novih gospodarskih in
strumentih. -Vodstvo podjetje, 
in sindikalna organizacij* 
K M P zelo pomagata, č e p r a v j( 
K M P v Novoteksovem obrati'! 
v Met l ik i pr ipravi l bogat pro 2 

gram za delo, ga v glavnen' 
ni uresniči l ker niso imel 5 

prostorov. K sodelovanju s/ 
pritegnili tudi s tarejše. M l a d i ' 
na se za novo obliko dela zel<} 
zanima. Vse kaže , da bosta ob? 
kluba v jeseni še bolj delavna' 
čeprav sta bi la osnovana šel' 1 

pred nekaj meseci. 
V e l i k uspeh komiteja je, d: 

je organiziral lokalno delovni 
akcijo, k i zelo dobro uspeva\ 
Nekaj mladincev se je udele* 
žilo zvezne delovne akcije spo 
mladi, nekaj pa *-6e j i h je ž, 
javilo za jesen. — Reči je trebs a 

da je bilo delo aktivov in k a ; 

miteja uspešno, čeprav n i s e 

dobili povsod potrebne pomočj. 
s tarejš ih . j 

Irečctnja na žužemberškem slavju 

Športne vesti iz Metlike 

Kegljanje JESENICE : 
PIONIR 4896:4761 

V soboto, 15. juli ja, je bila na 
Jesenicah četr tf inalna kegl jaška 
tekma za pokal Jugoslavije med 
republ iškim prvakom Jesenicami 
in Pionirjem (Novo mesto) v disci
pl ini 6x200 lučajev. Po pr ičakova
nju je zmagala ekipa Jesenic z re
zultatom 4836:4761, to je z raz
l iko 135 kegljev. Kegljači Pionirja 
so dosegli naslednje rezultate: Mrz-
lak 861, Vesel 815, Legi*a 812. Bar-
bič 701, Romih 751 l n 2idanek 731 
kegljev. Odlično je kegljal Mrzlak, 
k i je dosegel najboljši rezultat tek
me in premagal vse Jeseničane na 
njihovem kegljišču. (en) 

V soboto balinarska tekma 
Ljubljana : Novo mesto 

V počast i tev dvajsetletnice vsta
je bo v soboto, 29. jul i ja , ob 16.30 
na igrišču Kuri lnice balinarska 
tekma reprezentanc Ljubljane ln 
Novega mesta. V reprezentanci 
Ljubljane bodo nastopili trije čla
ni d ržavne reprezentance: Petrov-
čič, Loboda in Turk. To bo edin
stvena pri ložnost , da vidimo kako 
Igrajo najboljši balinarji. Po od
igrani tekmi bo v Kur i ln i c i tehnič
ni to sodniški seminar, katerega 
bo izvedel Odbor za balinanje Slo
venije. Udeležili se ga bodo vsi 
balinarji našega okraja (en) 

čedalje manjše 
. Amer iška družba R C A je za
čela proizvajati za trg radijski 
sprejemnik, k i je velik kot 
kocka sladkorja, T a »pri t l i -
kavček« — trenutno najmanjš i 
radijski sprejemnik na svetu, 
odlično sprejema vse postaje 
na kratkem valu. 

Špor tno življenje v Met l ik i zaživi 
šele na poletje, medtem ko Je v 
ostalih letnih časih mrtvilo. 

V okv i ru proslav 20-letnice vstaje 
6o se metllš-ki špor tniki dogovorili 
z Ozljem za več prijateljskih sre
čanj . V pre jšn jem mesecu so Me-
tličani gostovali v Ozlju, medtem 
ko so to nedeljo b i l i špor tn ik i iz 
Ozlja gostje Metličanov. Pomeri l i 
so se v petih panogah. Povsod so 
zmagali Metličani, le v nogometu 
Je b i l neodločen rezultat. Metliške 
ekipe so bile sestavljene iz briga
dirjev i n ostalih Metl ičanov. 

Mal i rokomet: rokometaš l so 
zmagali z rezultatom 17:10 (13:3); 
najboljši igralec je b i l Tone V R -
TACNTK, k i Je zabil osem golov, a 
Tone T O M C je odlično branil . 

Odbojka: 2:1. V prvem setu Je 
kazalo, da bodo izgubili domačini . 
Tuda že v drugem seru so Met l i 
cam uredili 6voje vrste to z lah
koto premagali zelo borbene Ozalj-
čane. 

V namiznem tenisu (9:0) to šahu 
(3,5:1,5) zmagi domačinov nista b i l i 
ogroženi . V namiznem tenisu Je 

posebno učinkovi to igral brigadir 
Stane PLAVEČ. 

Nogomet: 1:1 (1:0). K e r domačini 
niso imeli kompletne opreme, Je 
bila borba zelo otežkočena ta ne
varna. Vendar so Metličani povedli 
že v prvem polčasu, toda v drugem 
so Ozaljčani dali gol in tako Je 
ostal rezultat do konca igre neiz-
premenjen. 

P r i vseh špor tn ih srečanjih je b i 
lo razmeroma precej gledalcev, k i 
so bodrili svoj"e igralce. Takšnih 
srečanj bo še več. Jad 

22. Julija, r.a dan spominske slav-
nosti v Žužemberku , je Okrajna 
z v z a za telesno kulturo v Novem 
mestu s sodelovanjem T V D Par
tizan iz 2 u ž e m b e r k a organizirala v 
Žužemberku tekmovanje v odbojki 
in kegljanju. Sodelovalo je 8 od
bojkarskih moštev in 7 kegljaš-kih. 
Odbojkarji so igrali na dva dob
ljena seta, v moštvu kegljačev pa 
je smelo nastopiti največ 6 članov. 

Rezultati v odbojki : I. skupina: 
Sevnica : Brestanica 2:0, Trebnje : 
Žužemberk 2:1, Žužemberk : Bre
stanica 2:0. Trebnje : Sevnica 2:0, 
Trebnje : Brestanica 2:0, Žužem
berk : Sevnica 2:1: II. skupina: 
Krško : M D B Jože Slak 2:1, Novo 
mesto (mladinci) : Straža 2:0. K r 
ško : Novo mesto (mlad.) 2:1. K r 
ško : Straža 2:1, Straža : M D B Jo

že Slak 2:0 in Novo mesto (mlad.) 
: M D B Jože Slak 2:0. 

Za prvo mesto sta se pomerili 
moštvi Trebnjega in Krškega . -
Zmagalo je Trebnje z 2:1. Tretje 
mesto so zasedli novomeški mla
dinci, k i so premagali Žužemberk 
z 2:1. K e r se je hkrat i odvijalo tek
movanje za pokal »Krajevni praz
nik Žužemberka« , sta igrala še 
Krško in Žužemberk (2:0 za K r -
ško)< 

Spominski pokal so za vedno do
bi l i Trebanjčar . i . razen tega pa so 
vsa prva moštva dobila p rak t i čne 
nagrade in diplome. 

Rezultati v kegljanju: 1. K K Ru
dar — Kanižarica 241 kegljev, 2. 
K K Železničar (Nm) 213, 3. K K Pio
nir (Nm) 210, 4. K K Gorjanci (Nm) 
198, 5. Celuloza - Krško 193, 6. K K 

Prometna vzgo'a v Cerkljah 
Vsak dan beremo v časopisih 

o nesrečah na cestah. Vzroke 
teh poznamo, trudimo, pa se, da 
bi j ih preprečili. Po šolah smo 
vsak teden posvečali nekaj ča
sa prometni vzgoji našim pio
nirjem. 

V Cerkljah so vsi razredniki 
prometni vzgoji posvečali veli
ko pozornost. Pionirji vedo, da 
nastajajo nesreče zaradi nepre-

Trening najboljših igralcev 
namiznega tenisa 

Namiznoteniška zveza Slovenije 
je sprejela ponudbo novomeškega 
T V D Partizan, da bi letošnji tre
ning najboljših igralcev namizne
ga tenisa v Sloveniji izvedli v No
vem mestu. Tako bo od 7. do 19. 
avgusta v Novem meatu zbrana 
vsa namiznoteniška elita Slovenije 
in (icer 11 č lanov l n članic ter 18 
mladincev to mladink. 

Trening bo v obeh telovadnicah 
- v osnovni šoli to gimnaziji — na 
8 mizah. To bo lepa pri ložnost za 
novomeške Igralce to Igralke, da 
obogatijo svoje znanje, saj bodo 
lahko prisostvovali vsem trenin
gom l n na njih tudi sodelovali. 

Mladinske brigade na 
ljubljanski lif žužemberški 

proslavi 
Pred veliko repub l i ško proslavo 

v Ljubljani so se v Novem mestu 
zbrale t r i mladinske brigade, zve
zne in lokalne. V petek, 21. Juli
ja popoldne so z zastavami to ze
lenjem odkorakale na novomeško 
železniško postajo, od koder Jih 
je popeljal posebni popoldanski 
vlak proti Ljubljani . — Naslednji 
dan so se brigadirji udeležili sve
čanosti v Žužemberku , priključil i 
pa so se j i m še brigadirji drugih 
brigad. Med veliko množico je b i 
lo v 2 u ž e m b e r k u opaziti modre 
brigadirske obleke. Z vseh okraj
n ih delovišfi J« pr iš lo čez 300 b r i 
gadirjev, sd 

vidnosti: Razen tega imamo v 
Cerkljah že dve leti prometni 
krožek. Lani je za prometno 
značko A M Z J III. stopnje opra
vilo izpit 50 pionirjev, letos pa 
za značko tretje stopnje 49 in 
za značko druge stopnje 28 pio
nirjev. Pionirji so tega uspeha 
zelo veseli ln si hočejo pridobiti 
legitimacijo in prometno značko 
prve stopnje. ' 

Iz Kota pri Semiču 

Mladinski aktiv v Kotu pr i 
Semiču je b i l pred letom dni 
med najboljš imi v črnomaljski 
občini, potem pa je delo neka
ko zastalo. Pred kra tk im se je 
mladina v Kotu zbrala i n se 
s sekretarjem obč. komiteja 
L M S pomenila o novih načr t ih 
in delu. Prihodnji mesec bodo 
pripravi l i veselico, za jesen 
bodo š tud i ra l i primerno igro 
in se pripravljal i tudi za druge 
nastope. Z dobičkom od vese
lice i n igre bodo kup i l i elek
tr ični gramofon in razne špor t 

ne potrebščine. Zmenil i so se 
tudi, da bodo priredi l i več i z 
letov, na jesen pa mladinske 
plese. 

Zvonko Tkalec 

Šolskega pouka je konec, na
mesto pionirjev pa prihaja v šo
lo v Cerkljah 60 deklet in žena. 
Od časa do časa prihajajo v 
šolo tudi modelarji. , 

Dekletom ln ženam se je konč
no le uresničila dolgoletna že
lja. Socialistična zveza je orga
nizirala krojno-šiviljski tečaj. 
Začetek je pokazal, da dekleta 
zelo zanimajo krojaška dela, saj 
vestno in natančno rišejo kro
je. S Z D L se zahvaljuje upravi 
šivalnih strojev MIRNA, da je 
z razumevanjem upoštevala na
še želje in poslala v Cerklje uči
teljico za krojna in šivalna de
la Ivanko Vranešič. 

