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S P R V E SEJE UPRAVNEGA ODBORA GOSPODARSKE ZBORNICE 

Gospodarstvo ie nedeljiva celota 
Vse sile v bitko za povečevanje proizvodnje in izvoza ter za uresničenje 
nalog družbenega plana — Velike zaloge kažejo, da se proizvodnja prepo
časi prilagaja tržišču — Medsebojno kreditiranje v gospodarstvu je še vedno 
preveliko — Hiter razvoj tudi pri nas zahteva gospodarsko povezovanje, 

ki ne sme poznati teritorialnih meja 

Prejšnji teden so na vseh hmeljiščih v okraju začeli obirati hmelj; kakor pravijo strokov
njaki, bo letošnji pridelek prav lep, marsikje pa celo boljši kakor lani. Na sl iki : brežiška 
zadruga ima odlično hmeljišče tudi blizu Čateških Toplic. Takole so hiteli z merjenjem 
nabranih škafov pretekli četrtek popoldne. Več o hmelju berite tudi na 6. strani 

današnje številke 

NO VOLE S presega plan 
Novolesov proizvodni plan 

je v prvih 7 mesecih letoš
njega leta dosežen s 100,71 
odst. Do konca maja letos 
so opravili 99 odst. razreza 
bukovega lesa po letnem pla
nu- V obratu vezanih plošč 
so do konca julija izpolnili 
6 8 odst. letne proizvodnje, 
sicer pa vse mesece, za po
vprečno 2,5 odst. presegajo s 
planom določeno proizvod
njo. Obirat drobnega pohi
štva in galanterije po začet
nih težavah v januarju in fe
bruarju presega vsak mesec 
za povprečno 10 odst. proiz
vodne naloge. Tudi proizvod
nja vezanih plošč je za 3,78 
odst višja. Edino žage v pr
vem polletju niso izpolnile 
plana, vendar je to razum
ljivo, ker žagarska proizvod
nja navadno steče šele v 
drugi polovici in proti koncu 
leta 

V Novolesu so nam po
stregli s še eno veselo novi
co: 25. julija sn, 3 tedne prej 
kot lani, s proizvodnjo ustva
ri l i milijardo din vredno
sti! 

Od vsega, kar smo v priza
devnem kolektivu izvedeli, 
pa je prav gotovo najbolj 
razveseljivo dejstvo, da ved
no bolj povečujejo izvoz. V 
prvih 7 mesecih letošnjega 
leta so izvozili za 72,14 odst. 
več kot vse lansko leto. — 
Novoles je že v začetku le
tošnjega lota svojo proizvod
njo podredil osnovni nalogi: 
izvozu. Za zahtevni inozem

ski trg Je razen konkurenč
nosti v cenah potrebna tudi 
kvaliteta izdelkov. 

Kaj izvažajo in kam izva
žajo, smo vprašali. 

Zunanje tržišče so j im 
»odprle« kvalitetne vezane 
plošče, k i so j ih izvažali že 
ani. Te tudi letos predstav-
jajo približno tretjino tega, 
tar izvozijo, drugo tretjino 
predstavljata lesna galante-
-ija in drobno pohištvo, pre-
istanek pa rezan les luščen 
jukov furnir in ostalo. Les-
IO galanterijo in drobno po-
lištvo izvažajo v celoti v 
JSA, jelov rezan les v Itali
jo, Anglijo in Egipt (v sep-
;embru ga bodo pričeli izva
žati tudi v Zahodno Nemci-
o), bukov rezan les in bu-
tov luščen furnir izvažajo v 
Italijo, bukov celulozni les 
ieloma v Italijo in Avstrijo, 
rezane plošče pa prodajajo 
t Italijo, Avstrijo, Vzhodno 
in Zahodno Nemčijo, Libijo 
in na Ciper. 

Za velike proizvodne uspe
le, zlasti pa za znatno pove
čanje izvoza zasluži kolektiv 
Novolesa javno pohvalo. Naj
več naporov so usmerili prav 

i povečevanje proizvodnje za 
izvoz, v želji, da bi po svojih 
močeh kar največ prispevali k 
utrditvi naše zunanjetrgovin
ske izmenjave. V zvezi s tem 
je kolektiv sprejel tudi »ti
ho« obljubo, da bo letos iz
vozil za 50 odstotkov več, 
kot mu nalaga družbeni plan. 
Kot dobri gospodarji uporab
ljajo vsako najmanjšo pri-
tožnot, da bi to res dosegli. 
Iz okroglic od luščenja bu
kovega furnirja, k i so j ih do
slej prodajali okoličanom za 
kurjavo, so v zadnjem času 
izbrali za več sto metrov pr
vorazredne bukove celuloze 
in drv ter vse to predali v 
inozemstvo in iztržili več ti
soč dolarjev. To je nov do
kaz, da v proizvodnji ne sme
mo prav ničesar zameta vat i ! 

Kolektiv je lahko dosegel 
takšne uspehe v precejšnji 
meri tudi zato, ker sta K G P K 
Novo mesto in K Z Dol. To
plice točno izpolnjevala svo
je obveznosti pri oskrbi No-
volesovih obratov s hlodovi
no ter hkrati izboljšala kva
liteto dobavljene hlodovine 
in jo Masirala po določenih 
uzancah. '/ 

Kmetijstvo in gozdarstvo na seji 
okrajnega odbora SZDL 

Predsednik okrajnega od
bora SZDL tov. Viktor Zu-

Kako sem pridelal 42 stotov 
pšenice 

Takole mi je pripovedoval Janez Klobučar iz 
Kočevja pri Črnomlju: 

»S kmetijsko zadrugo sem sklenil pogodbo o 
kooperaciji za pšenico. Izbral sem si sorto »San 
pastore«. Prejel sem navodila in sem delal tako, 
kot je bilo napisano. S kmetijskim tehnikom tova
rišem Kure tom sva se večkrat pogovarjala. Povedal 
mi je, kako naj gnojim, kako zatiram plevel, kako 
dognojujem. Vselej sva se lepo pogovorila in uspeh 
ni izostal. Res je, iz nič nI nič. Rastlini je treba 
dajati to, kar potrebuje, treba jo je negovati. Že 
vsa leta sklepam s kmetijsko zadrugo pogodbo o 
kooperaciji. Takšnega posevka pšenice ni bilo v 
bližini. Pridelal sem 42 stotov pšenice na hektar. 
Zadovoljen sem in bom lahko tudi nekaj prodal.« 

Povprečen donos v občini je 20 stotov na hektar, 
Klobučar pa jih je pridelal več kot še enkrat toliko! 

JOŽE 9KOF 

pančič je sklical za soboto, 
25. avgusta, 5. sejo okrajnega 
odbora Socialističnega zveze, 
ki se bo začela ob 8. uri v 
sejni dvorani OLO v Novem 
mestu. Tokrat so na dnev
nem redu številna vprašanja, 
ki zadevajo kmetijstvo in go
zdarstvo v našem okraju. V 
referatu bodo načeli proble
me, k i so zdaj v ospredju 
vseh naših nalog in zanima
nja občanov. Nanje so nas 
opozorili predvsem referati 
na IV. plenumu C K Z K J , po
svetovanje pri Glavnem od
boru SZDL Slovenije ter vr
sta razprav na terenu. Po
sebno važno je gradivo IV. 
plenuma C K Z K J , v katerem 
so izredno jasni sklepi za 
nadaljnji razvoj kmetijstva 
ter širjenje in krepitev socia
lističnih odnosov v kmetij
stvu. Zato pričakujemo od 
članov odbora plodno raz
pravo za to izredno važno se
jo okrajnega političnega vod
aj va. 

Združitev zbornic je bil eden izmed ukrepov, sprejetih 
T letošnjem letu z namenom, da bi naše gospodarstvo 
v novih pogojih laže obravnavali kot celoto, da bi pove
čevali proizvodnjo, izvoz in storilnost in se laže vključili 
v mednarodno delitev dela. Na prvi seji upravnega odbora 
Gospodarske zbornice, k i je bila v petek, 17. avgusta, so 

.pretresali uspehe gospodarstva v našem okraju v prvem 
polletju, po 'periodičnih obračunih. V poročilu nista bila 
zajeta kmetijstvo in gozdarstvo, ker je njuna realizacija 
razvidna šele konec leta. 

Predsednik zbornice tovariš Stane Nunčič je v uvodu 
poudaril, da bo zbornica načenjala probleme, k i nasta
jajo v proizvodnji in podjetjih, da bo z ekonomsko anali
tičnim delom skušala uresničevati jasno določene naloge 
v gospodarstvu ter bo bodisi neposredno posegala v 
podjetja ali pa opravljala svoje naloge s pomočjo orga
nov ljudske oblasti. Prav to pa je najboljše zagotovilo, 
da bo nova zbornica podrla cehovske okvire, v katerih 
so dosedanje štiri strokovne zbornice več ali manj delo
vale. To odgovorno nalogo bo gospodarska zbornica lahko 
opravljala samo, če bo poznala probleme v gospodarstvu, 
zato ne bo odveč, če bodo naše gospodarske organizacije 
pogosteje kot doslej iskale pomoč, kadar so v težavah, 
in se manj zapirale vase. 

Seje upravnega odbora se je udeležila generalna tajni
ca republiške gospodarske zbornice tovarišica Erna Pod-
bregar, okrajni ljudski odbor pa je zastopal podpredsednik 
tovariš Silvo Gorenc. 

Stanje gospodarstva po pe
riodičnih obračunih za pr
vo polletje ni najbolj razve
seljivo. Realizacija je v od
nosu na plan dosežena v pol
letju s 45,42 odstotka, zara
čunana realizacija z zaloga
mi pa približno 47 odstotkov. 
Najboljša je trgovina s 50,98 
odstotka realizacije, najslab
še pa gradbeništvo s 39,29 
odstotka. V primerjavi z lan
skim letom je realizacija le
tos za 4,98 odstotka višja. 
Gospodarstvo je ustvarilo le
tos 39,38 odstotka dohodka 
(za 5,02 odstotka manj kot 
lani) in 40,90 odstotka čiste
ga dohodka (za slab odsto
tek več kot lani). Poslovni 
stroški so doseženi s 40,85 
odstotka, prometni davek pa 
ustvarjen s 56,84 odstotka. 

Ustvarjeni dohodek, čisti 
dohodek in poslovni stroški 
(izračunani so po plačani 
realizaciji) se ne gibljejo 
tako, kot bi se morali po 
planu, saj so poslovni stro
ški za približno tr i odstotke 
višji, kot bi smeli biti . 

Osebni dohodki so ustvar
jeni s 46,65 odstotka in so 
za dobrih 27 odstotkov višji 
kot lani, vendar je 30. junija 
letos delalo v gospodarstvu 
le 95,32 odstotka s planom 
določenga števila zaposlenih. 
Zaloge izdelkov so za 32,72 
odstotka večje kot v juniju 
lani. Terjatve do kupcev so 
za 2 milijardi 628 milijonov 
dinarjev večje kot obvezno
sti do dobaviteljev. 

Industrija je ustvarila 45,24 
odstotka realizacije, 39,56 od
stotka dohodka, 41,31 odstot
ka čistega dohodka, 39,78 
odstotka poslovnih stroškov, 
50,48 odstotka prometnega 
davka, 47,38 odstotka osebnih 
dohodkov, njene terjatve do 
kupcev so za več kot 2 mili
jardi dinarjev višje od ob
veznosti do dobaviteljev, za
loge gotovih izdelkov (ki ni
so vštete v obračun dohod-

V R E M E 
od 23. 8. do 2.9.1962 

Okrog 29. avgusta padavi
ne • ohladitvijo. V ostalem 
lepo vreme. Dr. V . M . 

ka, čistega dohodka, poslov
nih stroškov in prometnega 
davka) pa so za skoro 42 
odstotkov večje kot lani. 

Podatki, zbrani s pomočjo 
statistične in bančne službe, 
ki smo jih uporabljali do
slej, niso dali tako objektiv
ne slike kot stanje po perio
dičnih obračunih. Brez dvo
ma precej kvari splošno sli
ko kritično stanje v nekate
rih panogah (rudniki!). Res
no in brez odlašanja mora

mo napeti vse sile, da bi 
plan dosegli, v posameznih 
podjetjih, k i imajo pogoje, 
da bi ga presegla, pa ga je 
treba tudi preseči. 

9 Odkod prevelike 
zaloge? 

32-odstotno jc-ečanje za
log Izdelkov Je nevarno zla
sti zato, ker smo že v pr
vem četrtletju opozarjali na 
ta problem. To hkrati kaže, 
(Nadaljevanje na 2. strani) 

No Otočcu bodo 
snemali dva filma 

Od 29. avgusta do 3. sep
tembra bodo na Otočcu tik 
gradu italijanski producenti 
snemali dva filma: »Leto 79« 
in »Stara zaveza«. Ljubljansko 
podjetje »Filmservis« pa bo 
nudilo tehnične usluge. 2e 
zdaj so mnogi otoški gostja 
opazovali na obeh straneh K r 
ke v skritem rokavu reke dva 
tribuni oziroma stavbi iz lesa, 
ki so jih zgradili v te namene. 

Ker se snemalcem mudi In 
mora biti delo opravljeno v 
nekaj dneh, bodo za množič
ne nastope spet najeli domačo 
»delovno silo«. Se pravi, da 
bomo v italijanskih filmih 
lahko videli domače obraze is. 
pod Trške gore ln Gorjancer 
kot zanimive filmske figure. 
Imena nosilcev glavnih vlog 
nam še niso znana. 

Priprave za skupnosti 
zavarovancev v socialnem 

zavarovanju 
V zvezi z novimi predpisi, 

ki v službi socialnega zava
rovanja uvajajo medobčin
ske zavode in , kot novo sa
moupravno obliko, skupnosti 
zavarovancev, teko. priprave 
tudi v našem okraju. Svet 
za zdravstvo pri OLO že pri
pravlja obširno poročilo, k i 
bo nanizalo vrsto podatkov 
in pokazateljev, na osnovi 
katerih se bo treba odločiti, 
koliko zavodov in skupnosti 
zavarovancev bomo ustano
vil i na našem področju. O 

tem bodo razpravljali na 
prihodnjem plenumu okraj
nega odbora SZDL ln hkrati 
zavzeli dokončno stališče, ko
liko zavodov ln koliko skup
nosti bo pr i nas. Volitve T 
skupščine skupnosti zavaro
vancev morajo bit i opravlje
ne do 10. oktobra letos. Po 
plenumu okrajnega odbora 
SZDL se bo pričela na tere
nu širša razprava med zava
rovanci, hkrati z njo pa tu
di priprave na volitve dele
gatov. 

— Škropiti bo treba, Miha, škropiti! 
— Bom, sosed France, bom, prihodnji teden dobim 

bolniško! 



Gospodarstvo je 
nedeljiva celota 

(Nadaljevanje s i . strani) 
da se proizvodnja ne prila
gaja dovolj hitro zahtevam 
tržišča. Večje zaloge v trgo
vini in gostinstvu dokazu
jejo, da proizvodnja na ti 
dve panogi pritiska in da 
jima je pripravljena prodajo 
tudi kreditirati. Napačno bi 
bilo dolžiti krivde bodisi 
proizvodnjo, bodisi trgovino; 
iskati moramo v z r o k e , 
zakaj je tako. Proizvodnja, 
predelava in blagovni pro
met so nedeljiva celota. Eden 
izmed vzrokov za povečanje 
zalog Je prav gotovo tudi v 
izpremenjeni strukturi po
trošnje, saj potrošnik vedno 
bolj kupuje tehnične pred
mete. Tako v proizvodnji 
kot v trgovini in komunah 
smo premalo mislili na ser
visne službe ža vzdrževanje 
tehničnih predmetov, čeprav 
to novi predpisi zahtevajo. 
Dolgoročna usmeritev gospo
darstva mora to upoštevati. 

Velike zaloge v gostinstvu 
(za 38 odstotkov večje kot 
lanU so nalbrž posledica 
znatnega povečanja promet
nega davka, ki je zavrl po
trošnjo. Vse kaže, da bodo 
komune na ta račun prej iz
gubile kot pridobile v doto
ku dohodkov, zato naj sku
šajo prometni davek zmanj
šati, dokler je še čas. Z no
vimi predpisi o olajšavah za 
tuje turiste se je tudi pri 
nas priliv tujih deviz pove
čal. 

Vprašanje ::alog je lahko 
kritično tudi zato, ker ne 
vemo, če je stvarna vred
nost blaga na zalogi tolikšna, 
kot jo podjetja izkazujejo. 
Prav gotovo so marsikje pri
krite količine nekurantnega 
blaga, zato bo zbornica ta 
problem temeljiteje analizi
rala. Vsi , k i pričakujejo ad
ministrativnih ukrepov ali 
olajšav pri zmanjševanju za
log, pa so v zmoti. Znižati 
rajši prej kot pozneje in 
proizvodnjo za vsako ceno 
prilagoditi tržišču je edino 
in najbolj gotovo vodilo. 

# Medsebojno 
kreditiranje 

Terjatve do kupcev in ob
veznosti do dobaviteljev so 
se letos v primerjavi z lan
skim letom sicer zmanjšale, 
vendar pa pomenijo od ob
veznosti za 2 milijardi 628 
milijonov dinarjev večje ter
jatve vse prej kot uspeh. To 
pomeni, da naše gospodar

stvo kreditira navzven, za 
takšno kreditiranje pa bi 
znesli provizija in obresti, 
če bi bilo stalno, kar 214 
milijonov dinarjev. Vrhu vse
ga je t~kšno kreditiranje kri
to z bančnimi sredstvi! — 
Brez dvoma so vzroki tudi 
tu v težavah pri prodaji te
ga, kar proizvajamo. Takšno 
medsebojno kreditiranje pa 
je toliko bolj nerazumljivo 
še zato, ker letos bančna in 
kreditna sredstva niso bila 
tako pereča kot prej. Vse 
kaže, da smo se v gospo
darstvu premalo posluževali 
bančnega kreditiranja za 
obratna sredstva (na primer 
lesna industrija!), precej 
vzroka pa je prav gotovo v 
še vedno neuresničeni reor
ganizaciji komunalnih bank. 

# V izvozu smo 
. dosegli uspehe 
Napori celotnega gospo

darstva so letos usmerjeni 
v povečanje izvoza, ker mo
ramo čimprej odpraviti ne
sorazmerje med našim uvo
zom in izvozom. V prvem 
polletju smo izvozili po vred
nosti 72,2 odstotka s planom 
določenih količin. Kl jub te
mu naporov za nenehno po
večevanje izvoza ne smemo 
zmanjšati. V razpravi so čla
ni upravnega odbora predla
gali, naj bi v bodoče name
sto vseh podjetij usmerjali 
v izvoz najsposobnejša, ta pa 
bi pritegovala k sodelovanju 
ostale. Zbornica bo sklicala 
o izvozu posebno posvetova
nje. 

# Gospodarsko 
povezovanje 

Na seji se je razvila ži
vahna razprava o gospodar
skem povezovanju (integra
ciji), k i ga tudi pr i nas raz
voj že zahteva. Stanje v in
dustriji kaže, da mnoga 
manjša podjetja ne obvlada
jo tržišča. Rekonstrukcija 
lesne industrije, k i je zelo 
razdrobljena, bi zahtevala 
zelo malo sredstev, ekonom
ski učinek pa b i bi l potem, 
zlasti če bi bila podjetja tes
neje medsebojno povezana, 
znatno večji. Lesna industri
ja bi nato lahko veliko več 
izvažala in se laže vključila 
v mednarodno delitev dela. 
Podobno je stanje v obrti, 
kjer imamo vrsto obratov, 
k i že proizvajajo na indu
strijski način, pa le stežka 
prodajajo svoje izdelke. Raz-

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Ob obletnici berlinskega zida, k i 
deli mesto v dva svetova In ga je 
začela graditi vzhodnonemška vlada 
13. avgusta lani, je prišlo do mnogih 
incidentov. Na zahodni 'strani so se 
spomnili te obletnice z protestnim 
zvonenjem vseh zvonov, številnimi obi-
sti k »zidu sramote«, kot ga imenujejo 
na Zahodu, z triminutnim molkom in 
podobno. Prišlo je tudi do demonstra
cij , dvoboja z gasilskimi črpalkami, 
metanjem solzilnih bomb in tudi stre
ljanjem. Govorilo se je tudi, da se 
pripravlja burja in da bo »počilo«. 
Tako je mislil tudi zahodnonemški 
obrambni minister Franz Josef Strauss, 
k i je v posebnem intervjuju italijan
skemu časopisu »Štampa« med drugim 
izjavil: »Na noben način ne moremo 
biti optimisti in verjeti, da se ne bo 
nič zgodilo. Če tudi ne bi želeli glo
balno vojno, Rusi so le pripravili za 
Berlin niz političnih in tehničnih ukre
pov. Tudi oni sami se še niso odločili 
ali j ih bodo izkoristili vse hkrati ali 
postopoma, takrat kadar bodo podpi
sali separatno mirovno pogodbo z 
Vzhodno Nemčijo ali pozneje. V vsa
kem primeru je nevihta v zraku. In 
zato ni bilo nikoli tako potrebno kot 
sedaj, da bo Zahod politično in voja
ško močan, odločen in enoten.« 

In kot vidjmo, se rri zmotil. Bile 
so nove krvave demonstracije v Za
hodnem Berlinu, v katerih je sodelo
valo več kot 10 tisoč demonstrantov, 
v glavnem mladine. Prišlo je do spo

padov med demonstranti in zahodno-
nemško policijo, napadli so avtobus 
z sovjetskimi vojaki i n dva ranili, me
tali so kamenje na podzemeljsko že
leznico, k i je pod nadzorstvom vzhod-
nonemških železničarjev, prišlo je do 
streljanja, padle so žrtve in po dose
danjih poročilih je nekaj manj kot 
dvajset ranjenih. 

Neposredni povod za najnovejše de
monstracije v Zahodnem Berlinu je 
bila smrt 18-letnega mladinca iz Vzhod

n i to samo dogodek v domači hiši, 
temveč, sodeč po odmevu, je pomen 
mnogo širši. In ni pretirano, če reče
mo, da sedanji napet položaj skriva 
nevarnosti, da bi lahko prišlo do spo
padov večjih razmer. 

Nekateri politični opazovalci ocenju
jejo zadnje dogodke v Berlinu kot 
načrtno pripravljanje »argumentov«, k i 
naj bi j ih Bonn uporabil v prihodnosti 
za pritisk na VVashington, da ne bi 
prišlo do nobenih »popuščanj« glede 

Krvav S Berlin 
nega Berlina, k i so ga vzhodnonemški 
policaji ustrelili na begu v Zahodni 
Berlin ter ga pustili umirati na meji, 
ne da bi kogarkoli pustili, da bi mu 
pomagal. 

Kot je mogoče soditi po sedanjih 
poročilih, je položaj napet in ozračje 
naelektrizirano. Sedanje krvave de
monstracije so ponovno opozorilo, 
kako je potrebna pomiritev tega žari
šča nemirov in pretresov v srcu 
Evrope. Trenutno je še težko oceniti, 
kakšne bodo posledice teh provokacij, 
nemirov in napadov, vendar lahko re
čemo, da je že to, kar se je pripetilo 
v zadnjih dneh zelo »nevarna igra z 
ognjem«. N i prišlo do ponovnih za
ostritev samo med nemškima bratoma, 

Berlina in sklenitve mirovne pogodbe 
•z Nemčijo. Kot je znano sovjetsko-
ameriški razgovori o berlinskem vpra
šanju niso doslej rodili nobenih kon
kretnih rezultatov, prav zaradi pre
močnega odpora Bonna in Pariza. 

Upati je, da se bo tudi sedanja 
»berlinska burja« ponovno stišala in 
da sedanji dogodki ne bodo preveč 
negativno vplivali na razgovore med 
Sovjetsko zvezo in ZDA, k i so le po
kazali smer, v kateri je treba iskati 
vsaj začasno rešitev. 

Sodeč po najnovejših poročilih, se 
bo propagandni dvoboj sicer nadalje
val: opaziti pa je težnje, da bi sedanji 
položaj ne dramatizirali s prilivanjein 
novega olja na žerjavico. 

voj j im zagotavlja samo na
slonitev na večja podjetja 
in specializacija proizvodnje. 
Tudi v tekstilni stroki ni 
nič boljše, saj so vsa pod
jetja, razen Novoteksa in 
Lisce v težavah. Vsaka ko
muna ima svoje gradbeno 
podjetje, vsa pa le životari
jo na račun investicij, k i j ih 
komune marsikdaj pričenjajo 
samo zato, da bi j im zago
tovile delo. Takšne investi
cije pa so zaradi nesodobne
ga načina gradenj dražje in 
vse prej kot koristne. 

Reševanje podobnih pro
blemov — našli bi j ih do
mala povsod — je v posa
meznih podjetjih zelo drago 
in neučinkovito. Laže in ce
neje bomo to rešili z gospo
darskim povezovanjem pod
jetij istih strok, k i bo te
meljilo na skrbno priprav
ljenih analizah in zagotav
ljalo dolgoročni razvoj. N i 
najvažnejše, če takšna zdru
žitev za neko podjetje prav 
danes ni gospodarsko zani
miva; pomembneje je, če je 
gospodarsko koristna v dalj
ši perspektivi. Le tako bomo 
gledali gospodarstvo kot ce
loto in hkrati gradili na- trd
nih temeljih, ga krepili in 
mu zagotovili organsko rast. 
Pri tem nas ne smejo mo

titi meje komun in okraja, 
saj gospodarstvo ne pozna 
teritorialnih meja. Izjave o 
»izvozu kapitala iz komune 
v komuno«, k i j ih je bilo ob 
teh razpravah že slišati, so 
neosnovane ter gospodarsko 
in politično škodljive! Zbor
nica bo zato skrbno priprav
ljala programe za širši, po
vezani razvoj naših podjetij 
in gospodarskih panog. V 
primerih, ko se bodo po
samezna vodstva i takšnemu 
razvoju upirala, pa bo po
magala tudi rotacija kadrov. 

M . J . 

80 let gasilstva v Sevnici 
Gasilsko društvo v Sevnici 

proslavlja ' letos 80-letnico. 
Upravni odbor društva se je 
že začel pripravljati na slo
vesnosti, s katerimi namera
vajo proslaviti praznik sevni-
škega gasilstva. 

Pokrovitelj proslave bo ob
činski odbor SZDL Sevnica, 
prireditev pa bo združena s 
praznovanjem občinskega 
praznika sevniške občine 16. 
septembra. Slavje se bo pri-

Vse pogodbe z zdravstvenimi 
zavodi podpisane 

V soboto, 11. avgusta, je bi
la v Trebnjem podpisana 
zadnja pogodba med okraj
nim zavodom za socialno za
varovanje in zdravstvenim 
zavodom v našem okraju. 
Vse lekarne, zdravstveni do
movi in postaje, bolnišnice 
in zdravilišča na našem pod
ročju imajo zdaj že urejene 
pogodbene odnose z zavodom 
za socialno zavarovanje. Ge
ne zdravstvenih storitev, do
govorjene po pogodbah, so 
povsod v okviru zakonitih 
določil enake ali nižje od 
onih na dan 31. decembra 

1961. Programi, k i so j ih 
zdravstveni zavodi izdelali 
pred podpisom pogodb, so 
konkretni in razen številk o 
potrebnih sredstvih vsebuje
jo tudi organizacijske ukre
pe, Id j ih bodo zavodi spre
jeli za izboljšanje zdravstve
ne službe na svojem območ
ju. V vseh zavodih so zaradi 
razširjenih programov in po
večanja uslug, k i j ih bodo 
zavarovancem nudili, pred
videli večjo potrošnjo sred
stev od lanske, čeprav so ce
ne uslug neizpremenjene ali 
celo nižje. 

čelo ob 9. uri v domu Parti
zana, nadaljevalo pa v gasil
skem domu. Govorili bodo 
vidni predstavniki družbenih 
in političnih organizacij. 

Gasilsko društvo Sevnica jo 
od 1882 do danes močno na
predovalo, kar bo prikazano 
tudi na proslavi. Da bi bila 
svečanost kar najlepša, so k 
sodelovanju vabljeni gasilski, 
godbeniki iz Kapel in vojaški 
zabavni ansambel iz Novega 
mesta. Po proslavi bo prosta 
zabava. 

Slab promet zaradi 
suše 

20. avgusta je b i l n * novo
meškem sejmišču slab pro
met. Zaradi suše je zmanj 
kalo kmetovalcem svinjske 
krme, zato se mnogi v tem 
času ne odločijo za nakup 
prašičev i n čakajo ugodnej
šega vremena. Tokrat so od 
720 naprodaj pripel janih 
pujskov prodali le 378. Z a 
nje so zahtevali 4300 do 
7.000 d in . Kot vidimo, je 
cena od prejšnjih sejmov 
padla. 

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED 
»Delo« je v sredo objavilo komentar o ko

munalnih bankah. V njem pisec graja težnje 
nekaterih manjših komunalnih bank, k i hočejo 
bit i samostojne, čeprav nimajo pogojev za to. 
»Ne gre samo za to,« pravi komentator, »da 
majhne komunalne banke ne morejo rentabilno 
poslovati. Take banke tudi težko zagotavljajo 
likvidnost in se morajo skoraj za vsak večji 
kreditni zahtevek podjetij obračati na Splošno 
gospodarsko banko. (Ta je bila v nekaterih 
primerih primorana, da je zahtevke majhnih 
komunalnih bank odklonila in odobrila kredit 
določenemu podjetju neposredno ali po moč
nejši komunalni banki.) Komunalne banke se 
morajo usposobiti, da bodo racionalno oskrbo
vale gospodarstvo s potrebnimi krediti in da 
bodo imele možnost hitre in učinkovite inter
vencije. Za tako poslovanje pa je sposobna le 
komunalna banka s takim območjem, k i ustvar
ja ustrezne kreditne vire. To pa se redkokje 
ujema z občino.« 

• Državni sekretar za zunanjo trgovino Ser-
ge jKra igher se je pred nekaj dnevi vrnil z 
obiska v Italiji, kjer se je z najvišjimi italijan
skimi funkcionarji razgovarjal o poglobitvi go
spodarskega sodelovanja med Italijo in Jugosla
vijo. Kraigher je v Rimu podpisal sporazum, po 
katerem bo Italija dala Jugoslaviji 78 milijonov 
dolarjev kredita. Pričakovati je tudi, kakor sta 
napovedala predsednik vlade Fanfani in mini
ster za zunanjo trgovino Preti, da bo v krat
kem prišlo do večje liberalizacije italijanskega 

- iz Jugoslavije, na primer mesa in živine, 

ter do znižanja carin na uvoz nekaterih indu
strijskih izdelkov. 

g| Dopisnik v ZDA Zivko Milic se je prek 
ameriškega satelita »Telstar« razgovarjal z ured
ništvom »Borbe«. To je bilo prvič v zgodovini, 
da je b i l opravljen direkten televizijski pogovor 
med ZDA in našo deželo. Dopisnikov glas je 
prenašala orjaška oddajna postaja v Endovveru 
in ga usmerjala proti »Telstaru«. Ta je iz viši
ne 1000 mil j pošiljal glas nazaj na evropska 
tla, k napravam v Franciji, odondod pa so 
pogovor prenašali dalje v beograjsko telefonsko 
centralo. 

MOČNE KOMUNALNE BANKE 

H Naše ladjedelnice v Splitu, Pulju in Reki 
so izdelale do začetka avgusta letos za tuje last
nike in družbe 13 ladij v skupni vrednosti nad 
10 milijard dinarjev. Skupna vrednost letos zgra
jenih ladij bo znašala kakih 63 milijonov do
larjev ali približno 12 odstotkov vsega našega 
letošnjega izvoza. 

H V nedeljo je odpotovala jugoslovanska par
lamentarna delegacija • predsednikom Zvezne 
ljudske skupščine Petrom Stambolieem na služ
beni obisk na Norveško. Po programu se bo 
delegacija sestala s predsednikom vlade, pred
sednikom parlamenta in drugimi norveškimi 
državniki. Obiskala bo tudi grobove med vojno 
umrlih jugoslovanskih internirancev. 

H Letos bodo v Savinjski dolini preizkusili 
mehanizirano obiranje hmelja. Stroj ima zmog
ljivost en hektar oziroma 1300 kg hmelja na 
dan. če se bo stroj obnesel, bo čez leta doživel 
množično uporabo na večjih kompleksih hmelja. 

• V petek so na levem bregu Save slovesno 
proslavili konec letošnjih del na trasi zasavske 
ceste. Cesto, k i bo držala ob Savi in bo pove
zovala Zasavje z Ljubljano, gradijo enote JLA. 

J V Sanici, v Bosni, je bila v nedeljo jubi
lejna proslava ustanovitve prve mladinske de
lovne brigade. Le-to so ustanovili pred 12 leti, 
da bi na osvobojenem ozemlju pravočasno 
opravili žetev. — Na proslavi Je govoril sekre
tar CK L M J Milosav Prelić. 

g j V mnogih krajih so v preteklosti le delno 
uveljavili odloke o agrominimumu, ne le zaradi 
pomanjkanja materialnih sredstev, ampak v 
mnogih primerih tudi zaradi ljudskih odborov, 
ki niso posebno vztrajali ali pa sploh niso uved
l i nadzorstva nad njihovim izvajanjem. Letos 
bo treba vztrajati, da bodo uporabile predpi
sane agrotehnične ukrepe na vseh predvidenih 
površinah, zlasti v pridelovanju pšenice. Pr i 
tem ne bo večjih težav, ker je večina zasebnih 
kmetovalcev že spoznala, da imajo od dosledne 
uporabe agrotehnike samo koristi. — Tudi kme
tijske zadruge si morajo pravočasno zagotoviti 
materialna sredstva, da ne bo kasneje, ko se 
bo začela jesenska setev, običajnih težav zaradi 
pomanjkanja tega ali onega, skratka — zaradi 
nepripravljenosti in malomarnosti. 

A Volilna kampanja v Alži
riji, ki le Je uradno začela že 
15. avgusta, se Je praktično za
čela ide v ponedeljek, lco so 
objavili listo kandidatov FLN 
in Je generalni sekretar te or
ganizacije preči tal preko radia 
predvolilno izjavo. Po kandi
datskih listah, ki so Jih obja
vili, je mogoče sklepati, da bo 
v bodočem parlamentu sedelo 
72 bivših vojaških voditeljev, 
13 žensk, f sindikalnih funk
cionarjev, 7 itudentov in 1C 
predstavnikov evropskega pre
bivalstva. 

e Več kot 17 ameriških uni
verzitetnih profesorjev Je pod
pisalo odprto pismo predsed
niku Kennedvju, v katerem ga 
pozivajo, naj občutno zmanjša 
program ameriške Jedrske obo
rožitve. Profesorji so izrazili 
bojazen, da bodo v ZDA izde
lali tolikšno zalogo orožja, da 
bi to praktlično onemogočilo 
razgovore o razorožitvi. 

a Predsednik centralne kon-
goške vlade Aduta Je sprejel 
vse točke novega načrta OZN, 
da bi končali secesijo Ka tange. 
Poveljnik kongoike armade ge
neral Mob-a'u pa Je izjavil, da 
je dosegel zmago nad silami 
secesionista Combeja v Severni 
Katangi. Combejevi žandarji so 
se raztezali, ko Je padel nji
hov poveljnik, po rodu Fran
coz, je dejal M«»»'*" 



i AVTOMOBILIH IMV: samo še 20 odstotkov uvoza 
O letošnji proizvodnji v kolektivu INDUSTRIJE MOTORNIH VOZIL v Novem mestu 
bomo obširneje pisali v prihodnji številki našega lista. Za danes samo razveseljiv, pa 
marsikomu še vedno malo znani podatek: v avtomobilski proizvodnji naše države je 
kolektiv I M V med prvimi tovarnami, saj imajo njegovi lahki dostavni avtomobili — 
K O M B I in K U R I R — samo še 20 odst. uvoženega materiala, se pravi samo motor, medtem 
ko je vse drugo izdelano doma ali s sodelovanjem jugoslovanskih kooperantov. V kolektivu 
pa si prizadevajo, da bodo dostavni avtomobili IMV v kratkem dobili tudi domači motor. 
— Na sl iki : skupina specialnih intervencijskih vozil tipa K O M B I , k i j ih je IMV izdelala 
za potrebe »Prometne hitre pomoči« na hrvaškem odseku avtomobilske ceste Zagreb— 
Beograd. V takem avtomobilu sta prometni miličnik in bolničar z vsemi potrebnimi 
pripomočki za hitro in uspešno prvo pomoč pri raznih nesrečah, naravnih katastrofah 
in pod. Takole so predali blesteče avtomobilu- domače proizvodnje na trgu pred hrvatskim 

Saborom v Zagrebu 

Z dobrim gospodarjenjem 
in s svojimi močmi 

Kolektiv prehrambene industrije »Bel sad«« iz Črnomlja je z dobrim gospo
darjenjem in pametno politiko delitve vlagal dohodek v rekonstrukcijo pro
izvodnih naprav - Preureditev obrata se bliža koncu, še letos pa se bo na 

ta račun proizvodnja močno povečala 

Belsad je bil konec leta 
1960, ko se je vnovič osamo-
s v o j i L . v , dokaj...nezavidnim 
položaju'. Obrat je sicer imel 
stroje za proizvodnjo marme
lade in sadnih sokov ter de
stilacijo, vse našteto pa je 
bilo že močno izrabljeno. 
Zelo pomembne naprave za 
polpredelavo sadja so bile le 
napol urejene, prav tako pa 
je bila nedograjena in po
manjkljiva kanalizacija, skla
diščni prostori pa neureje.ii. 
Stroji so bih zaradi mnogih 
reorganizacij demontirani in 
slabo oskrbovani, mnogih pa 
več ni bilo. 

Predtem je bil Belsad s 
svojimi izdelki znan na trži
šču, zdaj pa ga je čakala te
žavna naloga, v. novih pogo
jih gospodarjenja spet osvo
jit i trg, k i je bi l zahtevnejši 
kot nekdaj. Odločiti se je bilo 
treba najprej za to, kaj pro
izvajati, nato obrat usposo
biti, da bo lahko nudil trži
šču kvalitetno blago. Odloči
l i so se za proizvodnjo žga
nih pijač, sadnih koncentratov, 
sadnih sokov, marmelad in 
za vlaganje nekaterih vrst so-
čivja. V ta namen je bilo tre
ba urediti skladiščne prosto
re, preurediti kanalizacijo, 
postaviti novo kotlovnico, 
ker je v obratu primanjkova
lo pare, urediti cestišče okoli 
tovarne in • pripraviti prosto
re za montažo nove opreme, 
k i b i morala biti deloma 
kupljena iz uvoza. 

NAJPREJ SKLADI, NATO 
OSEBNI DOHODKI 

2e v letu 1961 je 71-članski 
'kolektiv skrbno pripravil de
litev čistega dohodka. Po pra
vilniku so določili 60 odst. 
čistega dohodka za osebne 
dohodke, preostalih 40 odst. 
pa za. sklade. Ker so zaradi 
začetih investicij želeli imeti 
rezervo, so delitev pozneje 
Izpremenili v 50:50, stvarno 
delitev pa so izpeljali tako. 
da so porabili 51 odst-. čiste
ga dohodka za sklade in 49 
odst. za"osebne dohodke. 

Kolektiv je pričel lani tako 
kot v<=i d n i ^ i Tvrioravljati nov 

pravilnik o delitvi čistega do
hodka in pravilnik o delitvi 
osebnih dohodkov,^ Tudi v 
njem so, tako kot v prejš
njem pravilniku, osvojili takš
na načela delitve, da so bil i 
edini kolektiv v komuni, v 
katerem ni imela komisija za 
vskladitev delitve, ko so j i 
svoj pravilnik predložili, no
benih pripomb. 

V letu 1961 se je celotni 
dohodek povečal za 85,3 
odst., poslovni stroški so se 
povečali za 71 odst., čisti do
hodek za 179,8 odst., osebni 
dohodki pa za 57,2 odst., ven
dar se je pri tem število za
poslenih v primerjavi z le
tom 1960 povečalo za 31.5 
odst. 

V E L I K D E L INVESTICIJ 
Z LASTNIMI SREDSTVI 

Belsadov investicijski ela
borat je bil izdelan že leta 
1959, takratna predračunska 
vrednost investicij pa je bila 
ocenjena na okoli 76 milijo
nov. Program so lahko pri
čeli uresničevati šele 1961. 
Povsem razumljivo je, da 
so se cene strojnih naprav 
in gradbenih storitev med
tem precej povečale, razen te
ga pa so morali prvotni pro
gram tudi razširiti in zgradi
ti marsikaj, kar v njem ni 
bilo predvideno. Investicije 
se zdaj že bližajo koncu, lani 
in letos pa j im jih je uspe
lo uresničiti samo zato, ker 
so gospodarili tako, kot smo 
opisali malo prej, in vlagali 
domala ves čisti dohodek v 
sklade. 

V Ielu 1961 je kolektiv po
rabil večji del za investicij
ske izgradnjo odobrenih kre
ditov (blizu 54 milijonov 
din), razen tega pa porabil 
še 24 milijonov din lastnih 
sredstev. Letos so porabili za 
investicije novih 8 milijonov 
din lastnih sredstev. Za kot
lovnico je bilo po predraču
nu predvidenih 3 milijone 
800 tisoč dinarjev, zanjo pa 

''so porabili nekaj več kot 15 
milijonov. Vso razliko je pri 
speval kolektiv sam. Stolp za 
Luwa aparaturo v programu 

Pred setvijo belih žit 
Poleg umetnih gnojil in mehanizacije moramo zagotoviti tudi dovolj sesnen-
skih žit — Blizu 5 tisoč hektarov površin bo posejanih z žitaricami v 
kooperaciji — Strogo izvajanje agrominimuma pri nekooperantih — Pogodbe 

naj zagotove večji odkup belih žit 

ni bi l predviden, veljal pa je 
nekaj čez 4 milijone dinarjev. 
Poleg vsega, kar smo našteli, 
pa je Belsadov kolektiv sa
mo v razdobju zadnjih treh 
mesecev opravil v obratu 1428 
prostovoljnih delovnih ur. 

Letos bo stekla nova Luwa 
aparatura za izdelavo sadnih 
koncentratov, pripravljena je 
strojna oprema za izdelavo 
sadnih sokov; novi kotel za 
kuhanje marmelade, k i lahko 
v 24 urah nakuha 10 ton, je 
pripravljen, urejena je kana
lizacija, v kletnih prostorih 
obrata pa so pripravljene ci
sterne, v katere lahko spravi
jo 126 ton sadnega koncentra
ta. BUsad je s kvalitetnimi 
izdelki v sodobni, praktični 
in okusni embalaži že osvo
ji l tržišče, izdelki pa še to
pli zapuščajo skladišče. Na
pori kolektiva niso bil i za
man, pripravljeni so in brez 
strahu lahko pričakujejo ju
trišnji dan. M. J. 

Premalo smisla 
za turizem! 

Zadnje tedne je prav vroče 
ln ni čudno, da je ob Kolpi 
vsak dan dosti kopalcev, poseb
no ob nedeljah in praznikih. 
Veliko je avtomobilov iz raznih 
slovenskih mest in sosednje 
Hrvaške, s katerimi se pripe
ljejo tisti, ki jih vabi topla in 
bistra Kolpa. Vendar to ni vse! 
Stare kosti, konzervne škatle 
in star papir ne zapuščajo le
pega vtisa na kopališču v Me
tliki. Pitne vode ni in nekaitere 
kabine so že v precej slabem 
stanju. Tudi za vozila bi lahko 
določili parkirni prostor. Na ta 
način ne bomo razvijali turiz
ma ob Kolpi! S turizmom pride 
tudi denar in tako ne moremo 
privabljati turistov. Nujno je 
treba nekaj storiti in urediti 
kopališče, da se bodo doma
čini in tujci z zadovoljstvom 
pred vročino zatekali h Kolpi. 

Asfaltna cesta, ki gre skozi 
Metliko, je polna prahu. Dobro 
bi bUo, da bi jo škropili bolj 
pogosto in ne samo ob prazni
kih. Tako morajo imeti ljudje, 
ki stanujejo ob cesti, vedno za
prta okna. 

DOLENJSKI LIST v vsako 

hišo Bele krajine, Spod. 

Posavja in Dolenjske! 

Od setve je žetev odvisna, 
tako pišemo že nekaj let v 
razdobju, ko se pripravl ja
mo na jesensko setev. T a 
stara modrost še vedno dr
ži, toliko bolj pa jo moramo 
upoštevati letos, ko je pred 
kmetijsko proizvodnjo ve l i 
ka naloga: povečati pridelek 
žitaric za toliko, da bi za
dostil domačim potrebam. 

Gospodarska zbornica No
vo mesto je v avgustu s k l i 
cala področna posvetovanja 
o pripravah na jesensko se
tev in nanje povabila razen 
kmetijskih strokovnjakov 
tudi predstavnike S Z D L ln 
komun. Razprava je obrav
navala največ vprašanje, 
kako povečati pogodbeno 
proizvodnjo belih žit. Ugo
tovi l i so, da moramo v le
tošnji jeseni v pogodbeno 
proizvodnjo zajeti vsaj po
lovico vseh površin, k i j ih 
pose jemo z belimi žiti, al i 5 
tisoč hektarov. 

Z uporabo kmetijskih 
strojev pr i setvi je že do
vol j izkušenj, kmetijske or
ganizacije so z n j imi dobro 
opremljene, primanjkujejo 
le strojne sejalnice, bodisi 
priključne bodisi vprežne. 
Nekatere zadruge j ih bodo 
še pred setvijo nabavile. Do 
25. avgusta morajo bit i 
zbrana naročila o količinah 
umetnih gnojil potrebnih 
za setev, veliko pozornosti 
pa bo treba posvetiti k v a l i 
tetnim semenom, saj smo 
le-tega marsikje zanemarili . 
2e lani je bilo namreč opa
zit i , da so zadruge prodale 
mnogo manj semenskih žit 
kot pred leti. Visokorodna 
pšenica se kmalu izrodi, za
to je potrebna pogostejša 
menjava semena. Vse kme
tijske organizacije bodo 
skrbno pripravile načrte za 
uporabo kmeti jskih strojev 
pri oranju, setvi in gno
jenju. 

L a n i smo v pogodbeni 
setvi zajeli okoli 3.300 ha 
površin in na njih pridelali 

na hektar od 25 do 56 sto
tov. Letos bomo te površine 
povečali za skoraj 2 tisoč 
ha, zato se moramo naloge 
lotiti z dobršno mero resno
sti. Pogodbe naj bodo k v a 
litetnejše od dosedanjih, ker 
moramo z n j imi zagotoviti 
odkup žitaric. Doslej je lah
ko kmetovalec povrni l za
drugi vloženo delo s proda
jo ostalih pridelkov; prav 
na ta način srna lani odku
pi l i manj kot 30 vagonov 
belih žit. S to prakso mora
mo zato letos prenehati. 

N a posvetovanjih so pose
bej razpravl jal i o odlokih o 
agrominimumu in ugotovili, 
da bo boljše, če bodo ti od
loki zajemali predvsem po
vršine, k i so primerne za 
strojno obdelavo. Da °bi za
gotovili učinkovit nadzor 
nad izvajanjem odloka ter 
uspešnejše delovanje stro
kovne službe, mora odlok 
zajeti vse obdelovalne po
vršine, ne le posamezne 
parcele kot doslej. K e r ko
operanti odlok o agromini
mumu s pomočjo pogodb že 
izvajajo, naj bo agromini-
mum obvezen predvsem za 
kmetovalce, k i z zadrugo še 

nimajo pogodbenega od
nosa. 

Pred tednom dni so p r i 
čeli o pripravah na jesensko 
setev razpravljati zadružni 
sveti. O tem pomembnem 
vprašanju, k i zanima vso 
našo družbo, pa bodo raz
pravljale tudi organizacija 
S Z D L in zbori občanov. N a 
množičnih sestankih bodo 
povsed temeljito pretresli 
setvene načrte, saj je od te
ga, kako bomo na setev p r i 
pravljeni, odvisen pridelek 
v prihodnjem - letu. K e r so 
priprave že zdaj zelo teme
ljite, lahko upamo, da bo 
tudi uspeh takšen, kakršne
ga želimo. 

PODRL TABLO IN PRISTAL 
»1 METROV POD CESTO 

Pavel Sušilovič je 14. avgusta 
vozil osebni avtomobil ZG-86— 
83 po avtocesti proti Zagrebu. 
Ker ni bil dovolj vešč uprav
ljanja, je pri hitrosti «50 km 
pred odcepom Videm-Krško, ko 
mu je pričelo vozilo zanašati, 
izgubil oblast nad krmilom. Ko 
je pritisnil na zavore, ga je za
neslo s cestišča, nakar je vozil 
90 m po zelenem pasu, podrl 
obvestimo tablo, se dvakrat 
prevrnil in obstal 31 m pod ce
sto. Bn potnik je teže poško
dovan, na vozilu pa je za blizu 
130.000 din škode. 

Priprave na jesensko setev 
v Suhi krajini 

Lansko jesen so v Suhi kraji
ni posejali 110 hektarov viso-
I.orodnih sort pšenice v koope
raciji z zadrugo. To sicer pred
stavlja 34 odstotkov vsega po
sevka pšenice, vendar pa uspeh 
nI bil popoln, saj so sejali tu
di staro, že izrojeno seme, l.i 
tudi pri najboljši agrotehniki 
ni sposobno dati velikih dono
sov. Zato ima le uporaba več
jih količin umetnega gnojila za
slugo pri pridelku 30 mtc na 
hektar, kar je približno po
vprečje visokorodnih sort pše
nice v kooperaciji v pro.cklem 

Ko smo v zadrugi setavljali 
akcijski program za leto 196:, 
smo imeli razčiščene lanskolet
ne pomanjkljivosti in si zadali 
nalogo, da letošnjo jesensko se
tev v kooperaciji bolje opravi

mo. Plan,, setve visokorodnih 
sort pšenice v kooperaciji smo 
povečaU na 140 ha, s čimer bi 
kooperacijska setev zajemala 
47 odstotkov pšenice. V okviru 
tega smo predvideli, da bi le
tošnjo Jesen v kooperacijski se
tvi zasejati 8750 kg priznanega 
semena pšenice, medtem ko je 
bilo v lanskem letu posejane
ga le 800 kg semena. 

Sklepanje nevih pogodb Je v 
teku. Do zdaj je zadruga že 
sklenila s kmetovalci pogodbe 
za menjavo pšenice za 1600 kg 
priznanega semena. Zamenjava 
Je ugodna za kmetovalce, zato 
bi postavljeni plan spričo ve-, 
like potrebe lahko presegli, če 
bi se kmetovalci zavedali vred
nosti priznanega semena. 

M. S. 

Tekmovanje v strojni košnji 
Občinski odbor Ljudske 

tehnike Novo mesto je v ne
deljo, 19. avgusta, s pomočjo 
in sodelovanjem K G P K N-> 
vo mesto, Kmetijske šole 
Grm in K Z Novo mesto pri
redil tekmovanje kmetijskih 
strojnikov v košnji s trak-
•torsko kosilnico in z ročno 
motorno kosilnico. Stroje za 
tekmovanje so dale na raz
polago omenjene tri organi
zacije. Tekmovanja se je u-
deležilo 17 tekmovalcev iz 
kmetijskih organizacij obči
ne Novo mesto. Vsak izmed 
njih je moral pokositi parce
lo, dolgo 100 m in široko 50 
m. Pri ocenjevanju je komi
sija razen časa upoštevala 
tudi kvaliteto opravljene koš
nje. 