-at 

Dolenjske Toplice 186 ta 7. K K K r -
meij 185 kegljev. 

Spominsko plaketo Okrajne zve
ze za telesno kulturo si je v traj
no last pribori l K K Rudnik iz K a -
nižarice. Dobil je še p rak t i čno na
grado, prva t r i moštva pa tudi d i 
plome. 

Vs i tekmovalci so biU požr tvo
valni in borbeni:tekmovanje je po
tekalo v naj lepšem redu. 

Mladinski mnogoboj: pr ičakoval i 
smo večjo udeležbo, žal pa briga
de niso postavile ekip zaradi utru
jenosti. 

Mladinci so tekmovali v metu 
krogle, skoku v daljino z mesta ta 
v vlečenju vrv i . — V metu kro
gle (5 kg) je zmagal Jože Košmrl j 
(NM) 14.40 m pred Slavkom Kotar-
jem (Leskovec) 12,50,. Ivanom Tom-
setom (Brež.) 12.00, Jože tom Miler-
jem (Črnomelj) 11,10 m, Janezom 
Gladkom (Crnom.) 11,00 m. Skok 
v daljino z mesta: 1. Ivan Tomše 
(Brež.) 2,94 m, 2. Jože Košmrlj (N. 
m.) 2,79 m, 3. Jože Olovič (Sevn.) 
2,78 m, 4. Stane Mavr in (Crnom.) 
2,75 m, 5. Slavko Kotar (Lesk.) 2,66 
metra. V vlečenju vrv i je ekipa 
Leskovca zmagala nad Črnomljem 
s 3:0." 

Končni vrstni red v konkurenci 
posameznikov: 1. Jože Košmrlj (N. 
m.) 27 točk, 2. Ivan Tomše (Brež.) 
26 točk, 3. Slavko Kotar (Lesk.) 
23 točk, 4. Stane Mavr in (Cm.) 19 
točk, 5. Jože Miler (Cm.) 15 točk. 

V ekipnem tekmovanju je zma
gala ekipa Leskovca (Kotar I. ta 
IL , Klemenčič , Grozina, Božič. 
Deraač) s 113 točkami pred Čr
nomljem (Mavrin, Miler , Gladek, 
Zlover, Jevček, Omanovič) 72 točk. 

Odbojkarji in šahisti v Sevnici so tekmovali 

M Pred dnevi je b i l v Sevnici od
bojkarski turnir za pokal Občin
skega sindikalnega sveta. Za pr i 
reditev, k i so jo organizirali v po
častitev 20-letnice ljudske revolu
cije, so se prijavila moš tva sevni-
ške Kopitarne, mizarske produktiv
ne zadruge, občine in sindikalne 
podružnice splošnega trgovskega 
podjetja. Prvo mesto i n pokal je 
osvojila ekipa Kopitarne, k i n i iz-

Obisk v neurju 
Na tabornem prostoru v 2elebeju pri Met l ik i Je tudi letos 

živžav. Novomeški taborniki, k i vsako leto taborijo na tem 
lepem pro-toru, Imajo letos v načr tu dva tabora. Trenutno 
tam tabori četa »Zelenih otokov«. K o smo prišli do njihovega 
tabora, so se nad Metl iko že nabirali gosti temni oblaki, k i 
so obetali ros labšan je lepega vremena. 

Ob prihodu v tabor sta nas prijazno sprejela s tareš ina 
Jože Gričar ta načelnik Marko Grein. Takoj so nam postregli 
z malico, nato pa smo se vsedli k pogovoru. Nenadoma nas 
je prekinil močan sunek vetra, k i Je že dvignil prve šotore . 
Na sosednjih drevesih je začelo lomiti veje to hitro smo si 
dobil i zavetišče v starem mlinu ob tabornem prostoru, To Je 
bilo nekaj za mlade tabornike! V samih kopalkah so z navdu
šenjem skakali s kladivi v rokah ta zabijali kol ičke, da b i 
šotori kar najbolj trdno stali. Nekaterim šotorom je kar polo
milo ogrodja, prazen šotor , za katerega s« n i n ihče zavzel, 
pa Je kar podrlo in skoraj odneslo. M i smo precej nepriza
deto gledali ta direndaj, vendar se Je nenaden sunek vetra 
»spomni l - tudi nas. Veter je dvignil našo malico to nekaj 
trenutkov kasneje so že leteli kosi kruha ln sira po starem 
mlinu. Skoraj hkrati smo zagledali uboge kuharice, k i niso 
vedeli, a l i na1 bi drža le svoj šotor al i pazile na hrano. Takrat 
pa je že začel veter raznaša t i po taboru menažke ta tako 
je bi l hrup popoln. Kmalu je naliv ponehal ln veter je začel 
izgubljati svojo moč . 

Mladj taborniki so b i l i skoraj razočarani , ker je vse sku
paj tako hitro minilo. Popravljali so šotore ln si na ves glas 
pripovedovali svoja junaš tva ob neurju. B i l i so tako zavero
vani v pripovedovanje, da bi skoraj pozabili na kosilo, k i Je 
bilo zares odlično. S takim kuhanjem delata kuharici E r ika 
in Stanka lepo reklamo za Gospodinjsko šolo v Novem mestu. 
Najedli smo se do skrajnih meja in tudi mladi taborniki to 
tabornice so se kar s trudom zavlekli k počitku pod šotore. 

Vendar ni bilo dolgo Ušine. K m a l u so začeli spraševat i , 
če bo že ko janje. Se predno se Je dobro zaslišal žvižg dežur 
nega, so najbolj navdušeni že poskakall v toplo Kolpo. Tud i 
m i smo se malo namočili , nato pa smo se počasi napravili , da 
bi odšli. Se prej so nam postregli z malico, E r ika ln Stanka 
pa sta se celo opravičevali , da je bilo pravzaprav slabo kosi
lo. Ob teh besedah smo lahko samo zavidali mladim tabor
nikom, ker taajo tako dobro hrano. 

K o smo odhajali, so se slišali s Kolpe veseli vzk l ik i . Ta
borjenje gre počasi proti koncu ln treba Je Izkoristiti vsako 
sončno urico. Razen učenja, urjenja v vešč inah l n izletom 
ter delu v naravi posvečajo taborniki precei časa kopanju ln 
plavanj i . -* -k j . 

Po poteh partizanskih brigad 
do Urha 

Okrajna brigada Vinka Paderš lča , k i so jo formirali v Novem 
mestu, je nekaj dni pred republ i ško proslavo dneva slovenske vstaje 
odšla na partizanski pohod proti Urhu pr i Ljubljani. K o je sprejel še 
brigade, k i so tja prikorakale iz drugih krajev, je udeležencem 
pohoda govoril narodni hero.i Jože Borš tnar . Mladinci to borci k i so 
brigado sestavljali, so zatem kreni l i proti Ljubljani . 

Brigad« novomeškega okraja je šla skozi kraje, k i se j ih mnogi 
borci spominjalo iz NOB (Metnaj, Temenica, Lipoglav, Polica Orle 

gubila nobene igre. Zanjo so igra l i : 
Kozamiernik, k i Je b i l najboljši 
igralec na turnirju, Rautar, D. ln 
M . Flisek, Mlakar ter Zanič . Poka l 
je zmagovalcem predal podpred
sednik Občinskega sindikalnega 
sveta Miha Senica. 

• 20. Julija Je b i l v kolodvorski 
restavraciji šahovski brzoturnir 
Svobode iz Sevnice. Prireditve se 
je udeležilo 11 šahis tov. Igral pa 
je tudi Boris Debeljak i z Krmel ja . 
Prvo mesto je zasedel Jože Mau-
rer, k i je izgubil samo z Mrvo. Re
zultati : i . Jože Maurcr 9 točk, 2. 
Inž. Franc Mrva 8,5 točke, 3. Janko 
Blas 7, 4.-5. Jože Timer l n Boris 
Debeljak 5,5, 6. Ed i Rautar 4,5, 7.-
9. Dušan Bre l lh , L u d v i k Zuraj to 
Aleksander Hvorostanski 4 točke 
itd. J . B . 

Prve prine na M M leden eMa 

Oddih brigade v Metnjaju 

Itd.). Na čelu so Sli v partizanskih uniformah borci TONE S T A N I S A , 
L A D O STIBRIC, F R A N C S O M R A K , M A R T I N KOŽELJ in F R A N C 
KOPIC. Mladinci ln mladinke, k i so šli za njimi, so bil i vedro razpo
loženi, spotoma pa • n Je brigadi pridružil še harmonikar. V vaseh, 
kjer so se ustavili, so j im domačini-borci pripovedovali doživljaje 
iz svojega partizanstva. »Vsakdo se danes najraje spominja lepega,« 
Je povedal kmet lz Metnaja, k i je b i l v GubCevi brigadi. 

Za mladince in borce je b i l pohod doživetje, za mlade ljudi pa 
tudi koristen. Kaže, da bo treba take pohode še večkrat organizirati, 
saj so mladi ljudje slišali pristne doživljaje, k i Jih ni še nihče zapisal. 

S L A V K O D O K L 

Jugoslovanske pionirske igre, 
k i so pričele 29. novembra lani, 
so močno poživile delo pionir
jev na vseh naših šolah pa tudi 
delo ostalih družbenih organi
zacij, k i so pionirjem v njihovi 
veliki akciji pomagale. V prvem 
obdobju, k i je že za nami, so 
pionirji dosegli mnogo uspehov 
pri proučevanju in spoznavanju 
krajevne zgodovine. Jugoslovan
ske pionirske igre bodo končane 
za letošnjo Novoletno jelko. V 
obdobju, k i je še pred nami, bo
do pionirji spoznavali današnjo 
stopnjo razvoja svojega kraja in 
pri tem pridobili mnogo vsega, 
kar jim bo omogočilo, da bodo 
laže dojeli veliko vsebino na
šega družbenega razvoja in se 
pozneje, ko bodo odrasli, laže 
vključili vanj. 

Večji del pionirskih odredov 
po naših šolah je dokaj aktivno 
sodeloval v dosedanjem delu 
pionirskih iger, čeprav je še ne
kaj takšnih, k i niso storili mno
go. , Sami pionirji gotovo ne 
zmorejo vsega, zato je nemalo
krat potrebna izdatna pomoč 
vodstev D P M In ostalih družbe
nih organizacij. Počitnice že po
tekajo, čez dober mesec dni 
bodo pionirji spet napolnili šole. 
Omogočimo jim prijetne počit
nice z organiziranjem raznih 
kolonij ln če ne gre to, s pri
rejanjem občasnih izletov v raz

ne kraje. V občinah Videm-
Krško, Sevnica, Brežice in Novo 
mesto so s sodelovanjem Par
tizana, tabornikov, R K , gasilcev 
i n s pomočjo kolektivov ter 
ljudske oblasti uredili vrsto ko
lonij za najmlajše. V podežel
skih središčih, kjer ni dovolj 
sredstev, lahko izpolnimo vrzel 
s prirejanjem izletov, k i bi j ih 
vodili visokošolci. Sole naj vsaj 
ob nedeljah odpro svoje učilnice 
in omogočijo pionirjem, da bodo 
spremljali televizijske progra
me ter napolnili športna igrišča 
pri šolah z veselim vrvežem. 