Najboljši rezultat v košnji 
s traktorsko kosilnico je do
segel Jože Cvelbar iz Kme
tijske šole Grm s X97 točka
mi, drugi je bil Franc Šinko
vec iz K G P K Novo mesto s 
174 točkami, tretji pa Vinko 
Rabzelj iz K G P K Novo me
sto s 166 točkami. V tej ka
tegoriji je tekmovalo 12 kme
tijskih strojnikov. 

V košnji z ročno motorno 
kosilnico je bil najboljši 
Herman Horvat iz K G P K 
Novo mesto, k i je dosegel 
193 točk, drugi je bi l Dane 
Mikec iz Živinorejskega za
voda s 177 točkami, tretji pa 
Franc Šinkovec iz K G P K 
Novo mesto, * s 198 točkami. 
V tej kategoriji je tekmovalo 
5 tekmovalcev. 

Tekmbvanje v strojni koš
nji je pomembno zlasti zato, 
ker gradimo vedno več živi

norejskih obratov, ročno 
spravilo sena pa je zelo dra
go in zanj hkrati vedno bolj 
primanjkuje delovne sile. S 
sodobnimi načini košnje, ka
tere naši kmetijski obrati 
vedno bolj uporabljajo, bo
mo ceno osnovne živinske 

krme — sena — znižali. Tek
movanja, kakršno je bilo v 
Gotni vasi, pa mnogo prispe
vajo tudi h kvaliteti in uspo
sabljanju strojnikov, k i vo
dijo sodobne kmetijske stro
je. Organizacija tekmovanja 
je bila zelo dobra. 

Na nedeljskem tekmovanju v Gotni va« : 



PISMA U RED NIŠ TVU 

NADVOZ - REŠITEV 
BODOČNOSTI? 

Tovariš urednik, 
Bizeljska cesta v Brežicah 

je ie vedno problem. Pot od 
nujne potrebe preko načrtov, 
dovoljenj in sredstev je dolga 
in težka, čeprav gre za važno 
vprašanje mesta in za pro
metno križišče. Osnovna de
la na sredini trase zadovolji
vo napredujejo in predvide
vajo, da bodo nadoknadili iz
pad zaradi začetnih zamud. V 
polnem teku so dela pri grad
nji planuma in urejevanju ko
munalnih naprav. Cesto torej 
gradijo in stanovalci ob Bi-
zeljski cesti netrpno pričaku
jejo, kdaj bodo imeli varen 
dostop do svojih hiš. 

Pa se je zataknilo! Načrt 
ta cesto namreč predvideva 
most preko Ulice pod obzid
jem, kar je urbanistično in 
funkcionalno odlična zamisel, 
le da danes in v bližnji pri
hodnosti ni izvedljiv. Vseka
kor je treba sprejeti predlog, 
da se zgradi enostaven nad
voz (kot na avtomobilski ce-
iti) v širini cestišča, kolesar-
skih stezd in pločnikov. Po 
drugi inačici naj bi bila Bi
zeljska cesta zgrajena brez 
nadvoza s priključkom na 
Ulico pod obzidjem. Postala 
bi obvozna cesta za tranzitni 
promet. Ta ideja ima teore
tično prednost, praktično pa 
toliko ugovorov, da je neiz
vedljiva. Njena prednost je v 
tem, da bi z rekonstrukcijo 
obvozne ceste morebiti raz
bremenili promet, vendar je 
to povezano s tehničnimi te
žavami zaradi predvidene 
gradnje nove tranzitne ceste, 
ki naj bi povezovala avtomo
bilsko cesto v smeri proti Ma
riboru in železniški postaji 
Brežice. Predlog direktnega 
priključka naj bi bil le provi
zorij. Provizorij pa moramo 
odločno odkloniti, ker vemo, 
da je predrag.- Najbrž tudi ni 
ie nihče razmišljal o novem, 
izredno nevarnem križišču, na 
katerem je močan vprežni 
promet, in o cesti, katere 
vzdrževanje bi bilo glede na 
precejšen padec predrago. 

Vsi zgornji argumenti govo
re za gradnjo nadvoza. Ugo
vorov zaradi gostote prometa 
skozi središče mesta in ne
varne točke pri Brežiškem 
gradu ne bi mogli sprejeti. 
Tranzitni promet iz maribor
ske »trani bi se lahko pre
usmeril po Trdinovi in Do-
bovški cesti, kar bi rešili z 
nekaterimi prilagoditvami na 
teh cestah. Promet proti že
lezniški postaji bi bil varnejši 
skozi mesto kot po izhodni 
Cernelčevi ulici, kjer so tri 
križišča z nevarnimi ovinki. 
Pri reševanju tega vprašanja 
ne smemo pozabiti, da se mo
derna gradnja cest usmerja 
na premostitve križišč, ne pa 
na ustvarjanje nevarnih točk 
v današnjem stalno narašča
jočem prometu. Prepričani 
smo, da problemi ljubljanskih 
vozlišč resno opozarjajo na 
previdnost in pametno ukre
panje. Mnenja smo, da je bo
lje, če zaradi finančnih težav 
zgradimo nadvoz drugo leto, 
kakor pa da napravimo težkd 
popravljivo napako. 

Del Bizeljske ceste bo letos 
usposobljen za promet. Pro
metni organi bodo morali nuj
no preusmeriti ves promet z 
motornimi invprežnimi vozili 
po cernelčevi ulici v novo na
selje Hrastinec. Po sedanji 
Hrastinski poti bi bilo treba 
prepovedati vsako vožnjo iti do 
izgotovitve nadvoza naj bi po 
nje) hodili le pešci. Ta ukrep 
narekuje in terja skrb za var
nost pešcev, predvsem števil
nih otrok na pešpoti, ki je 
vsak dan bolj obremenjena z 
vozili. 

Maks Toplišek. 
Brežice 

(OPOMBA UREDNIŠTVA: o 
Bizeljski cesti oz. o mostu 
preko Ulice pod dbzidjem 
Brežičani, kakor smo zvedeli, 
precej razpravljajo. Pričaku
jemo, da se bo zaradi spro

ženega problema oglasil še 
kdo, saj gre za važno vpraša
nje mesta in njegovega pro
meta ter vseh problemov, k i 
so s tem tesno povezani.) 

ZAKAJ SO DOBRAVICE 
ZAPOSTAVLJENE? 

Tovariš urednik, 
prebivalci iz vasi Dobravice 

m okolice se že dalj časa 
sprašujejo, kdaj bodo dobili 
novo železniško postajališče. 
Potniki, ki čakajo na vlak, so 
izpostaljeni vremenskim ne-
prilikam, ker nimajo zavetja. 
Stavba postajališča, ki je bila 
med vojno porušena, je še se
daj v razvalinah. Tudi prebi
valci Dobravic in okolice so 
med vojno veliko pretrpeli in 
bi ne bilo prav, da bi v času 
splošne obnove nanje popol
noma pozabili, želijo, da bi 
dobili vsaj zasilno stavbo, ki 
bi jim nudila zavetje pred 
dežjem in snegom. Prav bi 
bilo, da bi tudi o njihovem, 
problemu malo razmislili. 

Kristina Butala, 
Dobravice 4 

ČEMU DVE URI PRED 
TREBANJSKO 

MESNICO? 
V Trebnjem je za ves kraj 

in okolico le ena mesnica. 
Ker je prostor precej majhen, 
se nabere posebno ob sobo
tah in nedeljah toliko ljudi, 
da morajo čakati pred mesni
co tudi po dve uri in več, da 
pridejo na vrsto. V mesnici 
streže samo mesar, ki tudi 
obračunava. To pa ni samo 
zamudno, temveč je tudi v 
nasprotju z vsemi higienski
mi predpisi. 

Pred vojno so bile v Treb
njem tri mesnice, od takrat 
pa se je prebivalstvo podvo
jilo. Nujno je, da se trenutno 
stanje popravi. Tisti, ki bi lah
ko k temu pripomogli, pa naj 
se vsaj malo ozrejo na kriti
ke potrošnikov in na slabo 
trenutno stanje! 

Janez Legat 
in drugi potrošniki 

BREZICE: brez slepomišenj 

• Beograjsko podjetje -Teti
no oprema« bo izvozilo v Boli
vijo 180.000 vprežndh plugov, ki 
jih bosta v ta namen Izdelali 
tovarni »Proloter« iz Leskov ca 
in »Lipos« iz Tuzle. Pluge bodo 
Boliviji dobavili do 1964. . 

• Na polotoku Boriku pri 
Zadru so nedavno odprli avto-
kamp, ki lahko sprejme 1500 
ljudi. Ta avtokamp spada med 
največje ob jadranski obali. 

• V novem turističnem nase
lju v Vrsarju na istrski obali 
so zgradili 15 weekend hišic s 
približno 60 ležišči. Zdaj gra
dijo pot od Porota do Vrsarja. 

»Res, letos pa ni oddiha, 
ne zastoja; nič kaj ne misli
mo na počitnice. Komisije 
delajo, politično življenje v 
občini je razgibano in živah
no. Pravkar smo sredi zborov 
občanov . . .« Tako sta zače
la naš pogovor pretekli če
trtek opoldne tovariša Ivan 
2ivič, predsednik občinskega 
odbora SZDL, in Vinko Jur-
kas, sekretar občinskega ko
miteja Z K S v Brežicah. O 
tem povedo svoje tudi šte
vilke o zborih občanov: 

na Čatežu 5. avgusta: 123 
ljudi, 12. avgusta v Krški va
si in Skopicah: 90 oziroma 
40 vaščanov, v Lenartu: čez 
200 občanov, 15. avgusta zve
čer v Dobovi: nekaj nad 450 
ljudi. 

»Drevi bodo zbori občanov 
v Gregovcih, Drenovem in 
Dramlji na Bizeljskem; v 
nedeljo na Orešju, Bizelj
skem in v Stari vasi, nato 
sledijo zborovanja v Globo
kem in v Cerkljah. Krajevni 
odbor v Pišecah pripravlja 
zbor z istim programom . . .« 
nadaljujeta tovariša. Poglej
mo podrobneje poročilo iz 
Dobove: 

— No pobudo krajevne or
ganizacije SZDL je bi l v sre
do zvečer sklican zbor obča
nov, katerega se je udeležilo 
nad 450 članov Socialistične 
zveze. Po otvoritvi zbora so v 
razpravi sodelovali: predsed
nik ObLO Brežice, predsed
nik občinskega odbora SZDL, 
načelnik občinskega oddelka 
za gospodarstvo, predstavnik 
Vodne skupnosti za Dolenj
sko in zastopnik podružnice 
zavoda za socialno zavarova
nje iz Brežic. Na zboru smo 
razpravljali o važnih gospo
darskih in političnih vpraša
njih. Občane so najbolj zani
mala tale vprašanja: 

kako bo z gradnjo nasipa 
ob levem bregu Save (zdaj 
nastajajo ob večji vodi za
radi dograjenega nasipa na 
desni strani pri nas večje 
poplave kot prej!); kako je s 
Pletilnico; kam je šel denar 
žage in mlina v Rigoncih; ka
ko je s krajevnim samopri
spevkom. Na vsa vprašanja 
so ljudje dobili izčrpne od
govore. Naše kmetovalce pa 
je še posebej zanimalo, kako 
odkupuje kmetijska zadruga 
zemljo v zvezi z investicija
mi v kmetijstvu. To j im je 
lepo obrazložil kmetijski stro
kovnjak inž. Mile Pieterski. 
O vsem smo se živahno pogo
vorili in si takih sestankov 

ter tako dobro obiskanih 
zborov še želimo! 

N a vseh naštetih sestankih 
sodelujejo predstavniki za
druge, ObLO, K G P in tova
riši iz občinskega političnega 
vodstva. »Povsod smo se te
meljito pomenili o jesenski 
setvi; l judi smo seznanili z 
občinskim programom inve
sticij za kmetijstvo, k i ima 
za našo občino še prav po
seben pomen« je nadaljeval • 
razgovor tovariš zivič. »Pov
sod se je pokazalo, da ljudje 
želijo vedeti, kakšne načrte 
ima zadruga in K G P , da ho
čejo dobiti jasen vpogled v 
ta program in nadaljnji raz
voj. Odkrit razgovor, brez 
slehernega slepomišenja, je 
največ vreden. Zbori so do
slej povsod uspeli: zares smo 
seznanili l judi s programom 
v kmetijstvu, to pa je b i l 
tudi namen Socialistične zve
ze«. 

Seveda ni šlo kar tako lah
ko. Marsikje so polproletar-
ci — tisti, k i sede na dveh 
stolih: dopoldne v tovarni, 
popoldne na koščku njive — 
jezno spraševali: »Kaj bo pa 
z našo zemljo? Krvavo smo 
si jo prislužili! S pokojnino 
ne bomo mogli živeti!« in 
podobno. No, nobena skriv
nost ni več, da se bodo take 
'»dvoživke« morali odločiti: 
ali za redno delovno razmer
je, ali pa za prehod v čisto 
kmetijstvo. Bilo je treba od
govarjati tudi na resna vpra
šanja: 

kaj bo s starimi ljudmi, 
k i niso več sposobni za de
lo? Kako se bo zaposlila od
visna delovna sila? Kako bo 
z zemljo v višjih legah? Tudi 
o teh problemih so na zbo
rih ljudje dobili pojasnila: 
razširjena proizvodnja v K Z 
in v K G P bo prevzela nekaj 
delovne sile. V občini bodo 

razširili sedanje industrij
ske in obrtne obrate in omo
gočili ljudem zaposlitev. Od
več je strah nekaterih, kam 
bodo šli. 

Letos organizacije Sociali
stične zveze v brežiški ob
čini res nimajo počitnic. V 
tesnem stiku so s svojimi 
člani, z ljudskim odborom in 
z vodstvi kmetijskih organi
zacij, da b i s skupnimi na
pori razširili dosedanje uspe
he v kmetijski proizvodnji 
svoje komune. Pogumno se 
lotevajo novih nalog; dobro 
namreč vedo, da bomo samo 
z uvajanjem nove tehnologije 
in z načrtnim, stalnim širje
njem socialističnih oblik go
spodarjenja dosegli potre
ben nadaljnji razvoj kmetij
stva. Pr i tem odgovornem 
delu sta Zveza komunistov 
in Socialistična zveza delov
nega ljudstva brežiške obči
ne v prvih vrstah. T. Gošnik 

D v a j s e t l e t M D B 
Mala srbska vasica Sanica 

je kraj, kjer sc je 14. avgu
sta 1942 formirala prva mla
dinska delovna brigada. Bri
gada je opravljala zahtevno 
in odgovorno nalogo, ko je 
zbirala hrano in obleko za 
borce NOV. Precej mladincev, 
ki so bi l i v tej brigadi, je do
čakalo konec revolucije v par
tizanskih odredih. 

V spomin na ta dogodek so 
tudi v Metliki počastili 20-let-
nico M D B . Komandant MDB 
»Belokranjski heroji«, k i dela 
ta čas v Metliki, Rudi Dim je 
odkril spominsko ploščo, k i 

KDO BO 
ODGOVARJAL? 
O mostu čez Savo i n K r k o 

p r i Brežicah smo že pisal i . 
Te dni so popravil i del be
tonskega t laka na mostu 
čez K r k o , kjer je bi lo ne
varno, da b i se udrlo. Grozi 
pa nova nevarnost. Vsak 
čas se lahko zgodi nesreča 
na viaduktu med obema 
mostoma čez reki . Odgovor
n i činitelji b i se morali kar 
kmalu lot i t i rekonstrukcije 
objekta. Menimo, da bo po 
morebitni nesreči prepozno 
iskati kr ivca , zato rajši pra
vočasno odstranimo nevar
nost. —ek 

omenja mlade graditelje že
lezniške proge Otovac—Bub
njare! in vse, k i so in k i bo
do še gradili v Beli krajini. 
Tedaj se je brigada »Belo
kranjskih herojev« srečala z 
roško brigado in v prijatelj
skem vzdušju zaključila pro
slavo. 

V času proslavljanja 20 -
letnice MDB je Metlika živah
no gradbišče. Med ropotom 
strojev se je znašla tudi M D B 
»Belokranjski heroji«, k i gra
di gorjansko cesto. Na de-

lovišču dosega izredno dobre 
rezultate, urejeno pa ima tudi 
notranje življenje. V ta okvir 
dejavnosti spadajo tudi pri
reditve, med katerimi je ena 
najbolj uspelih proslava 20-
letnice mladinskih delovnih 
brigad. Vendar je bila ude
ležba na proslavi zelo slaba, 
zlasti n i bilo veliko ostalih 
ljudi. 

Ne gre zato, ga bi mladi
no povzdigovali nad vse, to
da priznanje j i je treba dati! 

Slavko Doki 

Komandant brigade Rudi Dim je odkril spominsko ploščo, 
posvečeno 20. obletnici ustanovitve MDB in graditeljem 

• v Beli krajini 

Pred razpravo o novi ustavi 
ALI L A H K O GOVORIMO O DRUŽBENI 

LASTNINI? 
Kako opredeliti družbeno lastnino, je gotovo 

eno izmed vprašanj, k i bo dobilo pravilen od
govor v novi jugoslovanski ustavi. Znani jugo
slovanski sociologi so o tem že povedali svoje 
mnenje, k i ga sestavljavci osnutka ustave za
nesljivo ne bodo obšli. Dr. Jože Goričar pravi, 
da je lastnina v pravem pomenu pravni insti
tut, k i zajema v različnih družbah različne vrste 
razpolagalnih pravic in pooblastil do stvari, ta 
različnost pa je odvisna od razvojnega stanja 
produktivnih sil . P r i nas imajo razpolagalno 
pravico delovni kolektivi, k i pa seveda niso 
lastniki stvari, s katerimi upravljajo. Potemta
kem je lastnik družba? Na to vprašanje odgo
varja univerzitetni profesor dr. Maks Snuderl, 
k i meni, da na družbenem premoženju ne ob
staja lastninska pravica. Družba je abstraktni 
pojem, zato ne more biti nosilec lastninske pra
vice. Država pa je to prenehala biti. 

* Iz tega sledi, da bi ta termin, namreč bese
do družbena lastnina, lahko opustili in ga na
domestili z izrazom, k i bi bolj ustrezal dejan
skemu stanju. V bistvu gre za družbeno pre
moženje ali družbena sredstva, s katerimi raz
polagajo in upravljajo delovni kolektivi. Le-ti 
torej niso lastniki družbenega premoženja. Ce 
bi to bil i , bi j ih nujno morali deliti na »bogate« 
in »revne«, odvisno pač od tega, ali bi bil i last
niki velike, sodobne tovarne ali pa majhne de
lavnice. V resnici pa delovni kolektivi družbe
nega premoženja niso dobili v«last, ampak so 

dobili le pravico (in dolžnost!), da kot dobri 
gospodarji, seveda v imenu družbene skupno
sti, razpolagajo in upravljajo z njim. Na druž
benem premoženju potemtakem ne more biti 
lastninske pravice, ker si ga konkretni delovni 
kolektivi ne morejo deliti, o abstraktnem nosil
cu lastnine — družbi pa seveda tudi ni mogče 
govoriti. 

LASTNINA Z E M L J E , OSEBNA LASTNINA 
I N DEDOVANJE 

Ker so nekateri pletli govorice in delali pre
plah, češ da bo nova ustava odpravila privatno 
lastnino zemlje in dedovanje, je prav, da se na 
kratko dotaknemo tudi tega vprašanja. 

Iz razprave, k i jo Je objavljal dnevni tisk ali 
pa smo slišali o njej v izjavah vidnih osebnosti, 
k i sodelujejo pr i izdelavi osnutka nove ustave, 
sledi, da so govorice o ukinitvi privatne last
nine zemlje neutemeljene. Glede tega ne bo 
nobenih sprememb. Se več. Zemljiški maksi
mum, k i je sedaj določen z zakonom, bo naj
brž našel mesto v posebni ustavni določbi. S 
tem se bodo razblinile iluzije tistih, k i priča
kujejo, da bo zemljiški maksimum, k i znaša 
10 hektarov, kdaj v prihodnosti povečan. T i 
obeti so odveč, ker je pač jasno, da bi poveča
nje zemljiškega maksimuma odprlo vrata izko
riščanju. (Temu pa pr i nas ni več povratka!) 
Vrh tega pa bi določba o zemljiškem maksimu
mu v ustavi, k i je seveda ne sprejemamo za 
kratek čas, pomenila jasno zagotovilo, da naša 
kmetijska politika ne teži k okrnjanju privat

ne lastnine oziroma splošni nacionalizaciji zem
lje. Naša pot nadaljnjega napredka kmetijstva 
i n rasti socialističnih odnosov na vasi je mo
goča, kot je bilo že večkrat poudarjeno, ne gle
de na obstoj privatne lastnine, v oblikah, k i 
so kmetovalcem že tako in tako znane in se 
vanje, na primer v kooperacijo, že tudi vklju
čujejo. Pr i nas se, kot je znano, odvija proces 
podružbljanja kmetijske proizvodnje ne le z 
razširitvijo družbenega sklada kmetijstva, am
pak tudi z vključevanjem privatnih kmečkih go
spodarstev v proizvodno sodelovanje z zadrugo 
ali, kakor temu pravimo, v kooperacijo. Seveda 
pa bomo še naprej razširjali družbeni sklad ob
delovalne zemlje — o tem je nedvoumno in ja
sno spregovoril IV. plenum C K Z K J — toda 
ne z nacionalizacijo, ampak z nakupom zemlje, 
prek zakupa, z melioracijami in na" druge na
čine. Prav tako pa je jasno, da si tudi privatni 
kmetje lahko zagotove ugodnejši materialni 
položaj le z vključevanjem v napredne oblike 
kmetijske proizvodnje, prek proizvodnega so
delovanja z zadrugo. 

Tudi dedovanje — o tem je Delo objavilo 
pismo univ. prof. dr. Snuderla — ostane v se- • 
danjih oblikah. P r i tem pa bo seveda treba ure
diti problem nominalnega ali navideznega last
ništva. Lastnik zemlje — v okviru dovoljenega 
maksimuma — naj bo le tisti, k i jo tudi 
obdeluje. 

Prav tako bo ustava zagotavljala obstoj oseb
ne lastnine, to je sredstev osebne rabe in oseb
ne potrošnje. Glede tega, razumljivo, ne more 
biti nobenih sprememb, saj je osebna lastnina 
temeljna osebna pravica. Socializem je usmer
jen k ostvaritvi človekove osebne sreče in k 
čim popolnejšemu in bogatejšemu zadovoljeva
nju njegovih potreb in želja. 
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DOLENJSKA GALERIJA - pomembna kulturna 
pridobitev Novega mesta in Dolenjske 

(Zapisek s seje muzejskega sveta Dolenjskega muzeja) 

11. avgusta t. 1. je bila seja 
muzejskega sveta (upravnega 
odbora) Dolenjskega muzeja, 
k i so j i prisostvovali tudi po
vabljeni predstavniki občin
skega in okrajnega ljudskega 
odbora. Poleg tekočih vpra
šanj, k i zadevajo normalno 
poslovanje muzeja, so bila 
razpravljana tudi vprašanja, 
k i pomenjajo važno prelomni
co v razvoju te naše kulturne 
in prosvetnovzgojne ustanove. 
Bi lo je to predvsem vprašanje 
ustanovitve in ureditve Do
lenjske galerije, poleg tega pa 
tudi naloge, k i j ih mora opra
viti muzej v zvezi z bližnjo 
šeststletnico Novega mesta, to 
se pravi do 1. 1965. 

Danes poročamo v prvi vr
sti o ureditvi Dolenjske gale
rije, k i pomeni važno in nuj
no dopolnitev kulturnih usta
nov, k i delujejo v Novem me
stu. Vsi smo priče naglega 
razvoja našega mesta tako v 
njegovi zunanji rasti kot v iz
gradnji industrijskih podjetij 
na njegovem področju. Vloga 
našega mesta kot upravnopo-
litičnega, gospodarskega in 
kulturnega središča ne samo 
področja okraja temveč pre
težnega dela Dolenjske, je vse 
bolj in bolj pomembna, terja 
pa tudi izgradnjo kulturnih 
ustanov od nujno potrebnih 
novih šolskih zgradb in kar 
je z njimi v zvezi do novega 
ljudskoprosvetnega središča v 
Domu ljudske prosvete ter 
pridobitve novih prostorov za 
potrebe študijske knjižnice in 
Dolenjskega muzeja. S tem 
zadnjim je v zvezi postavitev 
posebne paviljonske zgradbe 
ob sedanji stavbi Dolenjske
ga muzeja za ureditev Dolenj
ske galerije. 

Odveč bi bilo Se posebej 
dokazovati nujnost take gale
rijske zbirke. To je danes v 
svetu in pr i nas doma sploš
no znana in priznana potfeba 
vsakega, tudi majšega kultur
nega središča. Saj poleg Na
rodne in Moderne galerije v 
Ljubljani ter Umetnostne ga
lerije v Mariboru uspešno de
lujejo in uživajo splošen 
Ugled galerije v Slovenjem 

Gradcu, Ptuju, Celju, M . So
boti, Piranu urejujejo pa pro
store za galerijsko zbirko v 
škofjeloškem muzeju in še 
kod. Pr i tem seveda ne sme
mo spregledati Gorjupove ga
lerija v Kostanjevici in prav 
tam nastajajoče zbirke male 
in velike lesene plastike, plod 
dela udeležencev mednarodne
ga kiparskega simpozija For
ma viva. 

Naloga Dolenjske galerije 
in njen pomen je predvsem 
v tem, da zbira, hrani in raz
stavlja dela dolenjskih umet
nikov in tistih, k i so na Do
lenjskem živeli in delali ali 
delajo, kot onih, k i so zlasti 
v preteklosti delali za Dolenj
sko. Težišče galerijske zbirke 
pa mora biti na prikazu raz

voja novejše in sodobne umet
nosti, k i je nastajala in na
staja na Dolenjskem. Tako je 
predvideno, da bi imela gale
rija tri glavne oddelke, ki naj 
predstavljajo razvoj umetni
škega ustvarjanja p r i nas: a) 
od srednjega veka do 19. sto
letja, b) 19. stoletje do nasto
pa moderne in c) sodobno 
umetniško ustvarjanje. 

Poleg tega naj bi galerija 
kot prosvetno vzgojna ustano
va imela še poseben prostor 
za prirejanje občasnih umet
nostnih, kulturnozgodovin
skih in podobnih razstav ter 
tako imela možnost ne samo 
občinstvu temveč zlasti šolski 
mladini posredovati seznanje
nje bodisi z delom posamez
nih umetnostnih ustvarjalcev, 

V začetku septembra: 
II. RIBNIŠKI FESTIVAL 

V Ribnic i na Dolenjskem 
se te dni vneto pripravljajo 
na II . RIBNIŠKI F E S T I 
V A L , k i bo od 2. do 9. sep
tembra. T u d i letos so orga
nizatorj i poskrbeli za pe
ster spored prireditev, k i se 
bodo zvrstile v Ribniškem 
gradu (v slabem vremenu 
pa v dvorani Partizanovega 
doma), vsakokrat ob 19. u r l 
zvečer. Program prireditev 
je takle: 

2. septembra ob 19. u r i : 
gostovanje Ljudskega odra 
iz Celja s Kref tovimi Cel j 
sk imi grof i ; 

4. septembra: večer teles
ne vzgoje; 

5. septembra: gostovanje 
Narodnega gledališča »Ivan 
Zaje« z Reke s Shakespea
rovo dramo Romeo i n J u 
l i j a ; 

6. septembra: M a r i n Držić 
— »Ženska pamet«, gosto
vanje Narodnega gledališča 
z Reke; 

7. septembra: koncert 
pevskega zbora »Jakob G a l 
lus-« iz Kočevja; 

8. septembra: Ribniški 
večer humorja (priredil i ga 
bodo ribniški humoristi s 
člani Svobode l n s Slemen-
skimi fanti); 

V 

9. septembra bo na za
ključni prireditvi nastopila 
domača Svoboda z Držlčevo 
komedijo »Dundo M aro je«. 

OBIŠČITE P R I J A Z N O 
R I B N I C O I N N J E N 

LETOŠNJI F E S T I V A L 

bodisi njihovih struj ali stil
nih obdobij itd. 

Muzejski svet je s pregle
dom, preučitvijo in odobritvi, 
jo predloženih načrtov za iz
gradnjo galerijskega paviljo
na pri Dolenjskem muzeju de
jansko že položil temeljni ka
men Dolenjski galeriji. Načrt 
za potrebno zgradbo je izde
lal mladi arhitekt Fr . Filipčič 
iz projektivnega biroja GP 
»Gradbenik« v Brežicah, os
nutke načrta pa so predhod
no pregledali in odobrili ter 
z nasveti koristno sodelovali 
tako urniv. prof. arh. Marjan 
Mušič kot praktični poznaval
ci galerijskih problemov iz 
Moderne galerije. 

Prizadevanje za ustvaritev 
Dolenjske galerije je našlo 
vso podporo pri republiškem 
Skladu za pospeševanje kul
turne dejavnosti, k i iz svojih 
sredstev prispeva polovico 
gradbenih stroškov, s čimer 
je omogočeno, da bodo v krat
kem na muzejskem vrtu za
pele lopate ln bodo marljive 
roke začele graditi hram 
umetnosti v središču naše Do
lenjske. 

O ostalih vprašanjih, k i so 
bila obravnavana zlasti v zve
zi šeststoletnice Novega me
sta, pa drugič. J. Akademski kipar Stane Jarm iz Kočevja med delom na 

letošnjem simpoziju Forma viva v Kostanjevici 

SLOVENSKI KIPAR STANE JARM 
Letošnji zastopnik sloven

skih kiparjev na mednarod
nem srečanju v Kostanjevici 
je akademski kipar Stane 
Jarm. Njegovo ime je znano 
zlasti iz zadnjega leta, ko je 
mladi kipar dobil za delo 
»Materi talcev« drugo likovno 
nagrado republiškega odbora 
za proslavo 20-letnice revolu
cije, in pa po televijskem fil
mu »Avtor je razred«. 

Rod Jarmov izhaja iz Kore-
nitke, torej iz tiste dežele, ki 
jo je naš pisatelj Ivan Zoreč 
popisal v tako klenem jeziku 
kot malokateri slovenski pisa
telj. Zgodba njegovega rodu 
ft dokaj preprosta. Iz Kore-
nitke jih je vodila pot v Osil-
nico, kjer se je 31. oktobra 

Sveti za program pri 
kinema tografih 

V našem listu smo že pisali 
o vprašanju kinematografije 
in dali precej poudarka sve
tom za program pr i kinema
tografih, k i j ih l e t i nimajo. 
Ce. j ih je ObLO že imenoval, 
pa so kmalu prenehali delo
vati, češ da nimajo kaj delati. 

Uradni list F L R J — zadnja 
julijska številka — je objavil 
Zakon o varstvu domačega 
filma in o organih družbene
ga samoupravljanja na po
dročju filma. Glavna razlika 

124 časopisov 
V letu 1960 je izšlo v Slo

veniji 739 knjig v skupni na
kladi 3,096.653 izvodov. Razen 
tega je izhajal v rednih ali 
nerednih časovnih presledkih 
še periodični tisk, in sicer 
103 časniki v skupni letni 
nakladi 78 milijonov 368 tisoč 
izvodov ter 124 časopisov v 
skupni letni nakladi 4 mili
jone 367 tisoč izvodov. 

Založništvo in tisk 
število izdanih knjig se je 

v zadnjih letih v Sloveniji 
povečalo, sorazmerno temu 
tudi naklada. Prav tako - se 
je nekoliko povečalo število 
časnikov, medtem ko je šte
vilo časopisov ostalo nespre
menjeno. Povprečna naklada 
dnevnikov se je v primerjavi 
z letom 1960 lani zmanjšala, 
čemur je vzrok povišanje cen. 

med določili starega in nove
ga zakona je predvsem v tem, 
da novi zakon svete za pro
gram ne samo priporoča, tem
več j ih uzakonja. Sveti, k i so 
pri občinskih ljudskih odbo
rih pristojni za področje kul
ture, bodo morali nove svete 
za program imenovati iz vrst 
državljanov, k i lahko pripo
morejo k izpolnjevanju teh 
nalog in iz vrst članov kolek
tiva. Vsak svet naj šteje naj
manj sedem članov, od teh 
ena tretjina odpade na člane 
kolektiva. 

Vloga teh svetov je v no
vem zakonu zelo široka, saj 
bi moral svet za program da
jati podjetju mnenje o film
skem programu, k i ga name
rava kinematograf prikazova
ti, ter predlaga vključitev po
sameznih filmov v program. 
2e to je dovolj odgovorno de
lo in zahteva dobro poznava
nje filmskega repertoarja. So
delovanje pr i oblikovanju te
kočega programa po n i edino 
delo svetov za program, kajti 
zakon pravi, da dajejo sveti 
tudi mnenje in predloge orga
nom delavskega samouprav
ljanja v podjetju ali vodstvu 
kinematografa. Sem spadajo 
mladinske filmske predstave, 
premiere domačega filma, 
filmski večeri, filmska gleda
lišča, šolske predstave, kino-
tečne predstave, diskusijski 
večeri, filmske razstave, pro

paganda, delo s starši mladih 
obiskovalcev kina itd. 

V svetih za program dobiva 
naša reproduktivna kinema
tografija dragocene sodelav
ce, hkrati pa bodo sveti tisti 
družbeni organi, k i bodo pro
blematiko kinematografov ne
posredno prenašali občinskim 
ljudskim odborom. 

Ker v našem okraju ti sveti 
do sedaj niso delovali, je nuj
no, da j ih občinski sveti za 
kulturo takoj imenujejo. Po
vsod, kjer bodo sveti dobro 
delali, bodo uspehi kmalu vid
ni. Dela imajo dovolj, i n če 
bodo resnično zaživeli, bodo 
dobra pomoč kinematograf
skim podjetjem. • 

FRANC ŠEGEDIN 

1931 rodil Stane. Njegov oče 
je bil znan podobar in zani
mivo je, da je podobarstvo 
bilo tudi v družini njegove 
matere. V bosih letih je Sta
ne posel živino v Osilnici in 
okolici ter se zelo navezal na 
svoj domači kraj in ljudi. To 
je nemara vplivalo nanj, da 
je po končani osnovni šoli v 
Osilnici, šoli za umetno obrt 
v Ljubljani in akademiji za 
upodabljajočo umetnost v 
Ljubljani ter dvoletni speci-
alki pri akademiku Borisu 
Kalinu Sel za profesorja li
kovne vzgoje v Kočevje, kjer 
že pet let živi in ustvarja. 

KOČEVJE MU JE PRI SRCU 
Na gimnaziji je vse sile po

svetil vzgoji mladega rodu ter 
na tem področju dosegel mar
sikaj takega, kar lahko služi 
za vzgled pedagoški praksi in 
teoriji. Enega takih dosežkov 
so pokazali tudi v posebnem 
filmu »Avtor je razred*. Prof. 
Stane Jarm je z učenci posli
kal na temo »Moj kraj včeraj 
in danes« tri učilnice, ki so 
delo kolektiva — razreda, ki 
je pod njegovim vodstvom s 
širokimi zamahi na stene upo
dobil to, kar vidi in kar v 
vsesplošnem napredku zna o 
svojem mestu. Avtor je bil 
razred, dirigent pa prof. Sta
ne Jarm. 

Pravega ateljeja sicer še ni
ma, marveč za zdaj vedri pri 
hišniku Seškovega kulturnega 
doma v Kočevju. Pravi, da se 
kar ujemata. Hišnik ima ve
liko smisla za lutke in je ne
ke vrste »naivni umetnik«, 

Akademski kipar Vojin Stojič iz Beograda se je lotil 
v kostanjeviški osnovni šoli tudi doprsnega kipa pokojnega 
slikarja Vlada Lamuta. N a sl iki : umetnik med delom 

Jarm pa uresničuje svoje za
misli v raznih, materialih, naj
bolj pri srcu pa mu je les. 

»Ko sem dobil nagrado za 
svoje delo ob 20-letnici revo
lucije,« je povzel Stane Jarm, 
»sem se prijavil na razpis 
sintpozija FORMA VIVA. Do
bil sem pogum. Na razpisu 
sem uspel in se veselil sre
čanja z umetniki raznih de
žel, Kostanjevica sama me je 
z raznoliko kulturno dejav
nostjo ter s svojo prirodno 
lepoto takoj osvojila. Umet
nik se tu sprosti, preda neki 
svobodni širini, ki dobro vpli
va na njegovo ustvarjalnost. 
Brez predsodkov smo. Tu ne 
igra nikake vloge različnost, 
ras, političnih prepričanj in 
umetnostnih koncepcij, pa ce
lo različni jeziki niso ovira za 
svobodno izmenjavo izkušenj 
in mnenj. Družina smo, pra
va družina, kakršno bi človek 
želel vsemu svetu, ki naj bi 
bil lep, harmoničen, dober in 
ustvarjalen, brez sovraštva, 
rožljanja z orožjem in spletk, 
ki ogrožajo človeško dosto
janstvo vero v prihodnost in 
človekovo osebno ter ustvar
jalno svobodo. V tem vidim 
tudi najplemenitejie namene 
simpozija, ki si iz dneva v 
dan vse bolj utrjuje ugled do
ma in po svetu. 

GOREČE VASI SO SE ODE
LE V ČRNINO 

»Zakaj sem si izbral tak 
motiv, vprašujete? Povedal 
sem že, da sem doma iz Osil-
nice. V naši vasi so Italijani 
pobili vse moške. Gotovo je v 
vasi več kot trideset vdov in 
niti enega vdovca. Takrat sem 
bil še majhen, toda tako maj
hen spet ne, da ne bi groza 
strašnih požigov in pobojev 
pustila sledi v mojem srcu. 
Motiv žalujočih mater, ki so 
izgubili svoje može in sino
ve, dušeči dim požganih vasi, 
ki se je valil nad krvavečo 
pokrajino, vse to je ostalo v 
meni, vse to terja od mene 
upodobitev, zato se k njim 
vračam znova in znova.« 

Umetnik je svoje podobe 
poenostavil, odvrgel vse, kar 
je nebistvenega, da je še bolj 
poudaril vse, kar je bistveno. 
Kakor ogromne gmote se pno 
zoženi in podolgovati obrazi 
mater, zavitih v črnino, ma
ter, ki v svojem bolestnem 
kriku stiskajo k sebi otroke, 
edino, kar jih Se veže na pri-

iti hodnost spričo izgubljene 
tragične tedanjosti. 

V kostanjeviški galeriji sim
pozija FORMA VIVA boda 
stale tri take matere, v ozad
ju pa vizija talcev, ki se v 
svojem smrtnem boju poslav
ljajo od vsega, kar jih je do
tlej obkrožalo in za kar so 
živeli. Temu ugašajočemu živ
ljenju je dal kot svetlo na-
sprotje-otroke v naročje ma
ter in s teh naročij bodo ne
koč poleteli v prihodnost in 
nadaljevali vse tisto, za kar 
so njih očetje in bratje umi
rali ... 

Kakor je na prvi pogled vi
deti njegovo ustvarjanje ab
straktno, je vendarle polno 
konkretne vsebine, ki je te
sno vezana na čase, ko se je 
krojila usoda naših narodov. 
Zato bodo Jarmove stvaritve 
na kostanjeviškem simpoziju 
odraz stisk in bojev, obupa 
in vere v prihodnost, pa tudi 
dokument osvobdilnega boja 
slovenskega naroda. Prav ta 
dejstva pa Jarma do neke me
re ločujejo od drugih ustvar
jalcev, ki nastopajo v likov
nem in človeškem smislu s 
povsem drugimi motivi in 
problemi. 
-flđofeH - vttaiofe -»tarfsp i . ! 

UMETNIKOVI NAČRTI ' 
»Rad bi delal, čimveč delal, 

rad bi dobil pošten atelje, 
rad bi videl, da bi se tudi Ko
čevje kar najbolj razgibalo in 
tudi kot tako nekaj pomenilo, 
rad bi razstavljal« 

Stane Jarm, ki je preprost, 
skromen in delaven umetnik, 
bo prav gotovo uresničil svo
je načrte. To ni več samo nje
gova želja, marveč želja vseh, 
ki ga poznamo in ki želimo 
njemu ter njegovi ožji deže
lici čim srečnejši jutrišnji 
dan. 

LADO SMREK AR 

Nesreča v simpoziju 
Preteklo sredo se je pone

srečil vehezuelski kipar 
prof. Pediro Baretto. K o je 
začel z ostro sekiro obdelo
vati nov kos lesa, mu je le 
ta zdrkni la tako nesrečno, 
da mu je presekala dve k i t i 
na levi r o k i . Ponesrečenca 
so takoj pel jal i k zdravni 
k u , k i pa ga je napotil v 
brežiško bolnišnico. Nesre
ča je vse umetnike zelo p r i 
zadela, zlasti še, ker pome
n i k ipar ju roka življenjsko 
eksistenco. 

« 



Pri belokranjskih hmeljarjih 

Jutasti koši se hitro polnijo, škaf za škafom zelene rože 
prihaja izpod urnih prstov; obiralcu listek, »grenka roža« 
pa takoj v sušilnico.. . Tako je te dni na hmeljiščih 

v Beli krajini, ob K r k i in Savi (Foto: Jože škof) 

»Grenka roža« — tako 
mnogi imenujejo hmelj — 
je v Črnomlju dozorela in 
15. avgusta privabi la prve 
obiralce. N a hmeljišču se je 
zbralo okrog 100 l judi . Ne
kateri so hmelj že obiral i , 
za druge je bi la to novost. 
Novincem je »skrivnosti-« 
obiranja pojasnil inž. Dvor-
šak. In že se je razlegali 
smeh na hmeljišču, živa be
lokranjska govorica . . . 

— Kakšna je kvaliteta p r i 
delka? — sem vprašal inž. 
Dvoršaka. 

— K a j naj bi pripovedo
v a l ! Sam lahko presodiš po 
tem, kakšne volje smo. S i 
cer pa poglej i n presodi! 

Strokovnjak je b i l nasme
jan. Zadovoljen. Zre l i zele
ni storžki so mi povedali, 
da je hmelj izvrsten. — Če 
bo do konca tako lep, bomo 
zelo zadovoljni, — je rekel 
inž. Dvoršak. 

— Samo kvaliteta odloča 
o uspehu! — je povedal inž. 
Golob. — Zato je bolje, da 
pridelamo kilogram prvo
vrstnega kot štiri kilograme 
hmelja četrtega razreda. 

— K o l i k o boste plačali 
obiralcem? 

— Stalnim obiralcem 80 
dinarjev za škaf, ostalim 70 
dinarjev. 

— Vroče je, v r o č e . . . — 
Tako so odgovarjali obiral 

c i , ko sem j i h spraševal, 
kako j i m gre. Z obrazov j i m 
je curljalo. 

Najmlajši obiralec je b i l 
štiriletni Mit ja . Pomagal je 
bratu. K o je zagledal foto
grafski aparat, se je umak
n i l . Darku in Rički, k i sta 
pred kratkim prišla z mor
ja, sonce ni moglo do žive
ga. Ivanka, Milena in Bran
ka so prišle iz Lokev. — P a 
domov? — sem j ih vprašal. 
— S traktorjem, če nas bo 
hotel peljati . 

Delo je napredovalo. 

— K o l i k o boste pridelali? 
— sem vprašal inž. Dvor
šaka. 

— Približno toliko kot 
lani . 

Hmeljarski strokovnjak Iz 
Žalca pa je pojasnil : 

— V .Beli kra j in i je hmelj 
znatno večji kot v Savin j 
ski dol ini , ker ga p r i nas 
velikokrat prizadene suša. 
Tu je tudi bolj debela ze
meljska plast kot p r i nas. 
Imeli boste boljši pridelek 
kot v Savinjski dol ini . 

Jože Škof 

Cepivo proti raku? 

Mož iz Colorada 
Ne, to ni mož iz Colorada. 

Jože Starina iz Dragomlje va
si je prav belokranjska koreni

na, toda v Coloradu je živel 
35 let. Sele pred kratkim se 
je vrnil v domačo vas. 

Vprašal sem ga po tem in 
onem. Pa je povedal: 

— Pred 35 leti sem se od
selil v Colorado, ZDA. Delal 
sem v rudniku zlata, srebra, 
svinca in bakra. 650 metrov 
pod zemljo. N i bilo lahko. 

Ko sem ga vprašal, s čim 
se je razen dela še ukvarjal, 
je dobrodušno dejal: 

— Moj »konjiček« je bil 
lov. Poglej* tale srna je ime
la več kot 200 kg. So tudi ta
ke, k i dosežejo 350 kg. Ujel 
sem jelena, k i je imel 500 kg, 
nekateri, pa so težki tudi po 
900 kg. 

Jože Starina je-pokazal sli
ko srne, k i je bila skoraj dva
krat toliko dolga kot človek, 
in sliko jelena, k i je b i l večji 
od vola. 

— B i povedali kakšno zani
mivost iz življenja v Colora
du? 

— Iskalce zlata, k i živijo vi
soko v hribih, postavlja živ
ljenje na posebno mesto na 
ameriških tleh. Vrtajo zem
ljo, kopljejo, da bi našli ru
do. Nahajališča potem proda
jo za debele dolarje. Nekate
rim se to kmalu posreči, dru

gi ostanejo praznih rok vse 
življenje, če ne bi bil i tudi 
lovci, ne vem, kako bi bilo . . . 

Potem je pokazal sliko, na 
kateri so bili ostanki vasi, k i 

lože Stariha je po 35 letih 
življenja v Coloradu zdaj spet 

vaščan Dragomlj« vasi 

jo je odnesel snežni plaz. — 
Tudi to se dogaja, — je pri
pomnil. 

— Kako živijo Slovenci v 
Coloradu? 

— Dobro. Zal je tam zdaj 
tudi nekaj takih, k i so krva
vih rok pobegnili v tujino. 
Sovražili smo jih. še danes 
se hočejo z lažmi in obreko
vanji domovine narediti lepe 
pred ostalimi rojaki. Pravijo, 

da je v domovini veliko po
manjkanje, da preganjajo 
kristjane, da pobere carina 
na meji vse, s čimer se roja
ki vračajo v domovino. Ker 
smo vedeli, da to ni res, smo 
jih sovražili in prezirali. 

— Kako ste vi prešli mejo? 
— Cariniki so bil i z nami 

zelo prijazni. Ničesar niso 
vzeli in nič ocarinili. V Seža
ni je priredila sprejem Slo
venska izseljenska matica. 
Ljubljana se nam je zdela 
skoraj povsem nova. Začudili 
smo se vrvežu avtomobilov, 
moderni cesti, tolikim tovar
nam, bogato založenim trgo
vinam in postrežbi v gostil
nah. Nismo videli revščine, 
lačnih in raztrganih, o kate
rih smo slišali v tujini. Ljud
je so hodili svobodno v cer
kev. 

In slednjič še Bela kraji
n a . . . Ne, vsega tega nisem 
pričakoval. Le kdaj je zrasla 
industrija? 

— Kako pa zdaj doma? Vaš 
sedanji »konjiček«? 

— Bibič sem. Lovim v Kol
pi. Metliški ribiški družini se 
zahvaljujem za dovoljenje. Se 
se bom s »karo« vozil na 
Kolpo, lovil ribe in poslušal 
prijetno šumenje reke. Sre
čen sem v domovini. Spoznal 
sem, da je domovina res ka
kor zdravje. JOŽE ŠKOF 

Vse človeštvo čaka na 
čudež, k i bi uničil »sodobno 
bolezen« — raka. T r i deset
letja se je ukvar ja l s ir i jski 
zdravnik dr- Abdel Haf iz 
Oulabi z raziskovanjem te 
zahrbtne bolezni v upanju, 
da bo našel učinkovito pro-
tisredstvo. Sedaj javljajo, 
da je ta raziskovalec v Da
masku uspel. Za njegov se
rum so se začeli zanimati 
zahodnoevropski inštituti, 
neka farmacevtska tovarna 
pa bo verjetno v kratkem 
začela raziskovati postopek, 
po katerem naj bi ta serum 
začeli izdelovati. 

Če so uspehi, k i j i h je 
dr. Oulabi dosegel, resnič
ni , potem bo možno uspešno 
zatirati nekatere vrste te 
bolezni, ne da bi ško
dovali človeškemu orga
nizmu. Morda bi bilo možno 
splošno cepljenje proti 
raku-

Rezultati sirijskega raz
iskovalca so res omembe 
vredni, saj je ogromno dela. 
ki ga sicer v A m e r i k i , v SZ 
in v nekaterih drugih drža-

Vse, kar je obstajalo 
pred izumom črkopisa, pa 
naj bo to v svojih prvot
nih, zamotanih oblikah, v 
hieroglifih, v klinopisu, vse 
je bilo samo priprava za 
veliko, čudežno pot besede. 

vah opravljajo številni 
znanstveniki, opravi l kar 
sam. Če bo praktična preiz
kušnja njegovega cepiva po
kazala tolikšen uspeh kot 
njegovi laboratorijski poiz
kusi, potem bo to resnična 
odrešitev za vse bolnike, k i 
j ih je ta zahrbtna bolezen 
napadla. 

štiriletna Martica sama preko j" 
noči v gozdu 

Na hmeljišče brežiške kmetijske *^ 
tudi fantov in moških. Skoraj l 3 * 1 * 
strokovnjaki — je odlična zemU* ' 
Savinjsko dolino. Zato bodo tu P1^ 

pridne obiralke, k i so prišle "* 

^ vsak dan od 200 do 260 žensk, otrok, pa 
bo 

treba obrati. Prav okoli Čateža — trde 
fc» le malo ali pa celo nič ne zaostaja za 

s ' a hmelj še razširili. Na sliki : takole hitijo 
I 'ežiški zadrugi iz vasi na Krškem polju 

Črnogorske poleti« razglednice 
Kotor, mesto pod 

Lovčenom v Crni gori, je 
bilo pred dnevi deset dni 
gostitelj 96 udeležencev 
seminarja za tiflopedago-
ge in članov organizacije 
slep-lh iz vse države. Pro
fesionalno rehabilitacijo 
slepih so obdelali v dese
tih predavanjih, sklepi se
minarja pa bodo prav go
tovo predmet obravnav 
vseh oblastvenih organov 
in družbenih organizacij. 
Posvet v Kotoru pomeni 
prelomnico v reševanju 
iroblematikc slepih po 
ojni. 

Gostitelji so za udeležence 
seminarja pripravili vrsto 
izletov in krajšihpotovanj po 

Takole je Jože Starina pripeljal z lova tri jelene na svoji 
»kari« v Coloradu 

okolici. Prebili smo nešteto 
ur v najlepšem zalivu Jadra
na, v Kotorskem zalivu. 

Kotor je dobro poznan, zla
sti tisti del z znamenitim ob
zidjem in cerkvijo sv. Trifu-
na ter pomorskim muzejem, 
manj pa je znan novi mestni 
predel, k i se šele razvija. Tu 
je vse polno servisnih delav
nic. Te popravljajo avtomobi
le, k i odpovedo na strmih ce-
tinjskih serpentinah. Tam je 
zrasla tudi tovarna plavega 
radiona — Riviera. Kopališče 
je novo in najlepše v Boki. 