Okrajni odbor D P M priprav
lja s pionirsko komisijo v času 
od 1. do 14. avgusta na prostoru 
Tabora Sutjeska pri Dolenjskih 
Toplicah taborjenje vseh načel
nikov pionirskih odredov v na
šem okraju. Tabor bo nosil na
ziv »Tabor 20-letnice vstaje«. 
Pionirji , načelniki odredov iz 
74 šol, bodo na seminarju v ta
boru spoznali koliko raznovrst
nih oblik dela lahko ožlve pio
nirski odredi: kulturnoprosvet-
no delo, šah, lutkarstvo, pionir
ske zadruge, podmladek R K , 
taborništvo, šport in vrsto dru
gih dejavnosti. 

Tabor bo vodil pionirski '.a-
rešinskl svet, izdali pa bodo tu
di svoje glasilo. Priredili bodo 
več izletov v okoliške partizan
ske kraje, zlasti pa na ROG 

Pionirji lz osnovnih šol v vse:i 
okraju naj v času »Tabora 2" 
letnice vstaje« pri Dolenjski. 
Toplicah pohite na obisk k sv> 
j im načelnikom! Občinska voč 
stva D P M naj po Iskusi j o dobf 
sredstva za takšne izlete pri kn 
lektivih in pri SZDL. »Tabor 9f 
letnice vstaje« naj postane cii 
številnih pohodov in Izletov p; 

onirjev iz vsega okraja. i 

List »Kurlrček« spremlja d, 
javnost pionirjev v Sloveniji ••. 
okviru Jugoslovanskih pionk 
skih Iger. Odbori D P M naj om 
gočijo vsem šolam, da bodo J 
list naročjle. Soli v Tržišču 
v Šentrupertu sta list odkloni 
kar gotovo ni prav! 

Vse delo in vso skrb DPs 
za pionirske Igre v letošnjei 
letu lahko smatramo kot pripn 
vo na teden otroka. Še posrbi-
pa naj pripravijo vse organ, 
zacije D P M v okraju redne le< 
ne občne zbore, k i bodo v tedi 
otroka. Ze zdaj naj zbirajo grč 
d Ivo, k i ga bodo občni zbcr. 
pretresli, predvsem na naj p 
skrbe, da bo skrb za mladb 
postala skrb vseh družbenih o 
ganizacij in vso družbe. Obči i 
ska vodstva S Z D L naj v tedr 
otroka skllčejo p<>*n\>on- posu 
vseh organizacij, k i se ukva 
ja in - t—<rnln mladine. i 

M . TnATAE'' 

Takole so uredili dostop h Kolpi v novem camping prostoru na Vinici . Okrepčevalnica pod 
viniškim gradom nudi vedno sveža okrepčila in prijetno senco, komur je na velikem travniku 

ob reki pretopio. . . — Obiščite Vinico in prijetno Kolpo! 

Navdušenje v brigadi »TONETA 
TOMŠIČA« na Otočcu 

Tisti dan se Je minerski pozdrav brigadirjev, k i so ee vrni' 1 

B proslave v LJubljani i n Žužemberku , glasneje kot navadno razleg: 
po Otočcu. Ljudje s trase niso skr ival i veselja. Vsak je hotel sai 
prebrati: Prva š tuden tovska delovna brigada »Tone Tomšič« dol 
naziv najboljše iokalne mladinske delovne brigade v okraju Nov 
mesto i n prehodro zastavico za drugo dekado. 

Navdušenje J • bilo veliko. In Se Je odmeval brigadirski ho-rul 
za naziv udarne, za naziv specialno pohvaljene ter za naziv pohv; 
Ijene brigade. 

To je bilo priznanje. Za brigado ljubljanskih Studentov pravn 
kov. Za njihovo delo na trasi. 

Vsak dan gredo na šiht. Cez K r k o , po razjedenih ln počrnel; 
deskah, kjer njihovi koraki zamolklo udarjajo v jutranji mi r . R a 
idejo se po trasi in zamahnejo. S krampi , sekirami, lon-Vam- i -
Tolčejo po rdečkas t i Ilovici. Rujejo korenine, k i se j im , z-irasl* . 
boko v zemlji, trdo upirajo. Razbijajo skale in panje. <n' 

Ustvarjajo. Testo, po kateri bodo vozi l i Podgorci. Cesto, k i JI 
povezala v skupne- boju z zemljo ln skalami, s katere bodo ods/ 
z nj imi nova spoznanja, spomini na žulje, na oznojene "»braze I 
na v delu skovane tovar iš tvo. 

K m a l u bodo ut ihnil i udarci njihovih krampov, - sekir ln lopa 
Brigadirji bodo odšli . Trasa bo sprejela nove graditelje. Morda f1 

bo kdo od njih i ekoč vrni l semkaj. Počasi bo šel čez most l n f-
cesti skozi g r i d . T a cesta, s i bo rekel . Cesta brigadlrskri 'uljev t 
žuljev tistlh, k i so prišli za nami. M i smo Jo začeli graditi, t amle . P 
Postal bo ln misl i mu bodo ušle nazaj. Do tistega poletnega dr 1 

ju l i ja 1961, ko je prvič zamahnil s krampom, to do vseh dni . ko ; 1 

gradil - to cesto. D R A G O M I R O S l C M 
a 
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Sprehod po Metliki 
. ku l tu rno-špor tn i akade-

k i jo je organiziral pr i -
l jalni odbor za proslavo 
.ničarjev, je bilo v domu 
:zana čez 200 ljudi. Gle-
> sta najbolj zanimali toč-
viganje uteži in judo, če-
• Me t l i k i še ni bilo. Nasto
je železničarje je pozdra-
odpredsednik O b L O tova-
lr. Gojko Jug. Ob tej p r i 
s i l so -železničarji tudi 
tli darila mladinskemu 
u v Me t l i k i . 

unija je b i la v Met l ik i in 
ci kratka, toda huda ne-
. P r i avtobusni postaji v 
k i je nastala manjša po-
, ker niso odtočni kanali 

v tako kratkem času 
t i vse vode. Zaradi strele, 
udarila v transformator-
ostajo na Jugorju, je zgo-
treha na transformatorju, 
aslednji dan so okvaro 
v i l i in prebivalci teh kra-
iso ostali dalj časa brez 

elektr ičnega toka. Med neur
jem je padala tudi toča, k i pa 
ni posebno škodovala kmetij
skim pridelkom. V nekaterih 
sadovnjakih pa je vendarle 
veliko škode. 

S Gradnja pekarne dobro napre
duje. Zgradili so že kletne prosto
re ln pritličje, kjer bo pekarna ln 
prodajalna kruha; zgradili bodo še 
dve nadstropji, kjer bodo štiri 
d ruž inska stanovanja. V letošnjem 
letu bo zgradba v surovem stanju 
končana . Gradi jo gradbeno pod
jetje - P i o n i r - iz Novega mesta. 

H Metl ika je staro mestece. V 
zadnjem času so se prebivalci sa
mi malo zanimali za lepši videz 
Metlike. Na ta račun je bila že 
večkrat Izrečena ostra kr i t ika , to
da prebivalci se vseeno prav malo 
zanimajo, kaj raste okoli njihovih 
hiš. Vendar je opaziti pri nekate
rih ljudeh dobro voljo: pred krat
k i m so hiše na novo prebarvali, 
kar bo vsekakor olepšalo mesto. 
Posebno pohvalo zasluži v tem 
pogledu tov. Martin C R N U G E L J , 
k i Je zelo lepo uredil okolico 
okrog hiše. Tu se n a m r e č marsika
teremu potniku ustavi pogled na 
cvetličnih gredah pred hišo. A k o 
bi se vsi tako potrudili, bi Metl i 
ka postala cn sam cvetlični nasad. 

N i dvoma, da Je za slabo stanje 
krivo dejstvo, da turist lčno-olepše-
valnega društva , k i je bilo pred 
leti zelo aktivno, sploh ni . 

H 19. juli ja Je bila pri tovarni 
Beti registracija tovornih ln oseb
nih avtomobilov. Registriranih je 
bilo okoli 30 avtomobilov, k i so 
dobili nove tablice. 

• Ze pred- dnevi so začeli pri 
tovarni - B e t i - urejati nov vhod. 
Hkrati so začeli s pripravami za 
gradnjo novega cestišča do tovar
ne. 

• Prebivalci Gradca že dve leti 
nimajo filmskih predstav. Pred 
kratkim je kino podjetje iz Metl i 
ke montiralo aparaturo v prosvet
nem domu. Kmalu bodo začeli 
predvajati filme. 

Parkirni prostor za avto
mobile pri Gospodični 
Zaradi vse večjega obiska 

lepih in vablj ivih Gorjancev se 
je pri Gospodični zelo povo-
čal promet z avtomobili vsen 
vrst. Zato je sklenilo P lan in
sko d ruš tvo urediti parkirni 
prostor v bližini koče »Vinka 
Paderšiča« za približno 20 
osebnih avtomobilov. K temu 
je pripomoglo tur is t ično dru
štvo z denarjem, a tovarna 
zdravil »KRKA« bo posodila 
kamion za prevoz peska, s 
katerim bomo prostor nasuli. 
Upamo, da bo prostor urejen 
že v kratkem, najpozneje pa 
do srede avgusta. -bil 

Na mnoga leta! 

90 let Kodričeve mame 
•dija je V Podbočju praz-
i 90-letnico življenja 
ita Kodrič, partizanska 
'.Ta dan jo je obiskala 
icija, ki so jo sestavljili 

i-SZDL, ZK, RK in ZB, 
}' so se pridružili tudi za
iti zdravstvene postaje. 

Marjete Kođrič je bil 
ftOša in je umrl že 1937. 
jjžtTtt po je bilo petero 
n t r i hčere in dva sina, 
$2-rih je eden umrl s 
^fi leti. Njeno življenje, 
y/'e Marjeta povedala, ni 
tfko. Zdaj, v visoki sfa-
aživi Kodričeva mama 
isrki Pepci. ki so ji 1941 
^ustrelili moža. 

t/led okupacijo je bila Ko
dričeva družina zelo zavednz 
in je, kolikor je mogla, ponvi-
gala partizanom. 1944 je K o -
dričeva mama igubila druge
ga sina. Padci je v partizanih. 
— Mama Marjeta in hčerka 
Pepca sta članici OF oziroma 
SZDL od 1942. 

Delegacija je mami Marjeti, 
ki je še p rečk i razpoložena, 
čeprau že bolehna, zaželela 
100 — letnico in jo obdarila. 