Kdor heče spoznati lepote 
okrog Boke Kotorske, mpra 
najmanj q^kajkrat na pot. Ce 
se popelješ z ladjo po Boki 
do Hercegnovega (potovanje 
traja okrog 4 ure), ima zlasti 
fotokamera dovolj dela. Zani
miva je vožnja z avtobusom 
proti Dubrovniku. Skoda, da 
imajo na razpolago premalo 
prospektov. Pa smo bili kljub 
temu zadovoljni, ker je bil 
ravnatelj muzeja v Kotoru 
prof. Mijušković pripravljen 
o znamenitostih pripovedova
ti tudi v popoldanskem času. 

V Perastu smo obiskali mu
zej pomorske šole, v kateri 
so se šolali gojenci iz Rusije 
še za časa Petra Velikega. 

Tistikrat je štelo mesto nad 
2000 ljudi, danes pa prebiva 
v njem le nekaj sto Črnogor
cev. Na otoku Gospe Skrpe-
lja smo si ogledali cerkvica 
v kateri sčfshranjene slike ba
ročnega slikarja Tripe Koko-
lja. 300-letni*a njegovega roj
stva slavijo v Crni gori v pr
vi polovici avgusta, slavljencu 

V petek, 3. avgusta, je ob 
štirih popoldne odšla štiri
letna Marta Jerič s stricem 
J . C. k sorodnikom na Bre
zovo reber. Ko sta se zvečer 
ob sedmih vračala v Dol. 
Stražo, je dobil stric Jože 
epileptični napad. Bila sta še 
daleč v gozdu in mala Mar
tica si ni mogla drugače po
magati, kot da je sama kre
nila dalje. Pot jo je zanesla 
namesto v bližino Dol. Stra
že proti Drenju v Sotesko. 
Preko noči je prehodila tež
ko, naporno in nevarno pot 
kakih 13 kilometrov Imela 
je srečo, saj je hodila po 
medvedjih sprehajališčih. Ko 
jo je v soboto zjutraj ob 
pol sedmih našla Pavla Fifolt 

iz Drenja pri hlevu, je bila 
Marta vsa izmučena, vsa se 
Je tresla, vendar je vedela 
povedati, čigava je, in najdite-
Ijica jo je odpeljala domov 
v Stražo. 

Oče dekletca Cir i l Jerič in 
mati Marta, k i sla bila vso 
nnč v skrbeh za ljubljenko 
in sta že ponoči ukrenila vse, 
da bi jo našla, sta bila zelo 
vesela, ko se je mala Marta 
zdrava vrnila domov. Lahko 
verjamemo, da je na tako 
pot ne bosta več pustila. Go
tovo pa tudi ne bosta poza
bila pomoči pri iskanju, k i 
so jo nesebično nudili logar 
Zigman z Brezove rebri, ko 
je sredi noči vstal in se z 
Martinim očetom podal na 

pot, miličniki iz Dot. Toplic, 
k i so prav tako pomagali 
iskati pogrešanko, ter Pavla 
Fifolt iz Drenja, k i je izgub
ljeno Martico pripeljala do
mov. Milan Senica 

»PESEM IN PEVCI« 
Franceta štiglica 

Po končanem snemanju v 
Ljubljani nadaljuje režiser 
France štiglic svoj novi film 
»Pesem in pevci« (po scena
ri ju Cirila Kosmača) v Pod-
nanosu. F i lm »Pesem in pev
ci« je prva komedija režiser
ja Franceta Štiglica. Igrajo 
Duša Počkajeva, Bert Sotlar 
in Lojze Rozman, direktor 
fotografije je Ivan Marinček, 
producent Viba film, tehnič
ne usluge pa nudi Filmservis. 

Televizorji 
v Sloveniji 

V zadnjih letih se je zelo 
povečalo število televizi j 
skih sprejemnikov, kar p r i 
ča o hitrem razvoju televi
zijskega omrežja. Ob koncu 
leta 1960, ko 6o uvedli ob
vezno registracijo in prvič 
popisali sprejemnike, j ih je 
bilo 3444, po enem letu se 
je število povečalo na 
10.481, ob koncu maja 1962 
pa na 16.562 ali približno 
za petkrat v primerjavi z 
letom 1960. 

smo pred kapelico, kjer poči
va črnogorski vladika Petar i 
Petrovič Njegoš. '. 

Pogled z Lovčena odpre nov j 
svet. Vidiš Boko, morje, vse 
đo Skadarskoga jezera, velik 
predel Crne gore, Bosne, Sr
bije. Na tem mestu bo stal 
Meštrovičev kip pesnika Nje
goša. Na sosednjem Jezer

skem vrhu s 1657 metri pa 
gradijo Crnogorci televizijsko 
anteno in meteorološko po
stajo. To je napredek. 

V UREDNIŠTVU »BOKE« 
Obiskal sem uredništvo 

»Boke«, glasila okrajnega od
bora SZDL v Kotom. List ima 
okrog 3000 naročnikov, izhaja 
pa že štiri leta. Nova številka 
bo tiskana v Cetinju. 

Zanimali so se za slovenski 
tisk. Povedal sem jim, da 
imamo v novomeškem okraju 
Dolenjski list. Obljubil sem, 
da j im pošljem številko v za
meno za »Boko«. Tudi izme
njava izkušenj je dragocena. 

Marijan Tratar 

Lepa poteza producenta 
filma »Fra Diavolo« 

Italijanski producent Gicr 
vanni Adessi je po zaključku 
snemanja filma »Fra Diavo
lo«, za katerega je nudil teh
nične in umetniške usluge 
ljubljanski Filmservis, izja
vil , da bo prikazovanje filma 
v Jugoslaviji odstopil brez
plačno v dobrodelne namene. 
Istočasno pa namerava pro
ducent Adessi prirediti pre-
miero filma v Beogradu in 
Zagrebu. 

Brežiški gasilci so takole pokazali svoje sposobnosti, ko 
so 5. avgusta proslavili 80. obletnico društva 

g: 
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Pismo prijateljici j 
Draga prijateljica! 
Vprašuješ me, kako je minil porod. Popolnoma razumem, S 

zakaj se tako zanimaš; vem, da je samo tvoje prijateljstvo vzrok B 
tvoje skrbi. Poskušala t i bom podrobno opisati, kako se je vse 1 
to zgodilo. 

Okoli desete ure zvečer sem rekla možu, da čutim prve 
popadke. Mož je nekoliko prebledel, kar je skušal prikriti . Toda 1 
že po desetih minutah sem opazila, da bi bilo bolje, če bi mn j§ 
dala baldrijana. Njegov pogled je govoril, da lahko vsak hip S 
pričakujem, najhujše. 

Baldrijan, ki sem mu ga dala, je pogoltnil kot pravi mož. J 
Nit i spačil se ni. 

Okoli polnoči sem opazila, da se počuti mnogo bolje. Toda J 
malo pozneje so se mu pričele strahovito tresti roke. Pogledala f 
sem ga in ga prosila, naj mi iskreno pove, ali bi hotel kakšno 1 
pomirjevalno sredstvo. Odgovoril je, da .je popolnoma miren, 8 
toda v tem trenutku si je s cigareto prežgal hlače. Na srečo I 
se ni opekel. Kljub temu je bil videti, kot da bi ga Sivega I 
sežigali. 

Okoli tretje ure zjutraj sem poklicala zdravnika. Dal je 1 
mojemu možu injekcijo morfija. Mož pr i tem z očmi ni niti I 
trenil, toda malo pozneje se je pričel bedasto smehljati in mi a 
zastavljati vprašanja, kot na primer: 

— Al i se spominjaš, draga, kako je bilo lanskega maja lepo j 
vreme? jf 

Nato je nekaj ur tekal po sobi gor in dol, vil roke in stokal, m 
K o sem ga vprašala, ali so to solze, kar mu teče po licih, • 

mi je moško odgovoril: 
— Neumnost, to je samo najnavadriejši nahod! 
Ob enih popoldne se je brez besede zvalil po tleh. Čez pet 

minut je deček zagledal luč sveta. 
Mož se zdaj že kar dobro počuti. 
Prisrčno te pozdravlja in poljublja 

K r i s t i n a 

N I K O L A J L O B K O V S K I : 

Kočljiv dogodek 
Kakor v vsaki prodajalni z živili je bilo tudi v »Delikatesi« 

mnogo ljudi. Vsak je nekaj zahteval, vpraševal, kupoval. Za 
pultom je bilo slišati prodajalčev glas: 

— Izvolite, tule je vaša šunka! Rib trenutno nimamo! Ne 
morem, človek božji! Vsi hočejo to, nočejo t is tega. . . 

- Neki deček je izvlekel iz šolske torbe zvezek. Za pultom so 
se za stekleno pregrajo sukale roke v belih rokavih in obrazi 
v belih kapah. Eden od teh obrazov, k i je imel veliko bradavico 
na licu, je bil dečku najbolj všeč. Neprestano je strmel v 
prodajalca, k i je čudovito manipuliral s šunko in tehtnico. 

— Ali kaj želiš? — ga je vprašal prodajalec, ko je začutil 
na sebi vztrajen pogled. — Državljani, pustite otroka naprej! 
Kaj bo dobrega, mali? 

— Petru so naročili, naj kupi sto gramov salame po 18 
rubljev kilogram, — je dejal deček. 

— Sto gramov, — je ponovil prodajalec in si nekaj zapisal 
na kos papirja. — Dalje! 

— Potem sto petdeset gramov masla po 28 rubljev 50 kopejk 
kilogram, — nadaljuje deček in gleda v svoj zvezek. 

— Sto gramov. . . dva rublja in 85 kopejk, — si piše proda
jalec, — in še petdeset gramov. . . to je rubelj in 43 kopejk. 
kaj še? 

— Dvesto gramov šunke po 29 rubljev kilogram in sedem 
limon po dva rublja in 75 kopejk, 

— Dvesto gramov in sedem limon. Dobro! Še kaj? 
— Vprašanje se glasi: koliko mora Peter plačati za vse to? 
Prodajalec prične računati. 
— Torej . . . rubelj in osemdeset kopejk . . . dva rublja in 

85 kopejk . . . M-m-m! Devetnajst, petinsedemdeset... ni-m-m! 
Skupaj torej 35 rubljev in 91 kopejk. Ali želiš, da ti to takoj 
pripravim? 

— N i treba, — je dejal deček, hotel sem samo videti, koliko 
vse skupaj s tane . . . 

Popoldne je pritekla v delikateso zasopla debela ženska z 
rumeno ruto in vlekla za roko skuštranega dečka. 

— Kateri je? — je vpila ženska in se prerivala med mno
žico. — Pokaži mi tega strička! 

— Tam je, tisti z bradavico! — je pokazal deček in se skrival 
za mamo. 

Zena se je prerinila do pulta. 
— Dajte mi knjigo za pritožbe! — je vpila. — Vam bom 

že pokazala, kako se goljufajo otroci! 
— Kaj se je zgodilo, državljanka? — se je začudil trgovec. — 

Prvič vas vidim. 
— Mene že morda, kaj pa tegale? — Ženska je potisnila 

preplašenega dečka do pulta. — Zaradi vas je dobil dvojko! 
Stepa, daj zvezek s e m . . . — Potisnila je prodajalcu pod nos 
zvezek, v katerem je bila zapisana rdeča dvojka. 

— Ali vidite? 
— Vidim. Ampak, kaj sem tu jaz kriv? — je užaljeno dejal 

prodajalec. 
— Niste krivi? Po vašem računu naj bi stalo vse to 35 rub

ljev in 91 kopejk, po aritmetiki pa 31 rubljev in 13 kopejk . . . 
— Aritmetika je eno, je vzdihnil trgovec, — drugo pa trgo-

m v.na . . 

PRIREDIL: 
StčVhfo>ŠJ7h&h£ 
RI§E: 

51. Na lovu ju je spremljala sreča. Kljub temu da je naval za 
zlatom pognal divjačino daleč v gore, sta kmalu naletela nanjo. 
Nekoliko mesa sta zamenjala za vprego sestradanih psov. Ves teden 
sta j ih krmila, potem sta j ih vpregla in začela voziti na trg 
v lačni Davi son. 

52. Dva meseca nat-» sta bila spet pr i »Sosjem rogu«. Lov je bil 
končan, meso razprodano. In tako sta imela skupnega premoženja 
3000 dolarjev v zlatem pru'»' in izborno Jas jo vprego. Zdaj jima je 
šlo, kako dobiti živeča za zlati prah, kajti v Dawsonu je zavla
dal glad. 

, il* 
53. Z živežem s » ^ 
k i jima je proda' J 
Brcck, tisti, k i »** 
in ju povabil n» 
potoku Squaw. 

% ' Iztaknila sta nekega prekupčevalca, 
^ . V a r J e n * slanino za pse. Prišel je 

1 ^ " ^ E r c d e speljala čoln preko brzic, 
'tekmo za zlatonosna zemljišča ob 

54. Bilo je 65 pod ničlo. Ves Dawson se je zbudit Ko sta dospela 
do glavne ulice, je i e nad sto mož stopalo za njima. Prihajalo j ih 
je vedno več, kot bi bilo preseljevanje narodov. Pospešila sta korake 
in jela prehitevati stampedarje. Poznala sta zakon stampede: Kdor 
prej pride, prej melje! 

Dva kilograma težak časopis 
Lokalni list v mestu Neshllu^v ameriški državi Tenessee Je 

izdal pred kratkim jubilejno številko ob obletnici izhajanja lista. 
List je imel 374 strani in je bil težak dva kilograma. Za tiskanje 
te številke so porabili 630 ton časopisnega papirja in 17 ton ti
skarske barve. 

Kilometer visok slap 
V gozdovih in pragozdovih Venezuele je vrsta izrednih na

ravnih lepot. Med njimi je mnogo slapov. V zadnjem času so od
k r i l i mogočen slap, k i mu ni primere. Slap je namreč visok več 
kot tisoč metrov. Odkril ga je neki pilot, k i je s svojim dvose-
dežnim letalom raziskoval neznane predele v venezuelskih pra
gozdovih. . . 

P 3 ^ * o d k " t i tudi 

^ • M i l o č e r i n S v . 
S te f l^ov užitek B r ž 

k o j ^ t i l i cetinjske 
s e n ^ L J e p r e d n a m l 

r 8 ZS*f i Pokrajina s 
Tivoli le ladjedelnica. 
Vide« otok Marka, na 
k a t ^ V ^ c o z i 

zgradili 
vel>K A 1 . Je med dese-
tiTOijK?* v Evropi. V 
Buav M e n malo ko-
pal^Jpvijo, da so tam 
cene ^ s ane. Miločer 
iro» l (t ? l a žo. Sv. Šte
fan V e J 6 n v hotel za 
W^A4^ 1 s i E a želi 
ogl«W» 100 dinarjev 
v S ton[ Uu ni žal. 

|° VCENU 
0» seminarja 

sm° T cetinje in se 
v ^ A t T o k r a t i e 

poteflC °dkar sem kot 
lta)Zm? č a s P r ite-
t c ' - i f K P o t o v a l Peš iz 
K o ! ^ l e ' s e vzpel na 
L ° v f L P r e k o Njegošev 
vrni' |L r- Zdaj ni po-
treU^i ' «er vozijo av-

2 3 / K j i , serpentin je 
P1"3 V t r i s t a . Na ncVfj ^te s m o m o r a ] j 

zel° Li jI 2 1 t i - Vodič je 
P°v P S i t a m z e m e l j s k i 
pW'J h Potres, odne
s e ' < V ° s t v dolino. 

Z 8 « l ' » L b i I a Ivanova 
k o r i ^ ^ o videli hotel 
in *a TBC. Tam 
n» s f

r f £ 'zkrcal. Začeli 
srn" J Jati na 1600 me 
trov : *ovčen. Obstali 



Neurejena gostišča ne vabijo 
turistov 
Čas je. da pogledamo, k a 

teri problemi se pojavljajo 
v brežiški občini v zvezi B 
turizmom in z gostinstvom. 
H k r a t i bi navedli nekaj po
datkov o nočntaah i n b iva
nju tu j ih turistov p r i nas. 

• Gostišče Mokrice je le
tos do 15. avgusta obiskalo 
720 tu j ih gostov. Zaobseženi 
so le t ist i , k i so v gostišču 
tudi prenočili a l i pa so b i l i 
na večdnevnem penzionu. 
M e d tu j imi turist i j « b i lo 
naiveč Italijanov, k i so M o 
krice obiskovali vse leto. 
N a drugem mestu so A v 
stri jci , potem Nemci . Nem
c i prihajajo predvsem v se
zoni . Letos je bi lo manj no
čitev kot druga le*a, to pa 

B R E Ž I Š K E 
V E S T I 

zato ker so tujske sobe bolj 
slabo opremljene. Nemci, 
Švicarji i n Američani so t u 
di preveč zahtevni in potu
jejo dalje. — Gostišče b i 
bilo potrebno preurediti. V 
ta namen je že obl jubl jenih 
d i l i b i predvsem tujske so
be, napel jali vodovod, na-
160 mili jonov dinarjev. Ure-

BREŽISKA KRONIKA 
NESREČ 

Pretekli teden so s* ponesre
čili in Iskali pomoći v brežiški 
bolnićnici: Anton Tihole, dela
vec z Ledine, je padel ln si po
škodoval desni kolk. Ivanu Zu
pančiču, mizarju iz Brezine, je 
z avtomobila padla deska ln mu 
poškodovala rebra. Fanl Zem
ljak, gospodinja iz Brestanice, 
si je pri padcu z voza poško
dovala lice ln levo stran prs
nega koša. Martin Bajs, posest
nik iz Nove vasi, je pri padcu 
s podstrešja dobil notranje po
škodbe. Ivan Klobasa, sir. po
sestnika iz Trebč, je pri pro
metni nesreči dobil težje po
škodbe. Marijo Kostanjšek, ne
čakinjo posestnika iz Brežic, 
Je neznani mopedist podrl ln 
ji poškodoval desno nogo. Bo
žanja Oražeo, gospodinja Iz 
Arnovih sel, je padla z lestve 
ln si poškodovala roko. Jakob 
Vadlja, delavec iz Mihanovič 
dola, je padel in si poškodoval 
prsni kos. Mira Borovnjak, hči 
delavca iz Risvic, si Je pri pro
metni nesreči poškodovala levo 
novo. Stjepan Rešeta-, delavec 
iz Prigorja, Je padel v živo ap-
r.o. Isinot Kovačevič, delavec iz 
Sevnice, si Je pri delu poško
doval denso nogo. Štefanija Po-
žun, hči posestnika iz Kalc-
Nakla, je padla z voza in al 
poškodovala desno nogo. 

se bori za izvedbo svojega 
investicijskega načrta. Pred
videl i so 750 mili jonov d i 
narjev za investicije, k i j i h 
bodo porabila postopoma. 
Letos nameravajo zgraditi 
skupni kopalni bazen. Tre
nutno denarja za investicije 
še n i , potrebno pa ga bo za
gotoviti. 

• Prihodnje leto bi bi lo 
treba pregledati, kako je 
organizirano gostinstvo ob 
K r k i . Gre za to, da b i zače
l i pobirati turistične takse 
za parkiranje osebnih vozi l . 
Vsa turistična društva v 
Sloveni j i so že uvedla tak 
ukrep. O b K r k i pa b i lahko 
imel i tudi tujske sobe, kar 
b i pritegnilo marsikaterega 
gosta i n prineslo tudi kak 
dinar preprotreben našemu 
gospodarstvu. 

A l b i n M l i n a r 

bavi l i opremo, adaptiral i 
kuhinjo i n uredi l i skupno 
restavracijo. P o programu 
b i moral i začeti prenavljati 
že 1. juni ja letos, vendar nI 
sredstev. Doslej je gostišče 
s svoj imi sredstvi že uredilo 
nekaj sob, kar pa nikakor 
ne zadostuje. 

• Cateške Toplic« so do 
30. ju l i j a letos sprejele 86 
tuj ih gostov, k i so prenoče
v a l i 485-krat. Inozemci so 
se v Toplicah zadrževali po 
več d n i . Nekateri so b i l i na 
zdravljenju. Avstr i j c i so na 
prvem mestu (22 z 211 noči
tvami), potem so Nemci 
(13 z 76 nočitvami), A m e r i 
kanci (8 obiskov i n 60 no
čitev), Itali jani (9 obiskov 
ih 32 nočitev), Francozi in 
Belgi jci . Letos je Cateške 
Toplice obiskalo več tujcev 
kot lani . T u d i ta kolektiv 

Gasilci v Gaberju pri Dobovi se zbirajo že 
v novem domu 

Novih pol milijona za Debeli rtič 
V treh mesecih je uspelo ak

cijskomu odboru v Brežicah 
zbrati 408.000 din prostovoljnih 
prispevkov za Debeli rtič. To 
Je glede na majhno število za
poslenih precej lepa vsota. 
Uspeh akcije vidimo tudi iz te
ga, da je v občini Brežice za
poslenih le 3700 ljudi, v novo
meški občini pa so nabrali pri 
okoli 10.000 zaposlenih le 514 
tisoč dinarjev. 

Največ pripravljenosti so po
kazali kolektivi ObLO Brežice, 
Krke — Brežice, Ljudske po
trošnje, Tovarne pohištva, 
Kmetijske zadruge, Agroservi-
sa. Opekarne, KGP, Podjetja za 

popravilo železniških voz Dobo
va, Obrtno kovinsko podjetje — 
Dobova, KZ Bizeljsko in Ko
vina — Bizeljsko. Slabo pa so 
se odzvali akciji v Vino pod
jetju Brežice in Splošni bol
nišnici Brežice, kjer so na ak
cijo te trikrat pozabili. 

Vsi, ki akcije Se niso izvedli 
do konca, naj jo Izvedejo tako, 
da borno lahko ponosni na do
bro opravljeno dolžnost. 

Ohlapna obleka delavca 
pri stroju OGROŽA 
njegovo življenje! 

12. avgusta je bil za Gaberje 
pri Dobovi velik dan: gasilci so 
imeli ln sprejeli ključe novega 
gasilskega doma. Enonadstiop-
nl dom je vreden okrog 2,3 mi
lijona dinarjev, zgradili so ga 
vaščar.i z lastnimi sredstvi in 
s prispevki podjetja za popra
vilo železniških voz, mizarske 
delavnice in obrtnega kovinske
ga podjetja Dobova, ki je bilo 
pokrovitelj slavnosti. Na pro
čelju stavbe so odkrili tudi spo
minsko ploščo 13 padlim bor
cem — gasilcem iz Gaiberja. 

Proslava je potekala po pe
strem programu. Otvoritveni 
govor je imel član PGD Gaber
je Ludvik Jurman. Pozdravil je 
domače in goste ter poudaril, 
da ima novi gasilski dom za 
Gaberčane velik pomen. Ker Je 
stavba enonadstropna. Je v 
spodnjih prostorih orodjarna in 
sejna soba, v prvem nadstropju 
pa velika prosvetna dvorana, v 
kateri bodo prireditve PGD ln 
ostalih društev ter organizacij. 
V prihodnje bo prišlo tudi do 
večje povezave s krajevno or
ganizacijo SZDL, ki je že zdaj 

pomagala gasilcem, da so pri 
šli do potrebnega doma. Na
sploh pa bo dom pomemben 
kulturni center za prosvetije-
vanje na vasi. 

Ob. .koncu proslave je pred
sednik občinskega odbora SZDL, 
Brežice izročil gasilcem Titovo 
sliko in 30.000 dir. za nabavo 
opreme. 

Na proslavi je bilo lepo. Po 
govorih so bile recitacije, god
ba na pihala PGD Kapele pa Je 
igrala partizanske pestmi. Slav
je so zaključili s polaganjem 
vencev pred ploščo padlih. 

L. J. 

Priprave za sejo 
ObO SZDL 

13. avgusta je b i l a v Bre
žicah seja izvršnega odbora 
ObO Socialistične zveze, na 
kateri so razpravl ja l i o po-
družbljenju gozdne proiz
vodnje, s čimer so se hkrati 
pr ipravl ja l i na prihodnjo 
sejo občinskega odbora 
Z S D L . Pregledali so tudi 
potek zborov občanov, rešili 
več organizacljsko-kadrov-
skih vprašanj i n poslušali 
izčprno poročilo nadzorne
ga odbora ObO S Z D L , o če
mer bomo več poročali v 

prihodnji številki Dolenj
skega l ista. 

Iz brežiške porodnišnic« 
Pretekli teden so v brežiški 

porodnišnici rodile: Marija Plev-
nik iz Dcčnih sel — deklico, 
Amalija Dornik iz Drenovca -
deklico, Anica Travnika r i 2 

Podgorja - dečka, Metka Ivi* 
lz Sel - dečka, Ljudmila Ste-
fančič iz Leskovca — dečka« 
Ivanka Vegel iz Kraške vasi -
dečka, Dragica Bešetar iz Sen-
k ovca — deklico, Pavla Derge* 
stin iz Gregovca — deklico, Bo
ža Jurkovič iz Sevnice — deč
ka, Marija Zupančič lz Podgor
ja — dečka, Anica Lavrinšek * 
Trške gore - deklico, Martina 
Derenda iz Artič - dečka, Ivan
ka Tomse iz Kraške vasi - de
klico in Terezija Bogolir. i* 
Mrtvic — dečka. 