—SKI 

Včeraj je Ana Florjančič iz 
Otočca pri Novem mestu prazno
vala petdesetletnico. Rodila se je 
v Rupenovi hiši v Mi rn i peči in 
ostala vse življenje prava hči Ru-
penove mame. V letih revolucije 
je kot organizator in aktivist OF 
delala na šen tpe t r skem področju. 
Organizirala je, pomagala, delala 
in ni odnehala ni t i takrat, ko se 
je leta , 1943 v Sentpetru naselila 
posadka nemških okupatorjev ln 
domačih Izdajalcev. Nešteto pisem, 
pošt. obvestil ln raznega materi
ala za partizane je šlo skozi njene 
roke. 

Po osvoboditvi je nadaljevala z 
delom. B i l a je pobudnik za usta
novitev Kmetijske delovne zadru
ge »Dan zmage- v Sentpetru. Z 
vsem svojim imetjem Je kot prva 
postala njen član. Premalo Je pro
stora, da b i našteli množico akcij , 
v katerih je sodelovala. Dolga leta 
je bila članica Okrajnega odbora 
A F Z v Novem mestu, predsednica 
Okrajnega odbora žena zadružnic 
i n članica Glavnega odbora za
družnic Slovenije. Vsa leta po voj
ni smo Jo poznali kot neutrudno. 

delavko v organizaciji OF in po
zneje S Z D L ter v organizaciji R K . 
Kot delegatka se je udeležila mno
gih republ iških posvetovanj in 
konferenc žena, z našo delegacijo 
zadružnic pa je potovala tudi na 
Dansko. Ana Florjančič je l ik pre
proste, delovne, pa tudi odločne 
kmečke žene, k i noče zaostali za 
razvojem. 

Hkrat i z vsem tem Je bila tudi 
žena ln vzorna mati številne dru
žine. Sest otrok je vzgojila v za
vedne državl jane. S svojo razgle
danostjo in visoko politično za
vestjo je mnogo pripomogla k raz
voju socialistične mis l i ln napred
nega kmetijstva v svoji okolici . 
Bi la je organizator mnogih gospo
dinjskih in drugih tečajev ter šte
vi lnih predavanj in hkrati najbolj
ša svetovalka vaških žena. 

Včerai je v krogu svojih hčera 
in sinov ter vnukov praznovala 
petdesetletnico življenja. P r id ružu
jemo se čes t i tkam njenih dragih 
tor mnogih, s katerimi je sodelo
vala, in j i želimo vsega dobrega, 
predvsem pa poči tka, k i ga je go
tovo zaslužila. 

Na mnoga leta! 

V nedeljo nas vabi Semič 
V Semiču se vneto pripravlja

jo na komemoracijo ob odkritju 
spominskega kamna in skupne
ga grobišča na pokopališču Duh-
Sela pri Semiču, ki bo v nede
ljo, 30. julija, ob 9. uri dopol
dne. Spominski kamen je po na
črtu inž. Hanzljevc izoblikovalo 
podjetje Marmor iz Gradca. Na 
kamnu je nad imeni vklesano 
posvetilo: BORILI STE SE 
PROTI SMRTI, NASILJU, KRI
VICI IN LAZI ZA MIR, ZA RE
SNICO IN LUC — OSTANITE, 
MRTVI, NA STRAŽI! Posvetilo 

Je sestavil pesnik Lojze Krakar, 
semiški rojak. Kolektiv IEV Je 
pomagal urejati pokopališče in 
pripravljati teren za skupno 
grobišče, vaščanl Kašče pa so s 
prostovoljnim delom uredili pot 
iz Kašče do pokopališča. Delali 
so od jutra do noči, dokler niso 
v četrtek, 20. julija, poti popol
noma popravili. Zato zaslužijo 
vso pohvalo. Na dan komemora
cije bo pel pevski zbor »Tine 
Rožanc« Iz Ljubljane, ki ga vo
di Belokranjec znani pevovodja 

I Dobrniču smo zvedeli 
iđo je dobiniško doli-
;adela ukinitev avtobu-
k.ze s Trebnjem i n No-
estom. Podjetje »Gor-
•naj bi progo obnovilo 
iko , da b i avtobus vo-
irat na teden, 
levizor, ki so ga kra-
»rgaruzacije s pomočjo 
iavile proti koncu pre
leta, ima vedno dovoli 
alcev. Najbolj so obi -

ipddaie »Spoznavajmo 
' domovino«. Nedavno 

je na taki oddaji nastopil in 
zmagal mladinec domačin 
Stanko Novak. T a je zmagal 
že na dveh takšnih oddajah. 

O Množične organizacije 
se že pripravljajo na prazno
vanje krajevnega praznika v 
oktobru, k i bo hkrati prazno
vanje 20. obletnice vstaje. P r i 
pravljajo pa se tudi na pro
slavo dneva vstaje v Žužem
berku. Z a t a dan bodo poseb
no poskrbeli za olepšanje k r a 
ja in izobešanje zastav, ker 

bo mnogo udeležencev te pro
slave potovalo skozi njihov 
kraj. 

• Svojevrstno reklamo &S 
dela tukajšnja gostilna z od
padlimi zamaški od steklenic 
kokt i n piva. L e teh je vedno 
polno na cesti pred gostilno. 
To kazi podobo gostilne 'n 
kraja. Nič kaj koristni niso ti 
zamaški za bosonogo mladež 
ln za pnevmatike motornih 
vozil , k i vedno v več jem šte
vi lu vozijo skozi Dobrnič. K a 
ko b i bilo, če b i svoje odpad
ke metali na cesto še ostali 
obrtniki, kot mizar, čevljar, 
krojač itd.? D. C. 

Frane Milek-Branko, direktor 
glasbene šole v Ljubljani. 

Krajevni odbor ZB v Semiču 
se zahvaljuje vsem, ki so poma
gali pri urejanju grobišča in 
poti, zlasti pa koletlvu IEV v 
Vrtači .obratovodji LOVKU, de
lovodji Jožetu KOCEVARJU, 
vaščanom Kašče, vaščanom Sel 
pri Semiču, vsem, ki so se ude
ležiti prostovoljnih akcij. Za
hvaljujemo se obratovodji elek-
tro obrata v Črnomlju in rajon
skemu monterju Elektra v Se
miču in vsem, ki so si prizade
vali, da bi se kar najprimerneje 
oddolžili padlim borcem. 

D Na zadnji sej, turistične
ga društva v Dolenjskih To
plicah so se zavzeli za popra
vi lo cestne škarpe , zaradi ka
tere se Je porušila tudi ogra
ja. Cesto proti Podturnu bi 
bilo treba asfaltirati, ker se 
dviga prah okrog zdravilišča. 
Gospodarje bodo še enkral 
opozorili, naj očistijo hišna 
pročelja in hiše okrasijo s 
cvetjem. K d o r bo naj lepše 
uredil svoj dom, ga bodo na
gradili . Nastavili so delavca, 
k i bo odstranjeval odpadke, 
k i j ih zapuščajo kopalci ob 
svojih avtomobilih. N a sploh 
pa urejajo poti i n steze okrog 
kopališča. Popravi t i b i morali 
most čez Sušico, k i vodi v 
park in prepovedati vožnjo z 
dvokolesi po stezah v njem. 

Otvoritev muzejske zbirke 
v Kostanjevici 

iksovi l zdc lk ig redo v No-
[U dobro v promet. Ze pr-
f v po/i ,f-Uniči n a Cesti 
,ta Staneta v dobrih dveh 

t1ali 34 kosov različnega 
ikega blaga. Ljudje so 
ipovall suknj iče, ženska 
a i n kompletne obleke, 

'ejo pa še po drugih iz-
to bo novomeška poslo-
lje nakupovalcev upoš te-
prihodnjih dneh in naba-
želijo. Skratka: blaga je 
:dje pa izbirajo i n kupu-

gusta bo vseljiv četrt i 24-
Kkl blok na Znančevih 
2iprav je grajen popolno-
• kot ostali trije, je vide-

"ker je zunanja rumena 
''''So pri jetnejša očem kot 
)P ostalih treh blokov. 
p tamkajšnjega naselja 

t išine in miru . saj se 
trii stanovalci tudi število 
2no povečalo, 
.(.je Obrtnik v Novem nit-

zadnjem času postreže 
^ijo po meri. Iz skoraj 

ih konfekcijskih oblek 
j , primerno, čez štiri ure 

t popolnoma izdelano 
' 'govina na Glavnem tr-
llVas tako postrežejo, je 

odprta dopoldne i n popoldne. Ce
na obleki lz najboljšega kamgarna 
j c 24 do 25 tisoč dinarjev. 

• Ponedeljski živilski trg je b i l 
kot običajno zadnje čase prav do
bro založen. Vse stojnice so bile 
zasedene, nekatere ženske pa so 
imele koša re kar na tleh. Dobit i 
je bilo Jajca po 22 din, kumare po 
60 din, paradižnike po 80 din, ze
lje po 3p din, jabolka po 43 din, 
h r u š k e po 50—70 din . borovnice po 
70 din, ringlo po 50 din, slive po 
80 din, krompir po 25 din , mare
lice po 100 din, fižol po 120 din, 
solato po 120 din. čebulo po 110 
din, peso po 50 din, ohrovt po 30 
din in koren po 50 din. . Naprodaj 
je bi l tudi nekaj voz drv, vendar 
niso šla v promet, ker so bila mo
kra in draga. 

• Gibanje prebivalstva: rodile 
so Ivanka Govctlnik iz Partizanske 
14 - dečka in Amal i ja Kranjc iz 
Kristanove 2 — deklico.. Poročili so 
se: Franc Kolenc, invalid iz Buč
ne vasi, in Jožefa Staniša, delav
ka iz Novega stadiona. Emilijan 
Korče, elektromonter z Glavnega 
trga 1. in Mari ja Praznik, delav
ka iz Skrabćeve 2. U m r l je Anton 
Kušljan, kmet e Partizanske 17, 
star 77 let. 

Preteklo nedeljo je b i la v 
Kostanjevici na K r k i majhna 
slovesnost, na kateri so od
p r l i lokalno muzejsko zbirko. 
Predmeti so za zdaj razstav
ljeni v šolskem poslopju. Z b i 
ranje gradiva je trajalo več 
let. Marsikaj je spravljenega, 
ker zaradi pomanjkanja pro
storov in v i t r in n i bilo mogo
če vsega razstaviti. Zbranega 
je posebno vel iko dokumen
tarnega gradiva. Med razstav
ljenim; predmeti je seveda 
mnogo izposojenega, kar so 
Kostanjevičani nalašč za to 
priložnost posodili ter tako 
dopolnili zbrano gradivo. Lo
kalna zbirka se bo dopolnje
vala in za zdaj nit i ni nujno, 
da bi se predmeti preveč ko
pičili. Važno je, da so stvari 
na razpolago in da se ob pri
ložnosti lahko vsakomur po
kažejo. Med temeljnimi ek
sponati so predmeti nekda
nje mestne skupnosti, k a k e 
sodniško žezlo, železni pečat
nik in listine raznih cesarjev, 
k i so Kostanjevici potrjeval, 
mestne pravice. Posebno me

sto je posvečeno pesniku Cvel -
barju, slikarju Gorjupu, dr. 
Oražnu in dr. Ivanišcviču. Le 
po dopolnitev predstavljajo 
posnetki Franceta Rabuseja, k i 
je s svojo kamero skozi dolga 
desetletja posnel marsikatero 
podobo Kostanjevice. 

V TEM TEDNU VAS ZANIMA 

Četrtek, 27. Julija: Dan vstaje 
Hrvatske. 

Petek, 28. Julija: Zmago 
Sobota, 29. ju l i ja : Marta. 
Nedelja, 30. ju l i ja : K r i lan. 
Ponedeljek, 31. jul i ja : Ignac. 
Torek, 1. avgusta, Ljubica. 
Sreda, 2. avgusta: Bojan. 

Č E S T I T K A 
Jožetu Roškimi, podpredsedniku 

ObLO na Jesenicah, želijo za 50. 
rojstni dan še veliko zdravih ln 
srečnih let prijatelji kegljači in 
čvir.karji iz Novega mesta. 

Črnomel j : 28. i n 30. ju l i ja : nem
ški fi lm -Jazz, ljubezen in ples-, 
1. In 2. avgusta: amer i šk i barvni 
film -Beni Goodman-. 

Kostanjevica: 30. Julija: amer i šk i 
barvni film »Jahal i so na Zahod-. 

Met l ika : 29. lr. 30. jul i ja : i tali jan
sk i barvni f i lm -Benetke, meseč ina 
ln ti«, 2. avgusta: mehišk i f i lm 
••Glasba ponoči- . 

Mokronog: 29. in 30. ju l i ja : Jugo
slovanski film »Vojna«, 2. avgusta: 
umer. fi lm »Detekt ivska zgodba«. 

Novo mesto »Krka« : od 28. do 
31. ju l i ja : italijansko-francosko-
nemški film »Skandal na plaži«. 

Semič : 30. ju l i ja : rusk i barvni 
film »Don Kihot«. 

Trebnj« : 29. i n 30. ju l i ja : ameri
ški barvni fi lm »Izgubljeni avto
bus«. Predstava v soboto ob 20 l n 
v nedeljo ob 14, 16 in 18.30, 2. av
gusta: francoski f i lm »Zakon je 
zakon«. Predstava v sredo ob 20. 

STRESNO O P E K O , rabljeno, pro
dam. Naslov v npr. lista (836-611,-

S T A N O V A N J S K O HISO, 700 kV. m 
(tri sobe, kuhinja, veranda, zgo
raj dve sobi, balkon '.klet) pro
dam na Dolenjskem, 15 mir.ut od 
postaje v bližini industrije. P r i 
merno za obrtnika. Ponudbe pod 
»Ugodno« 811-61. 

Z E L E Z O B E T O N S K A O K N A , beton
ske cevi, kabelske bloke ima na 
zalogi Anton Cihlar, Ljubljana, 
Titova 252 (tel. -073). 

USLUŽBENKA - tekstilni tehnik -
išče v Novem mestu neopremlje
no šobo. Plačilo po dogovoru. Po
nudbe pošl j i te na upravo lista 
pod »Tehnik« 842-61. 

N A L I V N O P E R O , boljše, jc bilo 
najdeno na poti od Lcskovca do 
Videm-Krškega . Lastnik ga dobi 
p r i P . Z. , Leskovec 1. 

I Z G U B I L sem 19. juli ja dežni plašč 
in volneno jopo od Bršlina do 
Žabje vasi. Poš tenega najditelja 
prosim, r.aj oboje proti nagradi 
vrne v upravo Dol . lista a l i A n 
tonu Vidmarju, Sela p r i ' H a t e ž u . 

F IAT 600, odličen, proda Božo Hof-
bauer, Trebnje na Dolenjskem. 

GOSPODINJSKO POMOČNICO, či
sto, pridno i n poš-teno, k i ima 
veselje do otrok, sprejmem. N a 
slov v upravi lista (840-61). Infor
macije popoldne na domu. 

P R O D A M 5-tonski gumi voz, dobro 
ohranjen. Cena 140.000 din. Tone 
Mušie. Bistrica 4 p n Črnomlju . 

M I Z A R S K O P O D J E T J E L I P A V 
Prekopi pri Kostanjevici sprejme 
računovodjo s petletno prakso i n 
administratorko. Samsko stano
vanje priskrbljeno. 

GOSPODINJSKO POMOČNICO k 
t r ič lanski družini iščem. Nastop 
službe po možnost i takoj. Pogoji 
ugodni. — Novo mesto, Ragov-
ska 18. 

K O M P L E T N O kuhinjsko pohiš tvo, 
kopalno kad in umivalnik, vse v 
najbol jšem stanju, prodam. Na
slov v upravi lista (728-61). 

M E L B R O S I N - preparat cvetnega 
prahu in mat ičnega mlečka (Ge-
lee Royale), garantirano znan
stveno stabiliziran, proizvod Mel -
brocoop (Zavod za čebelarstvo, 
Kalnik) , dobite v vseh lekarnah. 
Lekarne, k i preparata še nimajo, 
naj ga nabavijo pri »Kemofar-
maciji«. 

N O V O MESTO 
Od 17. do 24. juli ja je bilo ro

jenih 18 dečkov i n 16 deklic. 
Umr la sta: Miroslav Barle, ?tu-

der.t iz Roj , star 30 let, in Anton 
Lipar , delavec iz Ptuja, star 36 let. 

O P O Z O R I L O 
Opozarjam prebivalce Suhe k ra 

jine do Muljave, da naj ne p laču
jejo dimnikarskih uslug pomočni
ku Mari janu Vrečku, k i šušmar i . 
Angela Cajnko, dimnikarstvo. Dvor 
pri 2 u ž e m b e r k u . 

Obvestilo Geodetskega 
zavoda 

Geodetski zavod, Ljubljana, Sa-
ranovičeva 12, izvršuje vse meri
tve, k i so v zvezi z ureditvijo ka
tastra zemljišč i n zemlj iške knjige, 
to je: 

delitve parcel, 
izmera novih stavb, cest in po

tokov, 
meritve, potrebne zaradi razla

stitve zemljišč. 
Naročila pošl j i te na naslov: Geo

detski zavod, Ljubljana, Saranovi-
čeva 12, tel. 33-238, 30-448. 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Marta Umek s 
Polja — dečka, Alojzi ja Cvelbar lz 
Grmovelj — dečka, Mari ja Ncma-
nič iz Metlike — dečka , Martina 
Počervina iz Birčne vasi — dečka, 
Marija 2upevc iz Borš ta — deklico, 
Pavla Lekše iz Povišja — deklico, 
Julka Drganc iz Gor. Straže — de
čka, Terezija Furdi iz Starega lo
ga — dečka . Jelka Golobic iz Got-
ne vasi — deklico, Marija Vovko z 
Rateža — deklico, Nada Papež s 
Kamne gore — dečka , Štefanija Z i -
berna le Smolenje vasi — deklico, 
Ana Knez iz Videm-Krškega — de
klico, Hedvika Kovač iz Videm-
Krškega — deklico', "Jožefa Anžlovar 
lz Male Bučne vasi — dečka, M a 
rija Bukovec iz Ve l . Podljubna — 
dečka, Pavlina Hribar iz Krmcl ja 
— dečka , Jožefa Mužar iz Rosalnic 
- dečka in Martina Gričar iz Ru-
manje vasi — dečka . 

Iz brežiške porodnišnice 
Pretekli teden so v brežiški bol

nišnici rodile: Ivanka Vogrinc iz 
Cundrovca — dečka, Ljudmila Cr-
talič iz Studenca — deklico, Mari j« 
Ker in iz Leskovca — deklico, Ma
rija Drs tvenšek iz Sevnice — de
čka, Vera Bogovič iz Gornje Po-
har.ee — deklico, Olga Martini lz 
Brezovice — dečka . Angela Jager 
iz Orehovega — dečka . Ružica Kar -
dej z Okljukove gore - dečka , Ma
r i ja Černelič iz Zdol — dečka, Ro» 
zalija Zupan iz Kremene — dečka , 
Marija Urek iz Jereslavc — dečka , 
Jožica Gerjevič iz Brezine — dečka , 
Neža Rozman iz Cundrovca — de
klico, Fanika Račečič iz Skopic — 
deklico, Slavka Valenčak iz B r a -
zine — dečka , Ljudmila Grame lz 
Loč — dečka . 

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ 
Pretekl i teden so se ponesrečil i 

in iskal i pomoči v brežiški bolniš
n ic i : Ivan Jazbinšek, kmet iz Bre
zine, si je pr i padcu z veza po
škodoval glavo i n levo nogo. Mar
t in Glas, rudar iz Dol . Leskovca, 
si je pr i delu v rudniku Senovo 
poškodoval desno roko. Jože Fer-
lan, kmet iz .Vrhov, s i je pr i pad
cu s kolesa zlomil levo nogo. Franc 
rc t r iMč, delavec iz Srebrnika, s i 
je na cirkularju poškodoval desno 
roko. 

SPORED RADIO LJUBLJANA 

GELftE R O Y A L E - mat ični mleček, 
garantirano znanstveno stabilizi
ran, proizvod Zavoda za čebe
larstvo, dobite v vseh lekarnah. 
Lekarne, k i preparata se rurnajo, 
r.aj ga nabavijo pr i »Kemofar-
macijl« v Ljubljani . 

P R O D A M novo tridelno okno, p r i 
pravljeno za rolete (168X154). ln 
pomivalno dvodelno korito, obi-
to z aluminijasto pločevino. N a 
slov v upravi lista (844-61). 

HISO, t r i minute od avtobusne po
staje takoj vseljivo proda Ver -
ščaj , Ratež 16, p. Brusnice pr i 
Novem mestu. 

PRIMO III N S U , prevoženih 6300 
kilometrov, ugodno prodam. — 
Ogled v soboto irj nedeljo pr i 
Robiču. Smihel 37. 

M L I N A R J I , POZOR! Prodam kom
pletno mlinsko opremo. — Stane 
Rozman, Novo mesto, Partizan
ska 23, Trp inčev ml in . 

v z i D L j r v ŠTEDILNIK, rabljen, 
poceni prodam. Naslov v upravi 
lista (836-61). 