Lep zgled sindikalne podružnice 
rudnika Globoko 

Beseda zbora proizvajalcev 
Na seji zbora proizvajalcev 

občinskega ljudskega odbora 
Črnomelj so razpravljali zla
sti o pravilnikih o delitvi či
stega in osebnega dohodka 
gospodarskih organizacij in 

zavodov, o poslovnem ta f i 
nančnem združevanju in o 
problemih v nekaterih pod
jetjih. Rok za dostavo pra
vilnikov je b i l 31. juli j . Večje 
gospodarske organizacije so 
pravilnike izdelane pravočasno, 
tega pa niso storile manjše 
organizacije zaradi pomanj
kanja strokovnega kadra in 
finančnega neuspeha. Zbor 
proizvajalcev je sprejel pred-

P r i rudniku Globoko sta 
se v zadnjih dveh letih tež
ko ponesrečila šofer Franc 
Kržah i n rudar M i h a e l K o -
stevc, k i nista več zmožna 
opravljati svoje delo. Oba si 
bosta morala izbrati novo 
ustrezno delo. 

Franc Kržan, k i je ostal 
po nesreči brez noge. se ju 

SPOMENIK 
V ZAPUDJU 

N a pobudo krajevne orga
nizacije Zveze borcev v Dra
ga tuš u so v nedeljo, 19. av
gusta, odkrili na urejenem 
grobišča v Zapudju spome
nik osmim Zapudcem, k i so 
jih Italijani ubili 19. avgusta 

log, naj društvo knjigovodij, 
občinski sindikalni svet in 
upravni organ občinskega LO 
skupno z gospodarskimi or
ganizacijami storijo vse po
trebno za čimprejšnjo izdela
vo pravilnikov in nudijo po
moč gospodarskim organiza
cijam. Zbor je'sprejel sklep 
o določitvi roka za izdelavo 
pravilnikov. Iz pravilnikov 
morajo črtati vse nerazumlji
ve formule, s katerimi podjet
ja prikrivajo povečanje d o 
hodkov zlasti vodilnim usluž
bencem. Pravilniki morajo 
biti sestavljeni tako, da bodo 
kolektivu razumljivi. 

N O V I C E 
ČRNOMALJSKE 
K O M U N E 

Pogovor pod lipo v Gorencih 
Krajevna organizacija ZB 

Semič bo s pomočjo vseh 
množičnih organizacij prire
dila v nedeljo, 2. septembra, 

ob 3. uri popoldne v Goren
cih pod 600 let staro lipo 
srečanje pod nazivom »Pogo 
vori pod lipo«. Na pismena 
vprašanja bodo odgovarjali 
vidni predstavniki ljudske 
oblasti in političnih forumov. 
Vprašanja se naj nanašajo na 
vse pereče probleme domače 
industrije, obrtništva, kmetij
stva, ne glede na sektor last
ništva. Dostavijo se naj do 
sobote, 1. septembra, do 12. 
ure tajniku ali predsedniku 
organizacije ZB in so lahko 
tudi brez podpisa. Na sreča
nje je povabljen tudi naš po
slanec dr. Joža Vilfan, k i je 
obljubil sodelovanje, razen 
če ne bo zadržan. 

Franc Derganc 

1942, ko so požgali vas in 
odpeljali vse druge prebival
ce v internacijo. Na pokopa
lišču se je zbralo nad sto 
ljudi, k i so prisluhnili bese
dam govornikov, predstavni
kov občinskega odbora ZB, 
ObLO in občinskega odbora 
SZDL. Slavja so se udeležili 
tudi člani odborov krajevnih 
organizacij. Domačini in go
stje so dostojno počastili 
spomin na padle tovariše in 
žrtve, fašističnega nasilja. 

V Straži prihodnje leto nov 
industrijski obrat 

Splošno gradbeno podjet
j e P ionir bo še letos pričelo 
v Straži graditi 186 m dolgo 
i n 25,5 m široko industrijsko 
halo, v katero se bo, ko bo 
dograjena, preselil Novole-
sov obrat lesne galanterije 
i n drobnega pohištva, k i de
luje zdaj v Novem mestu. 
Gradnja te hale predstavlja 
za Pionir ja svojevrstno de
lovno zmago, saj je na l i c i 
taci j i , v kateri so sodelova
l a najbolj znana gradbena 
podjetja iz Slovenije, zma
gal z najugodnejšo ponud
bo. K sonaaimerno n i z k i m 
ponudbam je mnogo pripo
moglo tudi to, da je Novoles 
od licitantov zahteval, naj 
izdelajo gradbeni projekt in 
gradnjo po idejnem projek
tu, k i ga je predložil, po
godba o izvedbi del pa vse
buje dogovor »Mjuč v ro
ke«. Nova proizvodna dvo
rana bo najcenejša, kar smo 
j i h zgradili p r i nas po vo j 
n i , čeprav so se v zadnjih 
petih letih cene gradbenih 
storitev občutno povišale. 
G l a v n i projekt bo izdelan 
konec septembra, v 0 mese-

dovoljenja pa mona S G P 
Pionir predata Novolesu po
polnoma dokončano stavbo. 
Nova proizvodna dvorana 
bo prva na industri jski na
čin izvedena gradnja v na
šem okraju, S G P Pion i r 
pa se že zdaj temeljito p r i 
pravlja nanjo. 

odločil, da bo postal žele-
zostrugar. Člani sindikalne 
podružnice so zanj zbrali 
preko 50.000 dinarjev, zdru
ženje šoferjev i n avtome-
hanikov pa mu je podarilo 
70.000 dinarjev. Z a ta denar 
si je lahko k u p i l stružnico-
Podobno akcijo vodi po
družnica tudi za Mihaela 
Kostrevca, k i pa se še nI 
odločil za nov poklic. 

Zaradi teh vzrokov člani 
kolektiva niso mogli izvesti 
nabiralne akcije za Debeli 
rtič. Sprejeli pa so sklep, da 
bodo v dveh mesecih tudi 
oni prispevali 15.000 dinar
jev. 

V kratkem bodo uvedli 
tudi topel obrok malice, k i 
je do sedaj še niso imeli , 
za rudarje pa bodo zgradil ' 
kopalnico. 

S takim humanim de.om 
si je sindikalna podružnica 
pridobila ve l ik ugled med 
* ' - n i kolektiva. M -

MATIČNI URAD 
IZ SEMICA SPOKOCA 

Julija ni bilo na območju 
tega matičnega urada ne roj* 
stev r.e porok. 

Umrli so: Neža Lavrin, upo
kojenka iz Semiča, M let; Ma
rija Stopar, upokojenka iz Se
miča, 73 let; Ana Ramuta, u-
žitkarlca iz Osojnika, 73 let; Ja
nez Petric, kmet s Krvavčjeg« 
vrha, 38 tet; Neža Kapš, knve-
tovalka iz Nestoplje vasi, 75 let. 

Z odkritja spominske plošče 177 padlim v N O B v Semiču: 
pred množico domačinov in gostov je govoril prvoborce 
Janez Vitkovič, pel pa je moški zbor Grafike iz Ljubljane 
pod vodstvom rojaka Franca Mileka (Foto: Franc Derganc) 

K o so razpravljali o p o 
slovnem i n finančnem zdru
ževanju gospodarskih orga
nizacij so poudarili: tako zdru
ževanje gospodarskih organi
zacij mora biti ekonomsko 
Utemeljeno. Gospodarske or
ganizacije naj se poslovno 
združujejo tako, da b i imele 
nekatere skupne službe in si 
nudile med seboj pomoč. Go
spodarske organizacije sorod
nih strok naj b i v proizvod
nji sodelovale kot kooperanti. 
Predlagali so, naj bi se pod
jetje »BELOKRANJKA« zdru
žilo z ostalimi gospodarskimi 
organizacijami te vrste. O 
združitvi je že razpravljal de
lavski svet »BELOKRANJKE« 
m se z združitvijo strinja. 

V razpravi o združevanju 
skladov gospodarskih organi
zacij so poudarili, da imajo 
vse gospodarske organizacije 
v občmi v svojih skladih 
skupno 144 milijonov din. Za 
posamezne gospodarske orga
nizacije pomenijo ta sredstva 
bore malo, združena sredstva 
pa bi za gospodarstvo v ko
muni pomenila znatno več. 
Sedaj bi potrebovala več 
sredstev ena, sedaj druga go
spodarska organizacija in ta
ko bi ta sredstva druga drugi 
posojale. 

Nekatera podjetja imajo pr i 
občinskem investicijskem 
skladu najete kredite za 
osnovna sredstva. Odplačilna 
doba je dolga. Na seji so 
predlagali, naj b i gospodar
ske organizacije skrajšale od
plačilni rok in s tem pospe
šile obračanje sredstev na 
skladih. O poslovnem in f i 
nančnem združevanju naj raz
pravljajo v vseh kolektivih 
gospodarskih organizacij ta 
o tem naj odločajo kolektivi. 
Zbor proizvajalcev je sklenil, 
da se davek na telefonske 
storitve zniža za II. skupino 
naročnikov od 100 odst. na 
25 odst. in za III. skupino 
od 150 na 50 odst., ker je za
radi previsokega davka pre
cej podjetij odpovedalo tele
fonske naročnine. 

Razpravljali so tudi o noč
ni telefonski službi. Pošta 
naj b i imela preko P L M stal
no zvezo z zdravniki, živino-
zdravniki ta šoferji rešilnih 
avtomobilov. Sklenili so, da 
se ta služua uvede. 3. š. 

76 let Plutove mame 
Pretekli mesec je praznovala 

Plutova mama iz Mačk ovca pri 
Suhorju v Bell krajini v krogu 
sorodnikov in znancev svojo 76-
letnico. Plutova mama Je dosti 
pretrpela že med I. svetovno« 
vojno, ko j i Je padel mož in Je 
ostala 6ama s ttirimi majhnimi 
otroki, za katere Je morala se
daj skrbeti. Po vojni se je po
novno poročila in dobila še štiri 
otroke. Mož, ki v stari Jugo
slaviji ni našel zaslužka, je od
šel v ZDA in j i od tam poma

gal. Hudo je zopet bilo, ko jI 

je pogorelo poslopje, ki sta ga 
z možem s težavo postavila. 
Končno se je mož vrnil v do
movino, takrat pa je izbruhni
la vojna. V aprilu 1942 jim je 
okupator popolnoma požgal do
mačijo, vendar se Plutova ma
ma nI ustrašila. Štirje njeni si
novi so bili pri partizanih, ona 
pa je z možem in hčerko po
magala partizanom. 

Vsi sorodniki ln znanci ji že
lijo še mnogo let življenja V 
sreči in zdravju. 
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METLIKA: plana ne dosegamo 
Zadnja seja ljudskega od

bora sredi avgusta je bi la 
posvečena Obravnavi podjet
ne realizacije družbenih 
planov gospodarskih organi
zacij, problematiki kmeti j 
stva in gozdarstva ter d r u 
gim stvarem. 

O izvrševanju plana za I. 
polletje je poročal načelnik 
odseka za gospodarstvo tov. 
Prenk Molek. Podatki kaže
jo na precej kritično stanje, 
saj je celotni dohodek re-

M E T L I Š K I 
T E D N I K 

ali zi ran le z 42,5 odst. N a 
rodni dohodek je znatno 
nižji (37,2 odst.), ker so m a 
terialni stroški porasli in BO 
bi l i doseženi v prvem p o l 
letju s 45 odet. Realizacija 
družbenega bruto proizvoda 
in vsega ostalega je izraču
nana na podlagi fakturira
ne realizacije. A k o b i bi lo 
stanje prikazano po vnov-
čeni realizacij i , bi b i l od-
sfb£ek se nižji. Ce pa b i 
uooštevali zalo°e izdelkov v 
nekaterih podjetjih, bi zna
ša'a skuipna vrednost proiz
vodnje skoraj 46 odstotkov. 
Čeprav plan n i dosežen, je 
v primerjavi z lanskim ob
dobjem opaziti precejšen 
Porast, ponekod do 20 od
stotkov. 

P lan osebnih . dohodkov 
le realiziran z 41 odstotki. 
To je sicer v skladu s po
rastom celotnega dohodka, 
l i p a v skladu s poslovnim 
uspehom in storilnostjo. 
Naj navedemo primer K l a v 
nice in mesarije, k i je sicer 
celotni plan dosegla, a za
radi velikega porasta mate
rialnih stroškov je občuten 
Padec v narodnem dohod
ku, k i je b i l uresničen le z 
31 odstotki. V podjetju so v 
Primerjavi z•• i s t im-obdob
jem lanskega leta osebni 
dohodki porasli za 42 od
stotkov. Zaradi ve l ik ih o-
sebnih dohodkov in porasta 
materialnih stroškov pod
jetje v prv i polovici leta i z 
kazuje izgubo. Tako stanje 
ni v skladu z uspehom po
t o v a n j a i n gc-apodarjenja. 
Čeprav ima podjetje velik 
promet, pa ima finančno 
izgubo, ker nihče ne prouči 
dovolj, kaj je koristno in 
kaj ne. 

V Novoteksovem obratu 
v M e t l i k i j e celotna vred
nost proizvodnje znašala 
732,4 mil i jona dinarjev (51,4 
odstotka). Narodni dohodek 
ie veliko nižji (36 odst.). 

ker so materialni stroški 
porasli in znašajo 57 odstot
kov letnega plana. N a višji 
porast materialnih stroškov 
so vpl ivale predvsem suro
vine, k i j i h morajo uvažati. 
— Belokranjska trikotažna 
industrija je edino podjetije, 
k i je plan doseglo izpod 40 
odstotkov. »-Beti« je ustva
r i la v prvem polletju 278,8 
mil i jona dinarjev, kar pred
stavlja 28 odstotkov letne 
realizacije. Čeprav je načrt 
podjetja tako nizko uresni
čen, pa so od lani napredo
val i za 20 odstotkov. T o k a 
že, da je b i l plan podjetja v 
začetku leta zelo , napet in 
verjetno zelo nerealno po
stavljen. Da niso dosegli 
plana, je v p l i v a l zastoj v 
prodaji volnenih in bom
bažnih izdelkov; Beti se je 
dalj časa nahajala v težav
nem položaju, ker n i imeEa 
čipk in untenziiij za svi
lene izdelke. Prav zato so 
narasle zaloge izdelkov na 
60 mili jonov dinarjev. 
Vzrok, da podjetje n i do
seglo predvidene realizacije 
plana, je tudi v tem, ker so 
na dobavo strojne opreme 
računali v prvi polovici 
leta. 11 V M M M 

Kmeti j ska zadruga je na
črt prometa zadružne dejav
nosti i n proizvodnje na 
kmeti jskem posestvu ure
sničila s 55,5 odst. K e r so 
materialni stroški zelo n i z 
ko doseženi, sta narodni do
hodek in dohodek znatno 
višja. V primerjavi z ist im 
obdobjem lanskega leta je 
promet za 13 odstotkov 
večji. N a podlagi te realiza
ci je je tudi produktivnost in 
uspeh poslovanja, izračunan 
na osnovi narodnega do
hodka, na zaposlenega za 4 
odstotke boljša kakor lan i . 

Čeprav je plan prometa v 
Splošnem trgovskem podjet
ju za 8 odstotkov večji k a 
kor lani , je plan prometa 
uresničen le z 42,5 odst. — 
Vinska klet n i dosegla p la 
niranega blagovnega pro
meta, čemur je kr iv močan 
zastoj v prodaji v ina . 

Lesno predelovalno pod
jetje plana n i doseglo v ce
lot i . Želo razveseljiv je po
datek, da je narodni doho
dek za 50 odstokov večji kot 
lani . Tudi produktivnost na 
enega zaposlenega se je po
večala za 28 odstotkov. P o d 
jetje večino svojih izdelkov 
izvaža na tuji trg. Zaradi 

zastarelosti strojnega parka 
je moralo nabaviti nekaj 
novih strojev i n urediti de
lovne prostore, primerne so
dobni proizvodnji . 

Čeprav se o d prvega če
trtletja v večini gospodar
skih organizacij v naši ob
čini opaža napredek, pa 
vendar he dosegamo plana. 
To kaže, da delavni kolek
t iv i i n njihova vodstva niso 
vložili maksimalnih napo
rov prj proizvodnji, organi
zaciji dela in drugem a l i pa 
so b i l i plani nekaterih go
spodarskih organizacij ne
realno sestavljeni. V d r u 
gem polletju lahko priča
kujemo porast proizvodnje 
in delovne storilnosti. 

MATIČNI URAD 
IZ ČRNOMLJA SPOROČA 

Julija so bili rojeni dva dečka 
ln 1 deklica. 

Poročili so se: Zmago Novak, 
inženir lesne stroke iz Mari
bora, in Stanislava Welss, pro
fesorica lz Vojne vasi; Egon 
Petric, učitelj, in Katarina Bu
tala, oba iz Radenc pri Starem 
trgu; Marijan Papež, šofer iz 
Loke, in Marija Matkovič, de
lavka iz K vasice; Jurij Oblak, 
ključavničar iz Verda pri Kra
nju, in Slavlca Nemanič iz Ko
čevja: Anton Kure. kmet iz 
Gribelj, in Jožefa Kambič, de
lavka iz Gribelj. . 

Vedno veo turistov 
V letošnjem poletju je bi

lo moč zabeležiti že kar le
po število turistov, k i so pri
šli v Kostanjevico, da si o 
gledajo delo drugega medna
rodnega simpozija kiparjev, 
kostanjeviški grad in razsta
vo. Tako je bilo samo na dan 
vstaje blizu dvesto osebnih 
avtomobilov iz slovenskih, 
hrvatskih in celo srbskih 
mest, mnogo pa je bilo med 
njimi tudi inozemskih. Po
sebno velik Je bi l obisk v 
nedeljo, 5. avgusta, ko si je 
samo Gorjupovo zbirko o-
gledalo več kot sedemsto 
ljudi, simpozij pa j ih je obi
skalo gotovo še veliko več. 
Vse to kaže, da bo treba biti 
do gostov bolj pozoren in iz
najdljiv, da j im bo treba 
čimveč nuditi in jih tako pri
klepati na kraj, k i je bi l šir
šemu občinstvu doslej v re
snici premalo znan. 

Kostanjevica se je doslej 
samo za silo znašla, vendar 

POROČEVALEC; 
K O M U N E 
V I D E M -KRŠKOi 

so tu že nekateri rezultati, 
ki kažejo na dobro voljo in 
pripravljenost urediti naj
nujnejše. Poročali smo že, da 
si je gostišče Klauž uredilo 
sodobno pivnico in turistič
ne sobe. Tudi špecerijski od
delek trgovskega podjetja je 
povsem preurejen in moder
no opremljen, za kar so in
vestirali več kot milijon di
narjev. Prav tako so investi
rali v mesnici več kot pol
drugi milijon dinarjev in jo 
povsem preuredili ter zagoto
vili moderne hladilne napra
ve, kar je omogočila kosta-
njeviška K Z . Do neke mere 
je urejena tudi prodaja kru
ha, k i ga prodajajo v trgovi
ni Otok Novomeška pekarna 
oskrbuje zdaj tudi Kostanje
vico s kvalitetnim kruhom 
in pecivom, kar je dolga le
ta Kostanjevica tako zelo 
pogrešala. Tudi za podobo 
mesta so nekateri poskrbeli 
ter lepo uredili pročelja hiš, 
prav te dni pa so začeli pre
krivati tudi Oražnovo hišo, 
k i Je bila že kar zapuščena. 

Med obiski zadnjih dni je 
bilo opaziti več diplomatskih, 
saj so prišli predstavniki a-
meriške in japonske ambasa
de. Zadnje dni so se tu mu
dili predstavniki celovškega 

radia in avstrijskega časnika 
»Die Neue Zeit«. Več člankov 
je že izšlo v raznih tujih ča
snikih in revijah, o čemer 
bomo poročali, ko bomo 
imeli popolnejši pregled; 
med temi je mnogo takih, k i 
bodo zanimali tudi naše bral
ce. 

Te dni je najavljen za
stopnik ameriškega tiska, ra
dia in televizije gospod Pe-
ters. 

Posvetovat"* o taninski 
industriji Slovenije 

14. avgusta je bilo v sindi
kalni dvorani »Jugotanina« 
posvetovanje o taninski indu
striji Slovenije. Posvetovanje 
je na pobudo Jugotanina iz 
Sevnice in Tovarne stroji! iz 
Majšperka sklicala gospodar
ska zbornica Novo mesto. 
Poleg predstavnikov obeh 
podjetij in obeh ObLO so bi l i 
navzoči še pomočnik sekre
tarja IS LS LRS za industri
jo in obrt tov. Vladimir Leš
nik, podpredsednik republi
ške gospodarske zbornice inž. 
Ivo Klemenčič, podpredsed
nik OLO Novo mesto SilvO 
Gorenc, predsednika gospodar
skih zbornic Novo mesto in 
Maribor Stane Nunčič in Ti
ne Lah ter drugi. 

Udeleženci so že z vabili 
prejeli kratko problematiko 

taninske industrije Slovenije, 
na začetku posvetovanja pa 
sta predstavnika obeh pod
jetij na kratko obrazložila 
probleme, v katerih se pod
jetji nahajata, predvsem pa 
dosedanje napore za odstrani
tev teh problemov. 

Po tem se. je razvila živah
na razprava. Ugotovili so, da 
je za obe taninki v Sloveniji 
premalo surovin-kostanjeve-

ga lesa, medtem ko predelava 
hrastovega lesa ni rentabilna. 
Uvoz lesa iz drugih republik 
jc otežkočen, ker so prevozni 
stroški previsoki in ker s tem 
posegamo v naravna področ
je drugih tanink. Prekomerna 
sečnja bi povzročila, da bi 
kostanjevega lesa v Sloveniji 
v nekaj letih sploh zmanjka
lo. 

Drug važen problem tanin
ske industrije je v tem, daje 
v .'ugoslavi.fi hipcrprodukci-
ia teh proizvodov, izvoz pa je 
otežkočen, ker je naš eks
trakt v primerjavi z italijan-

Ob 70-letnici PGD Leskovec 
Leta 1892 so v Leskovcu pri 

Krškem ustanovili gasilsko 
društvo in nabavili ročno bri
zgamo. Spravili so jo pod 
Vrečkov kozolec v Pašniku. 
Izkazalo pa se je, da kozolec 
m najprimernejši za gasilsko 
orodje, saj ga je zajel požar 
in so brizgalno komaj rešili. 
Kmalu so sezidali sredi vasi 
primemo orodjarno. Leta 1935 
pa so nabavili motorno bri
zgalno, k i j im služi še danes. 

Med okupacijo so člani dru
štva delili usodo ostalega iz
seljenega prebivalstva v raz
nih taboriščih in le vera v 
zmago j im Je tešila brezmej
no hrepenenje po domovini. 
Po vrnitvi so bil i prav gasilci 

v prvih vrstah pri obnovi svo 
jega kraja in zasadili prve l o 
pate za temelje zadružnega 
doma. Končno so leta 1957 s 
prostovoljnim delom in pod
poro ObLO zgradili lep gasil
ski dom z garažo, sejno sobo 
in klubskimi prostori, k i b o 
do, primerno urejeni, lahko 
služili vsem društvom v kra
ju. V načrtu pa imajo še zgra
ditev bazena. 

V nedeljo, 26. avgusta, b o 
do svečano proslavili 70-letni-
co obstoja društva ter z upra
vičenim ponosom razvili svoj 
prapor, saj zasluži njihovo 
nesebično delo v korist skup 
nosti vse priznanje. R'. 

skim in francoskim predrag. 
Pri nas so proizvodni stroški 
višji predvsem zato, ker je 
les slabše kvalitete, ker je 
dražji in ker odpadke neeko
nomično trošimo. Obe tovar
ni sta pripravili programe za 
predelavo odpadkov, in sicer 
v okal plošče in lesonit ozi
roma durisol. Udeleženci po
svetovanja pa so ugotovili, da 
ne bi bilo pametno pr i obeh 
tovarnah graditi obratov za 
predelavo odpadkov, ker bi se 
zaradi pomanjkanja lesa, hi
perprodukcije ekstraktov i n 
nizke rentabilnosti proizvod
nje plošč čez nekaj let pod
jetji znašli še v večjih teža
vah 

Udeleženci posvetovanja so 
Bili mnenja, da bi bilo treba 
v bližnji prihodnosti v eni Iz
med obeh tanink prenehati 
proizvajati strojila, namesto 
tovarne strojil pa zgraditi 
drugo tovarno. Drugi taninki 
pa naj se omogoči, da zgradi 
obrat za predelavo izluženega 
lesa v proizvode, k i bodo v 
perspektivi najbolj Iskani. S 
tem bodo drugi taninki zago
tovljene surovine in plasma, 
ker se bodo strojila pocenila 
ln ker bo z ozirom na ukini
tev ene tovarne po njih več
je povpraševanje. Kolektivu, 
pri katerem bo proizvodnja 
prenehala, pa naj se omogo
či zgraditev obrata, k i bi s 
ozirom na potrebe trga in 10-

SEVNIŠKI 
V E S T N I K 

kacijo najbolj ustrezal. Te
mu kolektivu naj se pri do
delitvi sredstev da tudi ča
sovna prednost. 

Udeleženci so predlagali, 
naj se imenuje strokovna ko
misija, k i naj ugotovi, katera 
tovarna naj bi še naprej pro

izvajala strojila in namesto 
katere naj se zgradi nov 
obrat. V to komisijo naj ime
nujejo . po enega predstavni
ka obe podjetji in oba ObLO, 
tri pa sekretariat IS LS L R S 
za industrijo in obrt. 

Na tem posvetovanju je 
bilo prvič odkrito in javno 
načeto vprašanje taninske in
dustrije in sklepi posvetova
nja povsem ustrezajo dejan
skemu stanju taninske indu
strije. S. S. 

• Rudarski Institut v Saraje
vu je predlagal, da bi začeli 
podrobno proučevati ln gazifi-
cirati premog. Izkoriščanje pre
moga z gazlfikacrjo bi bilo ce
nejše. Celotna oprema za po
skus bi veljala bMzu 15» mili
jonov dinarjev. 