SOBOTA, 29. JULIJA 
5.00-8.00 Dobro jutro! (Pisan glas

beni spored) — 5.10-5.30 Nekaj do
mačih — 8.05 Naši glasbeni uspehi 
v preteklem šolskem letu — 8.30 
Pionirski tednik — 8.50 Klav i r v rit
mu - 9.00 Od tu in tam - 10.15 S 
sprejemnikom na dopust — 12.00 
Pojo Fantje na vasi — 12.15 Kme
tijski- nasveti - 12.23 Od Splita do 
Dubrovnika — 12.40 Pevci Frankie 
Laine, Dalida i n Bruno Rosetani — 
13.30 Nekaj razpoloženjske glasbe 
— 14.00 Za razvedrilo i n oddih — 
14.30 Prireditve dneva — 14.35 Naši 
poslušalci čest i tajo in pozdravlja
jo — 15.40 Suita kajkavskih pesmi 
- 16.00 Humoreska - 16.20 Ri tmi 
Latinske Amer ike — 16.40 Moški 
zbor iz Celja — 17.00 Loka ln i dnev
nik — 17.15 Orgle i n orglice — 17.30 
Po k inu se dobimo - 18.00 Trije 
odlomki iz Hoffmannovih pripo
vedk — 18.20 Vr t imo ploščo za plo
ščo — 18.45 Okno v svet - 19.30 Ra
dijski dnevnik — 20.00 Začn imo so
botni večer .z domač imi melodijami 
— 20.20 Radijska komedija n 21.20 
Melodije za prijeten konec tedna 
- 22.15 Oddaja za nal-e izseljence -

23.03 Plesna glasba - 24.00 Zadnja 
poročila i n zakl juček oddaje. 

NEDELJA, 30. JULIJA 
6.00-6.30 Jutranji pozdrav — 6.40 

V vedrem ritmu — 7.15 Koračnice 
igra Pihalni orkester J L A - 7.30 
Radijski koledar i n prireditve dne
va — 7.35 Godalni orkestri i n naši 
pevci zabavne glasbe — 8.00 M l a 
dinska radijska igra — 8.40 Iz a l 
buma skladb za otroke — 8.55 Med-
igra na kitaro. — 9.03 Z zabavno 
glasbo v novi teden — 9.46 Pesem 
— 10.00 Se pomnite, t o v a r i š i . . . — 
10.30 Nove i n stare skladbice Bo
ruta Lesjaka - 10.50 Nedeljska ma
tineja - 11.40 Mitja Kreft: Legenda 
in resnica — 12.00 Naši poslušalci 
čestitajo l n pozdravljajo — 13.30 
Za n a š o vas - 13.50 Lepe melodije 
z orkestrom Mantovani — 14.15 Na
ši poslušalci čestitajo i n pozdrav
ljajo - 15.30 Melodije, k i j ih radi 
poslušate — 16.00 igramo za vas -
17.00 Špor tno popoldne — 19.30 R a 
dijski dnevnik — 20.00 Zabavni zvo
k i za vse — 21.00 Špor tna poroči la 
- 21.10 Simfonija v E-molu - 22.15 
Plesna glasba — 23.05 Iz operne za
kladnice Georga Friedricha Haen-
dla. 

To in ono z Velikega Trna 
• Z gradnjo stavbe, v ka

teri bi imeli prosvetni delavci 
stanovanja, družbene organi
zacije klubski prostor in osta
li prebivalci dvorano za kul-
turno-prosvetno dejavnost, Se 
ne sme več odlagati. Pričetek 
gradnje je bil sicer predviden 

Bevčeve mame iz Vavte vasi ni več 
Pred tremi tedni smo se za ved

no poslovili od priljubljene in zna
ne Terezije Kulovec, po domače 

Spremembe v novomeških 
srednjih šolah 

Pska srednja šola bo 
ehovim šolskim letom 
nenjski pou'k. V prvih 
bkih (pr. stopnji) se bo-
ttučJH predvsem admini-
leehnične predmete, v 
ii dveh letnikih (drugi 
[ra predmete ekonom-
3<T. Zaradi nove obliko 
p srednje šole odpade 
ib administrativni šoli, 
C>vem šolskem letu ne 

čiisovala v prvi letnik, 
drosveto bo do začetka 
sveta š e - ' ^ a u č i l mož-
/3 v drugi stopnji eko-

ednje šole preusmeri 
'ravno smer in v ra-
o-komercialnr smer. 

Učiteljišče bo tudi postopno 
ukinjeno. Ze letos niso več vpi
sovali v prvi letnik. Kot nado
mestilo za učiteljišče pa bo pri 
gimnaziji poseben oddelek (35 
dijakov) pedagoške smeri. 

Sola za bolničarje bo z 31. 
avgustom letos ukinjena, ker ni 
potrebe po njenem kadru. 

Internati ekonomske srednje 
šole, administrativne šole, va
jenske šole in internat za otro
ke padlih borcev ter žrtev faši
stičnega terorja se bodo z 31 av
gustom združili v Internat stro
kovnih šol v Novem mestu. 

LOKA: zahvaljujemo se Rdečemu 
križu za pomoč! 

V Loki pri Zidanem mostu 
so že svoj čas zgradili večji 
vodovod za naselje Račica. Po 
priključitvi sevniške občine k 
novomeškemu okraju so lani 
gradil; vodovod tudi na Čelov-
niku. ki leži na hribu, in ga 
kmalu dogradili. V načr tu je 
tudi gradnja vodovoda v h r i 
bovskem naselju Radež. 

Dejavnost R K je v loškem 
okolišu zelo razgibana. Članov 
R K je 250. Lan i je uspela kr
vodajalska akcija. Letos je R K 
iz Loke zaprosil za pomoč pri 

gradnji vodovoda okrajni od
bor R K v Novem mestu in do
bi l v ta namen 50.000 dinar
jev. V imenu članov R K se za 
Domoč okrajnega odbora R K 
najlepše zahvaljujemo! 

Naj še omenimo, da se je 
letos č lanar ina R K zvišala od 
60 na 120 dinarjev. Upamo, 

da ne bo negodovanja, ko jo 
bo treba tam, kjer so jo pla
čal ; po starem za vse leto, po
brati še za drugo polletje. De
lo R K je vidno, zato ga upo
števa tudi naša socialna ure
ditev. 

Bevčeve mame lz Vavte vasi. Ro
dila se je kot hči malega kmeta. 
Mladost je preživela v večji dru
žini skromno, a je bila zadovoljna. 
Njeni bratje l n sestre so odšli v 
Ameriko, ona pa Je ostala doma, 
sc poročila i n sta z možem živela 
skupaj 52 let. V zakonu se Jima 
|e rodilo osem otrok. Kl jub temu, 
da so b i l i časi nenaklonjeni in je 
bilo težko preživl ja t i osem otrok, 
ni klonila. Delala Je no* i n dan ln 
ponos-r.o zr la v prihodnost. Svojim 
otrokom je že v rani mladosti vce
pila ljubezen do domovine i n po
štenega življenja. Trdo življenje je 
iz nje oblikovalo l ik slovenske ma
tere — partizanske mamice. K o Ji 
je le pretrdo življenje zrahljalo 
zdravje ln se Je še vsa slabotna 
vrnila lz bolnišnice, Je okupator že 
zasedel našo deželo.^ S ponosom je 
gledala sinove, k i "so odhajali v 
partizane. Z a vsakim je potoči la 
bodrilno solzo i n želela: »Pojdi in 
/drav se vrni!« Zelja se j i je ure
sničila. Vseh pet sinov se je vrnilo 
lz partizanov. Bevčeva mama je b i 
la tudi mati partizanom. Borcem 
je nudila, kar je imela. Cesto Je 
dala zadnjo skorjo kruha. Zato se 
je priljubila vsem, k i so prišli v 
njeno hišo. 

Vedno manj je partizanskih ma
ter. V s i , k i smo poznali njihovo 
dobroto in ljubezen, j ih bomo 
ohranili v trajnem spominu! 

V BREŽICAH S P E T F I L M S K E 
Zaradi gradnje Prosvetnega do

ma v Brežicah so začasno odpadle 
filmske predstave. Vzrok za to Je 
bil nesporazum med Ktno-podjet-
Jem in domom J L A , k i ima odgo
varjajočo dvorano. Od nedelje 
dalje pa so spet redne predstave 
v domu J L A . Menimo, da Je bil 
sporazum nujen, saj tako velik 
kraj, kot so Brežice, ne more biti 
brez kulturnih prireditev. Številni 
obiskovalci k ina upravičeno upa
jo, da se cene vstopnic ne bodo 
podražile. Čeprav je ros, da so na 
sporedu največ premiernl f i lmi, b i 
vendarle morali skrbeti, da b i bi la 
eana vstopnic ustaljena. 

v ju l i ju , vendar še ne kaže, 
da bi z delom pričeli . Ljudje 
so že prispevali okoli 25 ku
bičnih metrov lesa in so Pr i 
pravljeni s prostovoljnim de
lom sodelovati p r i zemeljskih 
delih in odvozu zemlje. 

O Avtobusna zveza s Kr
škim bi b i la nujna. Iz tega 
kraja hodi vsak dan na delo 
preko 30 delavcev i n tudi v 
uradnih dneh imajo ljudje v 
K r š k e m veliko opravka. Tran
sportno podjetje Krško naj bi 
upoštevalo potrebe tudi tega 
kraja. 

• Podjetje »Meso« iz K r . 
škega, k i je uvedlo prodajo 
mesa v tem kraju, je prebi
valcem napravilo vel iko uslu
go. Ljudje so hvaležnost izra
z i l i podjetju na zadnjem zbo
ru volivcev. 

• Prodaja kruha se je do
bro obnesla, zadnjič pa so jo 
uk in i l i . Ljudje uprav ičeno 
sprašujejo, zakaj? 

• Poravnalni svet, k i ga 
vodi Jože Pire, je lani obrav
naval 77 primerov, od tega se 
j i h samo 15 ni moglo spora
zumeti. Do 31. maja letos je 
bilo 27 obravnav, od tega 15 
poravnav. Največ sporov na
stane zaradi zemlje in preuži t -
karstva. 

• Predsednik krajevnega 
odbora A l b i n Debevc je pove
dal, da so ljudje hvaležni ob
č inskemu 1 ljudskemu odboru 
zaradi, velike pozornosti p r i 
nadaljnjem razvoju kraja. V o 
l ivci so na zadnjem zboru 
sklenil i sodelovati s prosto
vol jnimi del i povsod, kjer bo 
to potrebno. D. K . 

Gojenci vojaške akademije sestavljajo model mostu, ki so ga 
sami izdelali. Letos so zelo ugodni pogoji za sprejem v razne 
vojaške šole in akademije. Vse potrebne podatke dobite na 
najbližjem vojnem odseku oz. pri referentu za narodno obramb* 

na domačem občinskem ljudskem odboru! 

http://har.ee


Stran 

89. Tisti štirje, ki so preplezali ograjo, so jo 
udrli naravnost proti koči. Naši so streljali v 
naglici in slabo merili. Naš pnlnžaj se je docela 
spremenil. Trenutek poprej smo še streljali izza 
varnih sten; zdaj j»a so sovražniki vdrli v kočo. 
Koča je bila polna dima in to je bila sreča za 
nas. Kapitan je poveljeval: »Sablje v roke in 
vrzite se nanje!« Tudi jaz sem pograbil sabljo 
in planil skozi vrata. Ravno pred menoj je zdrav
nik podil svojega napadalca po griču navzdol 
ln videl sem, kako ga je lopnil s sabljo, da je 
ta padel po tleh ln pomolil vse štiri od sebe. 

90. Preganjali smo roparje okoli hiše, toda te
daj sem opazil, kako plezajo novi uporniki čez 
ograjo. Eden je ihiel na glavi rdečo ruto in v 
zobeh je držal sabljo. Tedaj sem sc prekopienil 
po hribu navzdol in kn sem se spet skobacal na 
noge. je bil boj že končan. Pet roparjev je pa
dlo. Na naši strani je padel Yoycc, Httnter in 
kapitan sta bila ranjena. Sedaj smo računali, da 
je ostalo še devet roparjev in na naši strani smo 
ostali šc zdravnik, Trclawncy, Grav, jaz in ra
njeni kapitan. Iluntcr se ni več zavedel, umrl 
nam je ponoči. 