„Prepričali smo se, kako 
važno je za človeka znanje" 

Letos mineva tretje leto, 
odkar je bi la v V i d m u -
Krškem ustanovili en a de
lavska univerza. P r i nje
nem ustanavljanju so se 
Pojavile neštete težave,' saj 
našim občanom niso bile 
dovolj jasne naloge delav
ske univerze v našem i z 
obraževalnem sistemu. Se
daj lahko trdimo, da začet
nih težav n i več. 

Menimo pa, da je potreb
no, ko zaključujemo izobra
ževalno sezono 1961/62, k r i 
tično spregovoiriti o uspe
hih in neuspehih, kajt i le 
na ta način lahko pričaku
jemo, da bomo v jeseni za
čeli izvajati program i z 
obraževanja, k i bo zajemal 
vse želje in potrebe naših 
Proizvajalcev in upravl jav
cev, oziroma vključeval v 
sistem izobraževanja sle-
hernp».a o V a ^ a . 

K o smo kritično pregle
dal i uspehe ter ' ugotovili 
pomanjkljivosti v sezoni 
1960/61, smo sestavili ob
širno poročilo o izobraže
valni dejavnosti ter sesta
v i l i okvirn i program i z 
obraževanja za naslednjo 
sezono. Poročilo i n o k v i r n i 
program smo poslali vsem 
gospodarskim organizaci
jam, zavodom in ustano
vam, s indikalnim podružni
cam in nekaterim posamez
nikom. Želeji smo, da b i le
ti poslali svoje pripombe in 
predloge.- Zal pa sta poro
čilo in okvirn i program 
najbrž obležala v predalih 
pisarniških miz, ka j t i le 
Sp'.ošno obrtno podjetje je 
na eni izmed sej DS po
stavilo na dnevni red tudi 
vprašanje izobraževanja in 
povabilo na sejo predstav
nika delavske v ' v e r z e . 

Morda so še v katerih 
kolektivih razpravl jal i o 
poročilu in okvirnem pro
gramu, vendar zaželenih 
pripomb in predlogov n i 
smo dobi l i . Razumlj ivo je, 
da program izobraževanja, 
k i n i zraste! v sodelovanju 
z našimi delovnimi kolek
t i v i , pač pa so ga sestavi
le le komisije in posamez
n i k i , ne more zainteresirati 
vseh tistih, katerim je na
menjen. 

Poudariti moramo, da je 
izobraževanje l n vzgajanje 
proizvajavcev i n upravl jav
cev ter ostalih članov de
lovnih kolektivov ena i z 
med najvažnejših nalog 
sindikata. Zato mora b i t i de
lo s indikalnih podružnic 
usmerjeno predvsem na 
vzgojo i n izobraževanje de
lovnih kolektivov. P r i i z v a 
janju teh nalog pa j i m bo 

lahko mnogo pomagala de
lavska univerza s pripravo 
dobrega predavateljskega 
kadra, ustreznih ponazoril, 
skript i td . 

K l j u b navedenim težavam 
m pomanjkl j ivostim smo v 
pretekli sezoni imeli 7 semi
narjev za organe delavske
ga i n družbenega upravl ja
nja, katerih se je udeležilo 
283 članov upravljavcev, ter 
30 razgovorov z delovnimi 
kolektivi , katerih se je ude
ležilo 3212 proizvajalcev. 

N a seminarjih smo raz
pravl ja l i o nalogah organov 
družbenega m delavskega 
samoupravljanja, v gospo
darskem sistemu, ustvarja
nju in del i tvi čistega do
hodka ter o tehniki priprav 
in vodenja sej. Vsebinsko 
so b i l i semirrarji aktualni 
in so mnogo pripomogli no
vo izvol jenim predsednikom 
DS, U O , s indikalnih po
družnic m drugim za o r i 
entacijo pr i reševanju od
govornih nalog. Zato je 
zgrešeno mnenje nekaterih, 
da je z izvedbo takega se
minar ja konec iaohrazeva
nja. V jeseni bomo morali 

s seminarji nadaljevati ter 
vključiti v izobraževalni s i 
stem ne samo predsednike 
organov družbenega in de
lavskega samoupravljanja, 
pač pa vse člane. P r i spre
jemanju sklepov, ki so od
ločilnega pomena za celo
ten kolektiv, morajo aktiv
no sodelovati prav vsi čla
ni , zato morajo dobro po
znati svoje pravice in dolž
nosti ter poleg 6voje gospo
darske organizacije tudi 
naš gospodarski sistem v 
celoti. 

Prav tako ne smemo pod
cenjevati razgovorov s čla
ni kolektivov. V nekaterih 
kolekt ivih še vedno pre
vladuje mnenje, da je za 
delavca dovolj , če ve, k o l i 
ko denarja bo dobil v enem 
mesecu. Taka miselnost k a 
že pomanjkljivo politično 
znanje. Slehernemu čl ari u 
kolektiva mora bi t i jasno, 
kolikšno vrednost predstav
lja njegovo delo za družbo, 
za katere namene 6e ta de
nar uporablja i td . 

K o smo v pretekli sezoni 
organizacijsko pr ipravl ja l i 
predavanja oziroma razgo

vore z delovnimi kolekt ivi , 
smo imel i z nekaterimi 
predstavniki kolektivov res
ne težave. Zatrjevali so, d a 
nj ihovi člani delovnega ko
lektiva vse te spremembe V 
gospodarstvu dobro pozna
jo, da nimajo časa i td . V 
bodoče bomo moral i vse ta
ke pojave obravnavati tudi 
kot politične probleme. 

' V sezoni 1961/62 je b i la V 
Vidmu-Krškem večerna po
litična šola s štirimi o d 
delki ; dva oddelka sta b i la 
v Vidmu-Krškem, en odde
lek na Senovem in eden v 
Brestanici. Sola je trajala 
od 20. novembra do 20. 
aprila, zaključne izpite pa 
je opravilo 63 slušateljev. 
Program je zajemal štiri 
snovna področja 8 šestnaj 
stimi temami, in sicer: 

1 . . Komunis t i m sodobni 
družbeni procesi, 

2. Družbeno-ekonomska 
graditev F L R J , 

3. Načelo politične uredi
tve F L R J , 

4. Marksizem in naša 
praksa; 

(Nadaljevanje sledi* 
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ZDRAV DELAVEC-NAJVEČJE BOGASTVO 
Z d i se, da so nekatera 

podjetja v novomeški obči
n i v borbi za izpolnjevanje 
proizvodnih in drugih halog 
skoraj pozabila na . naj večje 
bogastvo, k i ga premoremo, 

. na delavce in na njihovo 
življenje v podjetju sploh. 
Statistike, razprave na raz
ličnih sestankih (od organov 
v gospodarskih organizaci
jah do političnih organiza
cij) in mnogi drugi v i r i , k i 
se pečajo s problemi zapo
slenih delavcev, skoraj v 
Isti sapi nizajo nerazveselji-
ve ugotovitve: ob večji pro
izvodnji in izpopolnjevanju 
mehanizacije, v mnogih p r i 
merih tudi že avtomatiza
cije, beležijo v podjetjih 
nenehen porast obolenj ter 
nesreč, kar vsekakor ne go
vori v prid hitrega in do
slednega reševanja proble
mov, ' 'ki se iz dneva v dan 
porajajo. Od tod izvira 

Gasilski dom tudi 
kulturno središče 

V nedeljo, 5. t. m., je gasil
ska enota Rožni dol izročila 
svojemu namenu nov gasilski 
dom. Slavnostni otvoritvi so 
prisostvovali predstavniki 
okrajne in občinske zveze, 
sosednjih enot in organizacij. 
Uvodni govor je imel načelnik 
domače gasilske enote tovariš 
Anton Hutar. Vsa gradbena 
dela so opravili s prostovolj
nem delom, za denarno po
moč pa so se obrnili na ne
katera podjetja. • Na izredno 
razumevanje so naleteli zlasti 
pri Železniškem transport
nem podjetju Novo mesto. — 
Nova stavba, ki so jo zgra
di l i , ne bo služila samo v 
gasilske namene, temveč bo 
tudi kulturno središče kraja. 

Boris Skedelj 

namreč dejstvo, da je bilo v 
prvem polletju lani v 36 
podjetjih, k i zaposlujejo več 
kot 50 delavcev, 425 pone-

NOVOMEŠKA 
K O M U N A 

srečenih zavarovancev, letos 
v istem času pa že 515, kar 
je v primerjavi z 0,7-odstot-
n im porastom delovne sile 
v prvem polletju letos 20 
odstotkov več. Zaradi ne
sreč p r i delu smo v lanskem 
prvem šestmesečju izgubili 
6.869 delovnih dni , v p i v i 
polovici letošnjega leta pa 
že 9.030. Zaradi bolezni je 
bilo lani v tem obdobju i z 
gubljenih 41.818 delovnih 
dni , letos pa 67.986. Skupni 
Izpad narodnega dohodka 
se je od lanskih 144 mi l i jo 
nov 299 tisoč dinarjev v le
tošnjem prvem polletju po
večal na 325 mili jonov 502 
tisoč. 

# V novomeški 
Mesariji: vsak četrti 
se ponesreči! 

Navedli bomo nekaj pod
jeti j , v katerih je odstotek 
nesreč in izgub v delovnem 
času največji . 

V novomeški Mesari j i se 
ponesreči vsak četrti član 
kolektiva, v podjetju Opre-
males (Nov mesto) je redno 
15,5 odstotka ponesrečenih 
l a n i samo 4,5 odst.!). K o 
munalna uprava v Novem 
mestu ima 13,6 odstotka l j u 
d i v bolniškem staležu za
radi nesreč i td . Skoraj ne
verjetno je, da je manj ne
sreč v podjetjih, k i delajo v 
znatno slabših pogojih kot 

Novomeška kronika 
• »Stekložerci- so spet med 

nami - tak bi bil lahko naslov 
zgodbice, ki pa je žal resničen 
tlosedek. Pretekli četrtek zve
čer se je manjša družbica fan-
•-•'r.ov zabavala na terasi ka

ne na Glavnem trgu. Med
im ko se delovni ljudje ob ve-

a « h hladijo po delu, jim ta-
'cite -Jezni mladeniči« hitro za
grenijo zasluženi počitek. Med 
prijetno kramljanje je bilo na 
vsem lepem slišati žvenket ste
klenih črepinj po tleh terase: 
eden Izmed »junakov« si Je pri-
voščil hrustanje kozarca in ga 
ii..10 izpljunil po tleh. Žalostna 
» z i b a v a « . . . 

S Stara navada - železna 
srajca. Tabla na kandljskem 
mostu, ki opozarja pešce, naj 
hodijo po levi strani, ker lah
ko vidijo nasproti prihajajoča 
vozila, ne zaleže dosti, saj še 
vedno velika večina ljudi hodi 
po desni. Kljub temu da »smo 
Novomesčar.l, odkar stoji most,« 
kot Je rekel neki možakar, 
»hodili po desni strani mostu,« 
se bo treba varnosti na ljubo 
te' -novotariji« le privadili. 

B Odkar je nastala vročina, 
mestna komunalna uprava vsak 
dan dvakrat poskrbi za škrop 
ljenje cest. 2e pred peto uro 
zjutraj se škropilni avtomobil 
odpelje na pot proti Bršlinu do 
Kačje ride, na Grm, po Kan-
dijl do šmihelskega pokopali
šča, v Žabjo vas, nato pa še 
po glavnih ulicah v središču 
mesta. V večernih urah napravi 
še enkrat Isto pot. Ker letos po 
mestu ni prahu, so prebivalci 
zadovoljni ir. hvaležni komu
nalni upravi, ki Jih Je rešila 
dolgoletnega zla. 

• Pred leti Je skupnost mno
go prespavala za zgraditev te
niškega igrišča v Novem me
stu. Sedanji pogled na igrišče 
kaže precej slabo sliko in ne 
prispeva k ugledu športnikov. 
Od treh igrišč je trenutno le 
eno deloma sposobno za igra
nje, dv« pa sta poraščeni s tra
vo, ki bi bila že dobra za koš
njo! Upravičeno se sprašujemo, 
zakaj so igrišča v takem, sta
nju, saj kvarijo podobo šport
nega parka v Novem mestu. 

H Dovolj zelenjave in ostalih . 
pridelkov je bilo minuli po
nedeljek r.a mestnem živilskem '• 
trsu. V primerjavi z. živilskimi m 
trgi Llubljane, Gorice,.rCelJa in 
B l f " * T « *n mnoal prtlirlt na 

našem trgu najdražji. Tokrat 
so prodajali hruške po 60—70 
din, fižol po 50, orehe po 180, 
peso po 60. solato po 120, ku
mare po SO, paradižnike po 
100,. papriko po 140, ohrovt po 
«0, jajca po 27 (še teh Je bilo 
malo!), krompir po 45 in mleko 
po 50 din. Tudi rože, so na na
šem trgu mnogo dražje kot v 
Ljubljani, kjer prodajajo gla-
diole tudi po 8—10 din eno, pri 
nas pa jih pod 30 din ne do
biš. Slive so prodajali po 100, 
jabolka pa po 50 din kg. 

• Gibanje prebivalstva: rodi
le so: Fanl Paderšič iz Trdino
ve 21 — deklico, Danica Urbane 
iz Ulice Majde Sile 11 - dečka 
in Milka Mllosevič iz Ljubljan
ske 4 - dečka. Poročili so se: 
Peter Minalič, mizar z Broda, 
in Bosiljka. Skok, babica iz 
Partizanske 14; Drago Popovič, 
sprevodnik lz Cankarjeve 27, in 
Cecilija Bervar, natakarica iz 
BrS-lina; Alojz Rozman, mizar 
lz Dol. Straže, in Dragotina 
Klemenčlč, delavka lz Gubče-
ve 20. 

UPOŠTEVAJMO! 
Cez kandijskl most hodite za

radi lastne varnosti po levem 
hodniku! Tabli s približno ta
kim nasvetom opozarjata že 
nekaj dni pešce v Novem me
stu, da naj hodijo čez glavni 
most čez Krko po levi strani, 
ne pa več po desni. Čemu? Za
radi enostavnega vzroka: pešec 
ima tako p r e d s e b o j vse 
nevarnosti, ki ga lahko srečajo 
na mostu! Hoja po desni strani 
mostu je bila res nevarna, saj 
nikoli nisi vedel, koliko bo za
vil na skrajni desni rob cesti
šča kamion, osebni avtomobil 
ali voznik vprežnega vozila. 
Zdaj ima pešec ves promet 
pred očmi In se lahko na levi 
strani mostu umakne prav na 
rob tudi vozilu, ki vozi morda 
res prav na skrajnem robu ce
stišča. - Kaže, da se ljudje 
prednosU takega nasveta še ne 
zavedajo; morda bi občasna 
služba dežurnih prometnih mi
ličnikov pomagala premostiti 
zadrego In dolgoletno navado, 
ko smo hodili Izključno samo 
po desni strani mostu.. 

Za našo korist pa: upoštevaj
mo novo navodilo! 

kolektivi navedenih go
spodarskih organizacij. 

Približno 70 odst. nesreč 
je vzrok subjektivnega, 
okrog 30 odstotkov pa ob
jektivnega značaja. Vendar 
gre v omenjenih 70 odstot
kih subjektivnih vzrokov 
tudii za krivdo neodgovorno
sti l judi , k i so v podjetjih 
zadolženi za higiensko-teh-
nično varnost. Ce delavec n i 
uporabil zaščitnega sredstva 
in se je zato ponesrečil, ne 
smemo valirti krivde samo 

nanj, ker so v enaki meri , 
če ne bol j , odgovorni tudi 
varnostni tehnik oziroma o-
sebe, k i vodijo delo v posa
meznih delovnih oddelkih. 
Čas je dragocen, še bolj 
dragocena pa sta zdravje in 
delovna sposobnost. U p r a v i 
čeno se sprašujemo, a l i se 
gospodarske organizacije te
ga zavedajo a l i pa vidi jo 
pred seboj samo"eno: da b i _ 
čimveč proizvedle. 

(Konec prihodnjič) 

Dolenjske Toplice ponekod 
še vedno v temi 

Zdraviliška in turistična se
zona je v polnem razmahu. 
Zdraviliški gostje so zasedli vse 
sobe v zdravilišču in v bivšem 
Invalidskem domu, pa tudi vse 
zasebne sobe so oddane. Precej 
je tudi inozemskih gostov, ki 
se o zdravilišču zelo pohvalno 
izrekajo. Pri tolikšnem turistič
nem prometu bi bilo pač nuj
no, da bi imelo turistično dru
štvo svojo pisarno, kjer bi go
stje dobili potrebne informaci
je. Turistično društvo bo tak 
urad kmalu odprlo. 

Velika pridobitev za razvoj 
turizma Je tudi veliki športni 
bazen. Zlasti ob nedeljah pride 
zelo veliko kopalcev iz vseh 
delov naše domovine. 

Važnost turizma so sprevideli 
tudi domačini in so že letos 
dobro poskrbeli, da bi bile Do
lenjske Toplice čimbolj privlač
ne. Niso se pa mogli izogniti 
mnogim pomanjkljivostim, ki 
niso odvisne le od njih, ampak 
tudi od komunalne uprave in 
ObLO. Tako so na primer ne
kateri deli kraja že dalj časa 

Gasilci na Uršnih 
selih z novo motorko 

Nedavno je gasilsko dru
štvo na Uršnih selih dobilo 
novo motorko, ki so jo pre
izkusili na eni izmed prire
ditev. Kumoval j i je Avgust 
Zamida z Občic. Ob tej pri
ložnosti bi se zahvalili za po
moč Stanetu Arku iz Novega 
mesta in Stanetu Zupančiču, 
ki je tudi znatno pomagal, 
da je društvo, prišlo do želene 
motorne brizgalne. 

J. Vočanec 

Toča na Rogu 
Po lepih sončnih dneh in 

vročini je preteklo ?,oboto na-
. stalo po topliški okolici hudo 

neurje. Ulila se je ploha, ki 
je ugodno vplivala na kmetij
ske pridelke, v Rogu pa je 
padala gosta in debela toča, 
ki je pokrila zemljo za ped 
visoko. Oklestila je mlado 
drevje in naredila precej ško
de na malinah, ki jih ravno 
obirajo. Tako se obiranje ma
lin, k i so letos že tako slabo 
obrodile, sploh več ne splača. 

D. G. 

Uničili so 3.000 m 
vžigalne vrvice 

1«. avgusta so varnostni or
gani ObLO Novo mesto uničili 
v skladišču v Žabji vasi 2960 m 
vžigalne vrvice, ki so jo upo
rabljali pri vžiganju min v 
kamnolomu in na gradbiščih. 
Vžigalno vrvico so uničili za
radi tega, ker je pri eksplozi
jah prepočasi gorela ali pa je 
zatajila, kar je povečalo nevar
nost. 

Isti organi so doslej uničili, 
več mir. iz vojnih časov, okrog 
70 ročnih granat in večje koli
čine druge municije 4n eksplo
zivnega materiala. Zemljišča še 
vedno raziskujejo, kar je po
trebno zaredi večje varnosti 
prebivalstva. Vsekakor je pa
metneje uničiti nezanesljiv ma
terial, kot ja spravljati v ne
varnost človeško življenje. 

POPRAVEK 
9. avgusta smo na novome

ški strani objavili članek 
»France, zdaj pa prinesi mo
jega vina!*, v katerem pa je 
pri objavi imen§ nastopila ne
ljuba tiskarska napaka: na
mesto ALOJZIJA S KU
TE L J, kakor je jubilantki iz 
Bele cerkve ime, je bilo tiska
no napačno ime (Alojzija 
Štrukelj). Jubilantki in nje
nim sorodnikom ter prijate
ljem se oproščamo zaradi ne-. 
ljube napake, . k i je nastala-
po krivdi tiskarne. 

UREDNIŠTVO 

nerazsvetljeni in v popolni te
mi. Kljub temu, da je bila ko
munalna uprava o tem že obve
ščena, nI storila še ničesar. 
Električar, ki stanuje v bližini, 
bi lahko takoj zamenjal prego
rele žarnice, če bi jih imel. Ali 
Je primerno za turistični kraj, 
da hodijo gostje na svoje do
mov«, i v temi ali si sami svetijo 
z ročno svetilko? Pred časom 
smo o tem že pisali, pa »e kljub 
temu nihče ne zgane, da bi 
stvar uredil. 

Drago Gregorc 
Novi spomenik borcem revolucije na pokopališču 

v Vavti vasi 

Slovesnost v Vavti vasi 
V nedeljo, 19. avgusta, je 

krajevna organizacija ZB 
Gor. Straža na pokopališču v 
Vavti vasi odkrila spomenik 
83 padlim partizanom in 
žrtvam iz straške in topli-
ške doline, k i so pokopani v 
skupnem grobišču ali pa so 
neznano kje padli. Na ' spo
meniku so vklesana tudi ime
na borcev od drugod, ki so 
pokopani na pokopališču: 
med njimi je tudi nekaj par
tizanov iz italijanske briga
de Garibaldi. 

Spominsko svečanost na 
skrbni urejenem pokopali-

šču je začel predsednik K O 
ZB Gor. Straža Franc Daro-
vec. Pozdravil je svojce pad
lih in blizu 1500 ljudi, k i so 
se zbrali, da bi počastili 
spomin na leta revolucije. 
Zdravko Strukelj-Hrust je 
nato v govoru orisal zgodo
vinski razvoj narodnoosvobo
dilnega gibanja v straški in 
topliški dolini ter ob koncu 
poudaril, da naj mladi rod 
goji in razvija svetle tradici
je iz revolucije in naj ne po
zabi, s kolikšnimi žrtvami je 
bila izvojevana svoboda. Za 
njim je govorila še tov. Ju-

KAKO DOLGO ŠE? 
Ze več kot deset let odvažajo 

na pm «:ur nad železniško po
stajo Novo mesto v kotanje ob 
glavni cesti smeti in odpadke 
vseh novomeških podjetij in 
prebivalstva. Na smeUsču se 
rede trume muh in drugega 
mrčesa. Po okolici se širi ne
znosen smrad gnijočih odpad
kov. Toda tudi to še ni dovolj. 
Vedno-se najde še kdo, ki poži
ga odpadke papirja, med ka
terimi so kosti, gumijevi in us
njeni odpadki, stara strešna 
lepenka itd. Odpadke je često 
požigal tudi smetar, uslužbenec 
Komunalnega podjetja Novo 
mesto. 

Potnika aU turista, ki prihaja 
v Novo mesto z vlakom ali av
tobusom iz ljubljanski- smeri, 
že pred prihodom v središče 
mesta pozdravi smrad gnijočih 
in tlečih odpadkov. Prav tako 
se pri odhodu iz Novega mesta 
poslovi od nJega smrad Iz sme
tišča. 

Prebivalci vrstnih hiš nad 
smetiščem se ne moremo ubra
ni« rojem muh in neznosnemu 
smradu, kljub temu, da imamo 
tudi ob vročini vedno zaprta 
stanovanja. Človek, ki stanuje 
v bližini smetišča, se tudi po
noči ne more odpočiti, ker ga 
duši smrad tlečih odpadkov. 

O razmerah na smetišču so 
bili že večkrat obveščeni pri
stojni uslužbenci ObLO Novo 
mesto. O zadevi Je razpravljal 
tudi zbor volivcev prizadetega 
terena. Prebivalci Novega me
sta so bili pred meseci preko 
biltena ObLO obveščeni, da je 
zadeva s smetiščem že urejena, 
toda vsi, ki dnevno hodijo, se 
vozijo ali prebivajo v bližini 
smetišča, vedo, da to ni res. 

Prizadeti se ne vemo več kam 
obrniti. Povsod naletimo na 
gluha ušesa. Zato smo se obr
nili na Dolenjski Ust ter pro
simo, da objavite naše vpra
šanje, na katerega želimo odgo
vor pristojnih uslužbencev ob
činskega LO Novo mesto. 

Stanovalci Kettejevega 
drevoreda »—18, Novo mesto 

državljanski lastnini in obrav
nava ter sprejem odloka o mi
nimalni najemnini za poslovne 
prodore. luformarljska poroči
la bodo obravnavala razmejitev 
zemljišč in objektov med Indu
strijo motornih vozil in Kmetij
skim gospodarskim predeloval
nim kombinatom Novo mesto, 
gradnjo steklarne in soudeležbo 
občinskega ljudskega odbora 
pri gradnji ter poročilo o na
daljnji gradnji bolnišnice. Re
ševali bodo še gospodarsko 
upravne-pravne zadeve, premo
ženjsko-pravne zadeve, poro
štvene izjave in voMve, razre
šitve ter Imenovanja. 

stina Zupančič iz K O ZB Dol. 
Toplice. 

V lepem programu, ob ka
terem se je orosilo marsika
tero oko navzočih, je sodelJ-
vala godba na pihala iz Stra
že, moški • pevski zbor Svo
bode iz Straže, učenke iz o-
semletke pa so recitirale in 
zapele nekaj pesmi. Spome
nik, k i je prav gotovo eden 
izmed najlepših, kar smo jih 
doslej postavili, je odkril 
prvoborec Štefan Kovač-Stefe, 
v varstvo pa ga je sprejel 
odbornik ljudskega odbora 
Erno Sali. Predstavniki oor-
čevskih organizacij so nato 
položili ob vznožju spomeni'! 
ka vence. 

Velika udeležba prebival
cev iz straške in topliško do
line je ponovno dokazala, da 
v naših ljudeh še žive tradi
cije iz NOB, saj straško in 
topliško področje v letih 
1941—1945 ni poznalo izdajal
cev. Akcija za gradnjo spo
menika pa je hkrati dokaz,, 
da so ZB in NOV, ZROP in 
ZVVI enotna organizacija, 
saj so se spominu padlih na 
tako lep način lahko oddol
žili samo s skupnim delom. 