91. Roparji, se niso več vrnili. Po kosilu sta 
sedela doktor in mr. Trela\vney nekaj časa pri 
kapltanovem ležišču in vsi trije so se živahno 
posvetovali. Ko so sc dogovorili, je zdravnik 
vzel klobuk, pišlole in si opasal sabljo. V žep 
si je vtaknil zemljevid in oborožen s puško je 
zlezel na severni strani čez ograjo ter jo urno 
mahnil v gozd. Ko je Grav to videl, ie bil pre
pričan, da je zdravnik znorel. Jaz tega nisem 
mislil. Vedel sem, da ima zdravnik svoj načrt in 
da gre zdajle iskat Ben Gunna. 

92. V hiši me je dušilo. Povsod okrog mene je 
bilo polno krvi in kamor sem pogledal, so le
žala trupla. Ves prostor me je navdajal s stu
dom in tudi strah me je bilo. Čistil sem in po
spravljal kočo. Ko sem prišel v bližino vreče s 
kruhom in sem videl, da me nihče ne opazuje, 
sem res napravil prvi korak za svoj pobeg. Na-
tlačil sem si oba žepa suknje s prepečencem. 
Sloj načrt je bil. da poiščem belo skalo in se 
prepričam, ali ima res Ben Gunn tam svoj čoln. 
Ko me ni nihče videl, sem kot veverica preple
zal ograjo in planil v goščavo. 

Čuden naslov, boste rekl i ! 
Gotovo je kaj zapletenega, kaj 
nenavadnega, kaj učenega, 
skratka: hieroglifi, porečete! 

No, stvar j e dosti bolj pre
prosta. V naslovu je čisto na
vaden, toda za. nas topel in 
prisrčen pozdrav japonskega 
akademskega kiparja EISA-
K U T A N A K A , ki je v svoji 
domači pisavi napisal: PO
Z D R A V D O L E N J S K I ! 

• 

Slovenski stavek, k i pa g=s 
je zapisal v svoji pisavi zato. 
da bi brale; Dolenjskega lista 
videlj vsaj utrip njegove do
movine. 

Tanaka je najmlajši udele
ženec mednarodnega kipar
skega srečanja v Kostanjevici 
in Portorožu, saj je dopolnil 
šele sedemindvajset let. Če ga 
boste obiskali in videli , boste 
rekl i , da je mlajši . Več kot 
dvajset let mu nihče ne pri
sodi. Je t ipičen Japonec ter 
velja doma za enega najbolj 
nadarjenih kiparjev. Tako 
sporoča naša ambasada in to 
razodevajo tudi fotografije 
njegovih del. Se več : njegovo, 
dosedanje ustvarjanje v K o 
stanjevici izpričuje poveza
nost s tradicijo njegove domo
vine, nakazuje bogato orien 
talsko ornamentike k i pa jo 
Tanaka poenostavlja in j i 
daje sodoben izraz. Enajstih 
hrastov se je lot i l . Odlikuje 

ga izvrstna delovna metoda. 
Dela nepretrgoma in kadar ne 
kleše, vzame v roko skicirko 
ter nabira motive iz naših 

m rt ( p 

Elsaku Tanaka se podp i še tako
le : zgoraj po japonsko, spodaj: 

po »naše« 

krajev. To ponese v svojo do
movino. 

Po postavi je visok in ne 
brez ponosa. Takole je po
udaril svojo visoko raščenost: 

»Veste, Japonci so majhni, 
jaz sem pa visok!« 

Eisaku Tanaka se je rodil 
leta 1933 v Gunna Takasakiju. 

injekcija je pomagala medvedku 
Pred dnevi smo imeli v Čr

nomlju nenavadnega bolnika 
— medvedka. Na kmetijskem 
obratu v Lokvah, k i je od Čr
nomlja oddaljen kaka 2 km, 
BO delavci v gozdu zaslišali 
čudne glasove, podobne otro
škemu joku. B i l i so prepriča
n i , da se je v gozdu izgubil 
otrok. K o so prišli do mesta, 
od koder je prihajal glas, so 
te začudili, ker so namesto 
otroka našli medvedka. Lovca 
Božo Burazer in Tone Fabjan 
sta ugotovila, da je medvedka 
kača pičila v nogo. Žival se je 
rada dala ujeti. Dr. Derean. 
je medvedku dal injekcijo 
proti kačjemu piku, za žival 

Še 230.0D0 žrtev prvih 
atomskih bomb 

Mednarodna komisija stro
kovnjakov je objavila najno
vejšo statistiko o posledicah 
atomskega bombardiranja H i -
rošime in Nagasakija pred 16 
leti. Ob samem bombardira
nju ali kasneje za posledicami 
radiacij je umrlo 180.000 l judi . 
Se zmeraj pa živi okrog 230 
tisoč žrtev teh eksplozij. Te 
osebe v večjem al i manjšem 
obsegu (od opeklin in raznih 
krvavitev do levkemije in 
drugih neozdravljivih bolezni) 
bolehajo zaradi posledic ra 
dijskega sevanja. Tako je šte
vilo žrtev prvih dveh atom
skih bomb okrog 400.000. 

— Vzemite, pa še malo potr-

pa je poslej skrbel lovec Pre-
lok. Sprva j i je teknil l e med 
in morda še mleko. Zdaj je 
kosmatinček zaprt v leseni 
kolibici . 

Seveda se je žival kmalu 
naveličala dolgočasja, minilr 
jo je pohlcvnost in je zdaj 
pravi razgrajač. Kmalu bi 
prevrnila kolibico. 

Črnomal jski lovci meni j i , 
da so se medvedi v zadnjih 
letih p reveč razmnoži l i in j ih 
bodo morali začeti iztrebljati. 
Skoda, ki jo te zveri napravi , 
io v kmetijstvu, je le preveli
ka. Malega medvedka bodo 
najbrž poslali v inozemstvo — 
za lepe denarce. 

Jože Skof 

OKROGLE 
K O M P L I M E N T 

»Ali mi morda lahko zme-
njate bankovec za pet tisoč?« 

»Ne. res ne morem. Vendar 
hvala lepa, ker imate tako vi
soko mnenje o meni.*' 

DRUGA PLAT LJUBEZNI 

»Ti, kaj je mogoče, da si to 
ženo vzel iz ljubezni?« vpraša 
prijatelj svojega mršavega 
znanca, katerega žena je vsaj 
štirikrat težja od njega. 

»Saj je nisem vzel — vzela 
me je!« 

TEZA VE 
»Sem slišal, da imaš avto. 

Kje pa dobiš rezervne dele?« 
»O, z njimi je velik križ — 

nikjer ne morem najti novega 
nosu in malo rabljene lak
ti...« 

TEŽKO VPRAŠANJE 
»Kaj mislite, tovariši: ali 

naj priredimo banket v poča
stitev našega novega blo/ca. al« 
naj za tisti denar zgradimo še 
dvoje stanovanj?« 

Vsak četrtek v vsaki hiši: 
DOLENJSKI USTI 

Akademske študije je končal 
v Tokiu, kjer zdaj stalno živi. 
Je član Z v e z e Japortskih 
umetnikov in pripada skupini 
K O D O . S to skupino j e tudi 
razstavljal, na trgu V Nigati 
pa ima dva metra visoko 
skulpturo v bronu. 

Tanaka Je v svojem bistvu 
silno skromen in preprost. De
la z entuziazmom in je do 
zadnjega vlakna predan umet
nosti. Kot umetnik je tri me
sece neprekinjeno ustvarjal, 
da je zaslužil denar za vožnju 
iz Tokia, saj stane ta vožnja 
milijon v našem denarju. To 
oriča, da pripisuje takim med
narodnim srečanjem, kot je 
.-.impozij, izredno velik po
men. 

S Tanako se pravzaprav 
težko pogovarjamo. Tu in tam 
se mu zablisne kaka angleška 
beseda, drugače govor; samo 
japonsko. Zato imamo v ro
kah slovarje in pr i ročnike 
najrazl ičnejših založb. Tana
ka si pomaga tudi na ta na
čin, da riše in tako izpove
duje svoje misli . Sicer pa go
vori zelo malo, kar smo opa
zil i tudi, ko se je srečal z Ja
ponci. 

»Najbolj srečen sem. kadar 
delam!« nam je povedal. 

»Kadar delam, se zredim, 
če sem brez dela, hujšam!« 

Udeleženci simpozija mu 
ugajajo, ker tako vztrajno de
lajo, je rekel. »Zanima me 
zgodovina Jugoslavije in še 
posebej njena umetnostna pre
teklost. Vaše freske me pose
bej privlačijo in ne zaman, 
saj so me one v Hrastovljali 
popolnoma prevzele. Zanima
jo me vaše cerkve, kapele in 
gradovi!« 

Res. njegova skicirka je pol
na teh motivov. 

»Poznam vel ika mesta — je 
nadaljeval — Hongkong. Istan
bul, R im, Milano, obiskal sem 
azijske in evropske prestolni
ce, vendar mi je Kostanjevica 
s svojimi ljudmi in pokrajino 
bolj pri srcu. Ono so velika 
mesta, z vel ikimi galerijami 
in spomeniki, s posebnim 
tempom življenja, toda meni 
je ljubši tak kraj tišine!« 

Pozno v noč smo sedeli v 
naši knjižnici. Pogovarjali 
smo se in razmišljali , kaj oi 
napisali za intervju s Tanako. 
Poleg slovenskega kiparja 
Cerneta so sedeli indijski k i 

par Sankho, makedonski 
umetnik Boskov in drugi. Po
govor je tekel v štirih jezikih 

Razmišljali smo o najraz^ 
ličnejših rečeh. 

»Rad bi slišal glas svoje že
ne!« je rekel indijski kipat 
Sankho. »Telefoniral j i bom. 
toda prej bom moral poslat1 

telegram, da me bo čakala 
kajti v moji domovini bo ta
krat, ko bom kl ical , globoka 
noč . . . « i 

Medtem pa je Tanaka s po
močjo slovarjev napisal na l i 
stek, kj je b i l pred nj im: 

»Ne znam govoriti, toda to
le bi rad povedal: Kostanjevi-
ški prebivalci so dobri ljud
je!« 

Hvala. Tanaka, za vaše be
sede! Iskreno vam želimo, da 
ponesete to svoje prepričanje 
neskaljeno, ko vas bo letak-
poneslo proko madridskega 
Prada, Rima, Carigrada, 
Hongkonga v Tokio, osrednje 
mesto vaše domovine, domo
vino prelepega metuljčka 
B u t t e r f l y . . . 

LADO SMREKAR 

Medved v gosteh pri lovcu 
V Suhi krajini je iz leta v 

leto več medvedjih družin. 
Kosmatinci si že privoščijo 
bivališče v neposredni bližini 
Žužemberka. Tudi lovcem na
gajajo. Nič novega ni, če po
vedo otroci iz Bližnjega Gra-
denca, da na potd v šolo ali 
domov vidijo medvedko z 
mladiči. Kmet — lovec Janko 
Zaje iz Žužemberka je šel 
pred kratkim gledat, kdo mu 

dela škodo v detelji, pa je za
gledal v njej kosmatinca . . . 

Medved je obiskal tudi zna
nega sadjarja in lovca Anto
na Blatnika iz Zafare. Živali 
se je zahotelo sladkih češenj, 
pa hajd na drevo! Ko je med
ved polomil eno drevo, je šel 
na drugo. To lovca vznemirja, 
saj pravi: »Le kaj bi bilo, ce 
bi ga našel na drevesu in ga 
v temi ne bi spoznal?!« 

Milan S eni ca 

52 klasov 
iz enega zrna! 
Mart in Hrovat iz Konca 10 

pri Stopičah je pred 14 dnevi 
doživel nevsakdanjo »žetev«: 
sredi detelje je na njivi , kjer 
je lani rasla pšenica »itali-
janka«, naletel na 52 ži tnih 
bilk, visokih 1,20 metra, na 
vsaki pa je b i l dozorel klas 
pšenice. K o je deteljo obkosil, 
je presenečen obstal: vse bi lke 
so bile pri 'zemlji tako strnje
ne in goste, kakor da rastejo 
iz enega samega zrna. S koso 
je izkopal snop klasja iz zem
lje ln presenečen ugotovil, da 
je vseh 52 b i lk zares pognalo 
iz enega samega zrna! Po vasi 
je sosedom pokazal bogato 
klasje i n n ihče mu ni verjel 
zgolj na besede; šele ko so se 
ljudje prepričali , da rastejo 
vse bi lke zares iz enega sa
mega zrna, so Hrovatu verjeli, 
a še vedno zmajevali z glavo 
nad čudno igro narave. 

URAVN0VEŠEN0ST 
»Moja žena je najbolj urav

novešeno bitje, ki si ga moreš 
predstavljati,« je rekel mož po 
sedmih letih zakona. 

>Srečni človck!<, je odgovo
ril prijatelj. 

y>Ne bi rekel,* je oni sko
mignil. »Vsa; šest let je iz dne. 
va v dan enako slabe volje.« 

Za »tople poletne dni« (nare
kovaji veljajo letošnjemu po
letju!!) nova oblika kasak-blu-
ze: zanimiv |c ovalni iznez okrog 
vratu in pokončni pas z gumbi, 
pod katerimi s« bluza zr^enja. 

Angel bi b i l rad doumel, zakaj hoče 
sodnik tvegati, da bo ubit. Vsekakor 
ne zgnij zaradi teh dvajset tisoč dolar
jev. Res je to čedna vsota, vendar ne 
tolikšna, da bi razsoden človek zaradi 
nje tvegal smrt. Torej je le en vzrok; 
tisto, kar piše na listku, mora bit i tako 
pomenljivo, da bi sodnik Dolldv raje 
tvegal življenje, kot pustil, da Angel 
prebere. 

Angel je videl, kako se Doldy pr i 
pravlja na skok . . . Kaj more on proti 
tej sodnikovi norosti . . . Doldy bo pač 
umrl . 

OSMO POGLAVJE 
Vse to je trajalo komaj nekaj tre

nutkov. Angela je preblisnila misel, da 
je v hiši gotovo nekaj s lužabnikov. S l i 
šali bodo strel, zato bo moral hitro 
pobrati iz koša zmečkan listek in po
begniti. 

Zdajci pa je zazvonil telefon in pre
trgal tišino, 

Dolldy se je zdrznil. Zleknil se je v 
naslanjač in sopel od napora, na čelu 
pa so mu zasijale potne kaplje. 

Na sodnikovi pisalni mizi je stal te
lefon, drugi pa na mizici zraven, pol 
metra od sodnika. Gotovo je bi l povezan 
s j.irvim. 

Angel je stegnil roko in vzel slušalko 
aparata z mizice. Hkrati je malo 
dvigni l revolver in rekel sodniku: 

»Odgovorite. Morda vas kdo vabi na 
večerjo.« 

Sodnik je b i l brez moči, da bj se 
uprl. Kot v sanjah je dvignil s lušalko: 

»Halo. tukaj sodnik Dolldy.« 
»Tukaj Rake!« je odgovoril ženski 

glas. Angel, ki je poslušal na drugem 
aparatu, je vzdrhtel. Glas je bi l tako 
jasen in muzikalen. da je Angel nehote 
pritisnil s lušalko močneje na uho. 

».Nevidni gospodar' ukazuje, da osta
nete nocoj doma,« je nadaljeval ta čudo
vi t i ženski glas. »Lahko se zgodi, da 
vas bo potreboval.« 

Dolld.vjev pogled je bil poln čudnega 
strahu. Ozr l se je v Angela, kakor da 
ga vprašuje , kaj naj odgovori. 

» B o m . . . bom doma!« je slednjič le 
zjreljal. 

In zveza je bila pretrgana. 
Angel je odložil s lušalko in pozorno 

gledal Dolldj'ja. ki je z na po] odprtimi 
usti in kalnimi očmi strmel v prazno. 

»Zelo zanimivo!« je rekel Angel. 
»Klicala je . . . neka sorodnica . . . « jc 

zamrmral sodnik. 
»Zelo zanimivo.« je ponovil Angel. 

»Mora biti silno lepa, ko ima tako bo
žanska g"«s. Tod*, ckw.Ti p r » t iDo'Idy. 

po vaših volovsko izbuljenih očeh v i 
dim, da mi skrivate resnico . . .« 

»Doklej bo trajala ta bedasta šala?« 
je besno vprašal sodnik. 

»Hm, dokler se ne bom naveličal,« je 
odgovoril Angel. »Čujte, kdo pa je 
ta v r l i gospod, ki mu pravijo .nevidni 
gospodar '?« 

»Tega vam ne povem!« je< odločno 
odgovoril sodnik. 

»Tem slabše za vas.« 
»Pojdite k hudiču!« 
»Saj ravno k njemu vas bom sedaj 

poslal.« 
Angel je vstal, obšel mizo in se usta

v i l pred Dolldj-jem: 
»Kaže, da se ne zavedate resnosti 

položaja, stari lopov. Prejle sem se ša
l i l , ker se mi je vaša zadeva zdela 
smešna . . . Zdaj postaja stvar resna. 
Kdo sem, veste. Povedati morate vse. 
kar vam je znano, če ne . . . Če ne vas 
bom poslal tja, kamor sem danes po
slal Drakeja.« je rekel Angel s prete
čim glasom in naslonil cev revolverja 
sodniku na srce. 

Dolldyjeve ustnice so se spačile od 
strahu. ' 

»In nikar ne lažite!« j e dodal Ange! 
Sodnik se je ugriznil v izsušeno 

ustnico. B i l je sodnik že dvajset let in 
je lahko spoznal človeka, ki je pr i 
pravljen na vse, od tistega, ki zgolj ' 
s traši . 

Toda v trenutku, ko je hotel sprego
voriti, je v hodniku pred njegovo sobo 
odjeknil korak. 

DEVETO POGLAVJE 
Angel je pozorno prisluhnil . To so 

bi l i enakomerni koraki, verjetno je p r i 
hajal s lužabnik. Sodnik je dvignil gla
vo in v očeh se mu je ukresalo upanje. 
Toda Angel je še zmeraj tiščal revolver 
v njegove prsi. 

Nekdo je rahlo potrkal. Sodnik je po
gledal Angela in ta mu je pošepetal: 

»Vprašaj te , kaj želi.« 
»Kaj je?« je vpraša l sodnik. 
»Spodaj je inšpektor Brayan. gospod 

Govori l bi rad z vami!« s e je ' pred 
vrati oglasil s lužabnik. 

»Naj pride gor!« je pošepetal Ange! 
•odniku. 

Dolldv ga je osuplo pogledal, poterr. 
pa veselo ponovil na glas. 

»Naj pride k meni!« 
Koraki v hodniku so se oddalji ' i 

Angel je umaknil revolver s\ sodniko
vih prsi, vzel z levo roko iz žepa ciga
reto, jo prižgal in rekflfc 

»Kot nalašč! Prav želel sem spoznati 
inšpektorja B r a y a n a « 

K a d i l je z oči tn im zadovoljstvom. 
Počasi je stopil k naslanjaču v kotu so
be in ga obrnil tako, da je visoki na
slon bi l obrnjen k vratom. K o se Je 
vračal , je naglo brcni l v koš za papir, 
ga prevrnil , pobral zmečkan listek in 
ga vtaknil v žep še preden se je Dolldy 
utegnil zganiti. 

»Ko bo vaš s lužabnik najavil Braya-
na, boste šli odpret vrata. Toda pazi
te-. •« mu je pokazal revolvei. 

Sodnik očividno n i razumel položaja. 
Vendar je upal, da bo inšpektorjev pri
hod stvar zaobrnil. Takrat bo nekako 
že vzel listek iz Angelovega žepa, Bra -
}*anu bo pa tudi uspelo premagati ne
varnega pustolovca. Skrbelo ga je le 
to, da je Angel tako čudovito miren. 

Zdaj se je Angel oglasil, kakor bi 
prebral sodnikove mis l i : 

»Dolldy. inšpektor ne bo videl moje
ga revolverja. Vendar v i veste, da jaz 
imenitno streljam tudi skozi žep. V tem 
sem pravi mojster, še nikol i nisem 
zgrešil cilja. Torej, odpovejte se svojim 
bedastim zamislim, da se me boste z 
Brayanovo pomočjo o t res l i« 

Sodnik ga je s sovraš tvom pogledal 
in rekel: 

»Lepega dne vas bom p o i s k a l . . . « 
»Morda, če boste nocoj ostali živi.« 

mu je odgovoril Angel in slastno vdih
n i l d im cigarete. 

Pred vrati so odjeknili koraki in slu
žabnik je potrkal: 

»Inšpektor Brayan, gospod sodnik!« 
Angel je z glavo pokazal vrata. Dol l -

dy je stopil k njim, vedoč, da mu je 
revolver uperjen v hrbet. Obrn i l ' je 
kl juč in odprl. 

Na pragu je stal inšpektor Bravan. _ 
»Zakaj se Pa zaklepate, Dolldv?« je 

vprašal . »Vas je s t rah?« 
Sodnik je zaprl vrata, ne da bi od

govoril. 
»Jaz sem j ih zaklenil!« se je oglasil 

Angel. 
Inšpektor se je zdrznil in obrnil. 
Angel je mirno sedel v naslanjaču. 

Desno roko je tiščal v žepu, v levici pa 
držal cigareto. 

»Dolldv. bodite tako prijazni, pa spet 
zaklenite,« je rekel. 

Sodnik je dve, trj sekunde pornišljai, 
nazadnje pa le obrnil kl juč. Brayan )e 
debelo pogledal zdaj Dolldvja zdaj člo
veka, k i je sedel v naslanjaču. Potisnil 
je klobuk na t i lnik in se počehljal m 
ušesom. 
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