PARTIZANSKI MAMI 
ANI SAJET0VI V SLOVO 

17. avgusta je umrla Ana 
Saje, partizanska mama. ki 
je vzgojila domovini 7 otrok 
— partizanov in se je spomi
njamo mnogi, ki nas je v le
tih revolucije zanesla pot na 
Dolenjsko ali Belo krajino. 
Pred 73 leti se je rodila v Go
riški vasi pri Mirni peti. V 
zakonu z miožem železničar
jem, ki ga ie predvojni režim 

Seja OblO Novo 
mesto 

Danes Je v Novem mestu seja 
obeh zborov občinskega ljud
skega odbora. Na dnevnem re
du so poročila medobčinskega 
Prosvetno-pedagoškega zavoda 
Novo mesto o delu zavoda in o 
rezultatu učnih, uspehov v šol
skem letu 1361-tJ, upravnega 
odbora Komunalne banke No
vo mesto, o reorganizaciji Ko
munalne banke, organizaciji 
gozdarske službe v gOTOVvl*. v 

zaradi naprednega mišljenja 
preganjal, je rodila/l otrok in 
vse vzgojila v duhu idej, za 
katere sta z možem Se pred 
vojno delala. 

Ko se je pričela vojna, Sa» 
jetooi družini ni bilo težko 
najti pot, po kateri je krenito.. 
naše liur'^i'-n Nlen dom ie 

kaj hitro postal pravo zbira-
lišče partizanov, javka i« 
skladišče za ves material, po
treben partizanskim enotam-
Tu so se ustavljali mnogi bor
ci in aktivisti in prejemali 
navodila, nasvete, skromno 
okrepčilo in prijazno, bodril-
no besedo. V januarju 1942 sta 
odšla v partizane dva Sajeto-
va fanta, Italijani pa so očeta 
takoj nato internirali v Go-
narsu. Kmalu zatem so odšli 
v partizane še hčerka in dva 
fanta. S preostalima dvema 
mladoletnima otrokoma se je 
Ana nato umaknila k parti
zanskim enotam in jih sprem
ljala, ker ji doma ni bilo ob
stanka zaradi divjanja faši
stov. Ko se je po kapitulacij* 
Italije mož vrnil iz Gonarsa, 
se je vsa družina umaknila v 
Belo krajino. Tu je Ana delo
vala v množičnih organizaci
jah, kuhala v prehodnih par
tizanskih kuhinjah in od tod 
poslala v partizane še posled
nja dva otroka. 

Za svoje delo v revoluciji 
in povojni izgradnji je preje
la dve odlikovanji. Z Ano je 
umrla tiha, skromna delavka 
— mati, ki se je znala odloč
no potegniti za svoje pravice. 
Kot- partizanske matere, ki 
nam je • v"hudih' časih lajšate/ 
trpljenje, je ne bomo poza-,. 
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TINE ZALETELJ-
10,8 no 100 metrov in 702 cm v skoku 

v daljino! 

si jo močno prereza 1 prst na 
roki), je moral v ambulanto in 
takrat je Pri sodnikih prišlo 
do zmešnjave. 

Kljub temu s« nI predal ma-
lodušju. V štafeti 4x100 m je 
odlično tekel drugo predajo 
ln pripomogel, da je ekipa JLA 
oevojila drugo mesto. V kas
nejšem razgovoru je dejal, da 
navzlic poškodbi (zdravnik mu 
je zaradi rane na roki prepo
vedal trenirati teden dni) ne 
bo odnehal in da se bo za pr
venstvo XLA v Splitu dobro 
pripravil. V daljino hoče sko
čiti preko 7 metrov, v teku na 
100 m pa bo skušal Ajdiču (ta 
je iz Kopra) odvzeti naslov pr. 
vaka. ki mu ga nekateri že 
vnaprej pripisujejo. Seveda je 
vse odvisno od športne sreče, 
če ne bo nove poškodbe. 

Take je novomeška atletika 
spet dobila tekmovalca, ki se 
uspešno uveljavlja v zveznem 
merilu. Poleg Spilarja. ki je bil 
v Beogradu tretji s solidnim 
rezultatom, se je le še Zaleteli 
uspel uveljaviti v najvišjih vrh 
naše atletike. Upamo, da pri 
teh rezultatih ne bo ostal ln 
da ga bomo prihodnje leto, ko 
se vrne iz JLA, večkrat videli 
v spisku članov državne re
prezentance. Za to ima vse po
goje: velik talent, borbenost in 
marljivost na treningih; manj
ka mu le še športna sreča, da 
zaradi poškodb ne bi pol sezo
ne počival. f m. 

No v o meščan Zaletel j (desno) in Koprčan Ajdič sta šele 
v JLA dosegla vrhunske rezultate v atletiki. Oba sta že 
zdaj kandidata za državno reprezentanco (Foto: Fr . Mikec) 

PRED REPUBLIŠKIM P R V E N S T V O M PADALCEV V N O V E M M E S T U 

Hrabrost pod padali 

Mogoče bodo kakega ljubite
lja atletike rezultati v naslovu 
Presenetili. Kdo Je Tine Zale-
teij m kdaj je dosegel omenje
ne odlične rezultate? 

Kdor Je še lani obiskoval at
letske prireditve v Novem me
stu, se bo gotovo spominjal 
srednjevelikega sprinterja in 
Skakalca v daljir.o, ki je že kot 
mladinec dosegel vrsto prav 
dobrih rezultatov. Na 100 m Je 
tekel 11,1, v daljino pa je ska
kal preko 6,50 m. To je bil Ti 
ne Zaletelj, ki Je -lani odšel v 
JLA služit vojaški rok. Da ne 
bi njegov talent propadel, ozi
roma da se ne bi njegov atlet
ski razvoj prekinil, je TVD 
Partizan Novo mesto poslal ko
mandi športne čete v Beogradu 
Priporočilo, da bi v atletsko 
skupino sprejeli tudi mladega 
»Printerja in skakalca Zalete
l a . Po več urgencah so Zale-
tfilja le povabili na izbirno tek
movanje v Beograd ln ga ob-1 
držali v športni četi. 

Zaleteli Je lansko zimo teme
ljito izkoristil. Pod vodstvom 
mi znanih trenerjev — bivših 
državnih reprezentantov — Stri-
*ofa, Saboloviča, Segedina in 
nadovanoviča — je preko zim
skih mesecev toliko pridobil na 
*«oči, hitrosti in vzdržljivosti, 
da so bili že prvi spomladan
ski rezultati presenetljivi. Tine 
^leteli Je bil v češi 'skoraj 

konkurence v teku na 100 
Metrov in v skoku v daljino. 
~e na drugem tekmovanju Je 
»boljšal svoj osebni rekord na 
j * * v skoku v daljino pa na 
r8? cm I Rezultati so se stalno 
izboljševali (na 100 m ima naj
boljši rezultat 10,8, na 200 m 
•M, v skoku v daljir.o pa 702 
" n n in če ne bi bilo nesrečne 
Poškodbe v aprilu, bi Tine Za-
jetelj že letos oblačil dres z 
državnim grbom — vsaj kot 
*Jan državne štafete 4x100 m. 
J j a internem tekmovanju, na 
Jtaterem so nastopili tudi ne
kateri člani državne reprezen
tance, Je imel v teku na 100 m 
** Po 50 metrih okoli meter in 
Pol naskoka pred Savičem. Po-
**m je nenadoma klecali - in 
""stopil. Ker Je bila steza pre-
mehka (tako so zdravniki oz
načili vzrok poškodbe). Je ne
rodno stopil in v nogi se mu 
3 e pretrgala mišica. 

Tako je moral za dva meseca 
"kesiti Sprinterice na klin in 
•Jtavlti nogo. Sele 14 dni pred 
letošnjim državnim prvenstvom 
v atletiki, Id j« bilo od ». do 5. 
avgusto v Beogradu, Je pričel 
redno, trenirati. Kljub temu je 
Jjj njegov nastop uspešen. Na 
1 0 0 m sicer ni uspel priti v fi-
hale (tekel je 11,J), toda v sko-

v daljino se Je izkazal, 
uradno je bil sicer peti s re
zultatom »M cm, toda biti bi 
fhoral tretji z dva centimetra 
boljšim rezultatom. V prvem 
*«oku je namreč skočil 684 cm, 
v drugem «94 cm ln v tretjem 
JJJ cm. Ker se Je pri tretjem 
**oku poškodoval (s sprinterico 

NOVICE 
IZ ATLETIKE 

Začele so se priprave atletov 
ln atletinj za tekmovanja v je
senskem delu sezone. Nekateri 
že dalj časa trenirajo, drugi pa 
<o a pripravami v zamudi te 
bodo skušali v preostalem času 
nadoknaditi zamujemo. 

• 2e 1. In 2. septembra bo v 
Celju državno prvenstvo za 
mladince in mladinke, katerega 
se bodo udeležili tudi najboljši 
mladinci in mladinke iz Nove
ga mesta, enako pa se bodo 
Udeležili tudi republiškega pr-
venstva, ki bo teden dni kas
neje v Ljubljani oziroma v No
vi Gorici. 

• Bivši novomeški atleti, ki 
Jfdaj tekmujejo za ljubljansko 
°limpijo, so v n . krtu zvezne 
ĵ ge dosegli prav dobre rezul
tate. Spilar je v metu kopja 
*magal pred državnim repre-
*ontantom Miletičem in ostali
mi s solidnim rezultatom «9,90 
{"etra, Potrč je bil drugI v sko-
• v v'š>no s 185 cm, Penko pa 
Četrti v krogli z rezultatom 
, S .W m. 

a> Pripravlja se že sestav eki-
Pe. ki bo v začetku oktobra 
{•astoplla v Novi Gorici na tro-
°°Ju Dolenjska : Gorenjska : 
primorska. Na sodelovanje v 
»zbrani reprezentanci DolenJ-
j*c so že pristali nekateri zna
ju državni reprezentance, kot 
,,crvan < t e k " * 3 0 0 0 m>- Span 

m), Kastelic (met kopja), 
so začeli svojo atletsko ka-

{•*ro na področju Dolenjske 
sSS* 8 0 1 2 našega okraja) in 
majo zato pravico nastopiti na 
*m propagandnem tekmova. 
JU. Ker bodo v reprezentanci 

"astopdli tudi drugi znani lek-
novalei, kot Spilar, Penko, Po

prečna v poletnem popoldne
vu. Skupina članov je zavero
vana v pogovor o vzletu ja
dralnega letala. Nedaleč od 
njih je velite kup odkopane 
zemlje, ki jo bodo uporabili za 
ureditev vzletišča. Krampi in 
lopate so prislonjene ob steno. 
Vodja Dolenjskega letalskega 
centra tovariš Franci Klemen-
člč Je za trenutek prekini] svo
jo razlago in že smo začeli po
govor o njih samih. 

Z večjim poletom so začeli 
šele pred tremi leti, ko pa je 
bil ustar.ovljen Dolenjski letal
ski center v Novem mestu, se 
je njihova dejavnost še pove
čala. Osnovno delo Aerokluba 
Novo mesto je te vedno pri
pravljanje kadrov, ki se ukvar
jajo z modelarstvom. Med temi 
pa izbere letalska šola najbolj
še člane, Id se potem odločijo 
za jadralstvo, motorno letenje 
ali padalstvo. 

Pokazali so nam tri lastna Ja
dralna letala ln dve motorni. 
Od motornih letal Je eno dvo-
sedežno letalo za šolanje in 
prevoze, dvokrilec pa uporab
ljajo za vleko jadralnih letal 
in reklamne mreže ter za spu
ščanje padalcev. Vsi pa si te
lijo novega letala KB 6 -Bran
ko-', ki bi ga lahko s popustom 
dobili za 3 milijone, čeprav je 

ki 

trč, Bnvdok, Groznik, Zaletelj 
(takrat bo verjetno doma na 
dopustu), Hudetova, Serbčeva, 
Mlakarjeva itd., bo ekipa Do
lenjske zelo močna in ima naj
več upanja na prvo mesto v 
troboju. 

ti V soboto, 26. avgusta, bo 
ob 17. uri na stadionu »Brat
stva in enotnosti- v Novem 
mestu prvo atletsko tekmova
nje po letnem odmoru. Na a-
tletski miting, ki ga priredi no
vomeški Partizan, so vabljeni 
vsi atleti in atletinje, tudi iz 
okoliških krajev ln Črnomlja. 
Tekmovanje bo v okviru pri
prav za nastope v jesenskem 
delu atletske sezone. 

m Zvedeli smo, da se priprav
lja gostovanje atletske repre
zentance Dolenjske v Italiji, in 
sicer v Gorici, kjer bi se pome
rili z reprezentanco goriške po
krajine. Dvoboj bi bil takoj po 
troboju Dolenjska : Gorenjska 
: Primorska v Novi Gorici, in 
ker bi bila ekipa Dolenjske 
precej močna, bi imela precej 
upanja, da v srečrnju z itali
janskimi atleti zmaga. To bo 
prvo mednarodno srečanj« do
lenjskih atletov. 

#> Komisija za atletiko pri 
OZTK Novo mesto pripravlja 
za jesenski del atletske sezone 
prvenstvo Dolenjske za posa
meznike, ki bo odprtega zna
čaja, poleg tega pa še okrajno 
prvenstvo v C programu repu
bliške lige, ki bo v sklopu re
publiškega ekipnega prvenstva. 
Nekatera društva Partizan se 
na ta tekmovanja, ki niso pre
več zahtevna, že pripravljajo. 

redna cena petkrat večja. Ce bi 
Jim uspelo dobiti denar, bi lah
ko letalo, Id je tro sedežno, upo
rabljali za turistične prevoze, 
saj se za letalske prevoze do 
Dolenjske zanimajo predvsem 
tuji ribiči in lovci. 

Kmalu se je smer razgovora 
obrnila na padalce, ki so go
tovo med najbolj delovnimi čla
ni kluba. Samo lani so uspešno 
izvedli 137 skokov, letos pa 58 
skokov v petih dneh. Lastnih 
padal nimajo in so odvisni od 
razporeda izvršnega odbora 
Zveze letalskih organizacij Slo
venije. Kljub temu so si že od 
lani priborili 14 A značk, 14 B, 
S C in 1 D ter izpolnili 7 pogo
jev za srebrni C. Zlasti slednji 
so skupina zelo sposobnih pa
dalcev, saj si te značke ne pri
bori vsakdo. Pogoji so precej 
težki, treba Je imeti 30 skokov, 
med njimi er.ega z zadržkom 
30 sekund, 2 nočna skoka ln 18 
skokov na določen cilj. Od Nc-
votneščanov sta najbližja temu 
priznanju Franc Seplc ir. ena 
izmed najboljših padalk Ma
rija Levičar, ki mora izvesti 
le še nočne skoke. 

Marijo Levičar pozna skoraj 
vsak Novomeščan, ki se le ma
lo zanima za šport. Ne samo, 
da Je odlična telovadka, tem
več si je v kratkem času pri
borila vstop med najboljše pa
dalce v d-lavi in prišla v ožji 
krog tekmovalcev za svetovno 
padalsko prvenstvo, ki Je letos 
v ZDA. Na skupnem treningu 
kandidatov v Vrtcu je po re
zultatih zasedla drugo mesto. 
Zato Je nerazumljivo, zakaj j« 
odšla v ZDA tekmovalka, ki je 
po rezultatih zaostajala za Ma
rijo. Kdo ve, morda se je ne
katerim zamerila prav zato, ker 
je za nekaj časa prekinila 
skupni trening te odšla v No-
nov mesto, kjer Je v redu ma
turirala. 

Do razgovora z njo ni prišlo, 
ker smo pri tem vprašanju za
deli ob najbolj perečo točko 
Dolenjskega letalskega centra. 
Ker ni denarja, ne morejo le
tati; ker r.i denarja, ne morejo 
jadrati — ln ker nI denarja, so 
morali novomeški kandidati za 
republiško padalsko prvenstvo 
Izkoristiti padalski tečaj v Le
scah za trening.. . 

Člani si na vse načine poma
gajo, da bi prišli do osnovnih 
sredstev za delo centra. Proš
nja za pomoč je skoraj povsod 
naletela na gluha ušesa, poma
gali sta edino podjetji Krka in 
Pionir, ki sta Jim dovolili, da 
odpeljejo ves odpadni papir in 
ga prodajo. Z veseljem se opri
mejo vsakega dela, saj se zave
dajo, da pomeni zanje vsak di
nar novo stopinjo do cilja. 
Šport, s katerim se ukvarjajo, 
je draga stvar. 

V razgovoru nam Je mlada ln 
prizadevna padalka Marija 
Habjan povedala, da si je te 
priborila B značko, saj Je lan
sko leto te petkrat skočila. Za
upala nam Je tudi, da Ima do
ma težave, ker ae starši zanjo 
bojijo in ji ne pustijo več ska
kati. Obraz se Ji Je zresnil tn 
videli smo, da Je dekle vzlju
bilo sport, ld nekaterim pome
ni le nevarnost. Vendar pomeni 
za tiste, k i ga -vzljubijo, mno
go več kot samo šport. Zave
dajo se. da pridobijo na ta 

način mnogo samopremagoVa
nja, hladnokrvnosti in zaupanja 
vase, kar je odločilno za na
daljnje življenje mladega člo
veka. Krijzo, ki je za ta šport 
značilna, Je Habjanova prebro
dila pri četrtem skoku. Najbolj 
zabavno pa je bilo takrat, ko 
jo Je veter malo zanesel hi J« 
bila prisiljena pristati na strehi 
hangarja. 

Darilo Gutman je na padal
skem področju že precej izvež-
ban. Značko B si je pridobil te 
leta 1894, sedaj pa ima značko 
C. Pozabil je na občutek stra
hu pred skakanjem, ld mu po
meni le še užitek in skoraj vsa
kdanjo stvar. Vendar je Danilo 
tudi odličen jadralec, saj je do
segel lani na medklubskem ja
dralnem tekmovanju mlajših 
jadralnih pilotov v Murski So
boti prvo mesto. 

O možnostih za uspeh novo
meške ekipe niso hoteli dosti 
govoriU. Veliko računajo pred
vsem na Marijo Levičar, o fan
tih pa bodo govorili šele takrat, 
ko bodo Izvedeli njihove rezul
tate na treningu v Lescah. 

Janez Korošec 

šah v naselju MDB 
»Belokranjski heroji« 
17. avgusta je bil v naselju 

MDB »Belokranjski heroji- za
ključen šahovski turnir, na ka
terem je Igralo 11 šahistov. Ne
poražen je ostal samo prvopla-
sirani Vinko Kobe. 

Vrstni red: 1. Vinko Kobe 18 
točk, 2.-3. Rudi Dim ln Ivan 
Kostrevc 8,5, 4.-5. Zdravko Ko
be ln Andrej Blžalj « točk, 4 -
7. Jurij Vranlčar in MIlan So
bar 8,5 točke, 8. Jože Gerže-
tič itd. 

Vsak »Sutješčanin« ima 
59 novih prijateljev 

Novo mesto, 16. avgusta. 
Zvrstili so se po dva in dva in čakali na Sprejem. V veli

kem salonu hotela »Kandija« so bili zbrani predstavniki poli
tičnih organizacij novomeške občine ln okraja, zastopniki 
ostalih organ huelj in oblasti. Nekaj minut zatem jih Je nago
voril predsednik okrajnega odbora Socialistične zveze tov. 
Viktor Zupančič: 

-Predlog, da bi se srečali z vami. Je prišel od okrajnega ln 
občinskega odbora DPD Novo mesto. Zato prirejamo ta spre
jem, da bi se vaši spomini na Novo mesto in kraje, ki ste jih 
obiskali, še pomnožili. Četrto medrepubliško srečanje najbolj
ših učencev naj bo nadaljnji korak v jačenju bratstva in 
enotnosti med jugoslovanskimi narodi-. 

Tovariš predsednik Je potem povabil pionirje lz tabora 
-Sutjeska- na zakusko, ki so Jo pripravili ob tej priložnosti. 

Nepopisno zadovoljstvo je sijalo z mladih obrazov, drobne 
roke pa so se segale po kokti, sendvičih in drugih priboljških 
»Ovo je raj,- Je za vse povedal mali Zagrebčan in se mašil 
s sirom. »Jeste, tako Je-, so mu odgovarjali ostali »Sutješča-
ni- . Bili so zadovoljni. 

Kdo so bili ti mladi, brezskrbni otroci, učenci iz vseh re
publik, sami odllčnjaki? 

• »Jaz sem lz Bitole (Makedonija). Ime ml je Omar, pišem 
se Sulejmanov. Star sem 13 let ln sem končal šesti razred 
osemletke,- Je povedal droben fant, porjavel od sonca. 

»Kaj te Je najbolj navdušilo?- sem vprašal. 
»Gozdovi ln mir nra Rogu, kamor smo šli na izlet.--
• »Pa ti?- sem vprašal fantiča, ki Je sedel poleg Omarja. 
»Sem Omarjev prijatelj- Tudi Omar Je moj prijatelj. Mojt 

prijatelji so še Patrola, Tone in drugi. V Sloveniji Je lepo. 
Čeprav sem blizu doma, iz Zagreba, sem prvič v Sloveniji,« 
je povedal Nino Prosen, 13-letni Zagrebčan, ki je letos z odlič
nim uspehom izdelal 7. razred. 

»Pa kako to, da vas Je toliko (10) iz Zagreba?« 
»E, iti svi ml .z Zagreba . . . svi smo ml odlični.-. 
• Nuša Hladnik Je prišla iz Tržiča. Stara je 12 let, kon

čala pa Je 5. razred. Na taborjenju je našla nove prijateljice: 
Marijo, Majo ln druge. Rekla je, da se Je izplačalo učiti, saj 
so njen: odlični uspehi te uspehi ostalih pionirjev spodbudni 
za vse tiste, ki še niso odllčnjaki in zato niso mogli priti na 
letovanje. 

• »Ja sam Crnogorka,- Je povedala 14-letna Maja Marti-
nović iz Cetinja, ki Je letos izdelala 7. razred. V Slovencu in 
Makedoncih, v dečkih in deklicah, je našla svoje najboljše 
prijateljice ln Je zbrala te 11 naslovov, na katere bo pisala. 
»C« bi pisala dnevnik, bi napisala, da se morajo vsi marljivo 
učiti in da Je v Sloveniji zelo lepo. Všeč ml Je narava v 
Sloveniji-. 

• »V družbi z učenci iz ostalih republik sem prvikrat, 
zato sem zelo vesela, da sem prišla v Sovenijo,- je (B uvod 
povedala 12-lctna učenka 8. razreda Miljana NikoUč lz U ro
jev ca v Srbiji. »Brav všeč ml Je bilo na izletih, posebno na 
Rogu, kjer smo priredili skupaj z novomeškimi pionirji ta
borni ogenj.« 

• Azra Ramit, 13-ictna odličnjaklnja 7. razreda lz Zenice, 
bo po vrnitvi domov napisala dnevnik o svojem bivanja v 
Sloveniji. »V Sloveniji sem te tretjič, vendar nI bilo te nikoli 
tako lepo kot zdaj. Zato bom v dnevnik napisala, kako lepo 
so Dolenjske. Toplice, kako veličastno je na Bogo. N« bom 
tudi zatajila, da smo bili kaznovani, ker smo pred nekaj dnevi 
rabutall JabolUa-. 

To Je šest odgovorov šestih učencev, pionirjev iz šestih 
republik. V taboru »Sutjeska- Je skupaj 68 otrok, is vsake 
republike po 10: Slovenci lz Tržiča, Hrvati iz Zagreba, Make
donci lz Bitole, Srbi iz Uroševca, Bosanci Is Zenice in Crno
gorci lz Cetinja. Val so kot eden, bratje In sestre, velika dru
žim. Vsakdo ima 58 novih prijateljev in ti bo s njuni dopi
soval. Ne v jugoslovajišcinl, ki je zdaj »uradni- jezik med 
različno govorečimi mladimi ljudmi, ampak vsak v svojem 
jeziku, tako da se bodo eden od drugega naučili slovenskega« 
makedonskega in srbohrvatskegh Jezika. 

• Vsekakor je pohvalno, da Je tabor v Smihelu pri Novem 
mestu, vendar — ali ne bi bile Dolenjske Toplice primernejše* 
Kar poglejmo: NIHČE OD MLADIH »SUTJESCANOV- SE NI 
PREVEČ NAVDUŠIL ZA SMIHEL, VSI PA SO OMENJALI DO
LENJSKE TOPLICE, ROO IN SE MARSIKAJ. V DOLENJSKIH 
TOPLICAH JE DOVOLJ PROSTORA, DA BI LAHKO SE PO
STAVILI ŠOTORE, MLADI LETOVISCABJI PA NE BI DOBILI 
8AMO VSAK PO M NOVIH PRIJATELJEV, AMPAK VSAJ 
DESETKRAT VEC. BO DRUGO LETO DRUGAČE? 

IVAN ZORAN 

Rudi Mraz - okrajni prvak 
v balinanju 

V Novem mestu Je bilo okraj
no prvenstvo posameznikov v 
balinanju. Sodelovalo je šest
najst tekmovalcev lz vsega 
okraja Novo mesto. Med prvih 
osem so se uvrstili: Pavlic ln 
Kav£-ek od Novotcksa, Cvar in 
Sturm od ONZ, Ir.tihar in Bele 
od Borca, Mraz od Železničarja 
in Gelb od Celuloze - Krško. 
Nato so igrali v dveh skupinah. 

V prvi skupini so bile zelo iz
enačene borbe, tako da je šele 
boljši količnik odločil kdo se 
uvrsti v finalno tekmovanje. 
Rezultati prve skupine: Cvar : 

Srečanje slovenskih tabornikov 
na Strugi pri Otočcu 

Od 21. do 29. avgusta bo na 
Strugi pri Novem mestu repu
bliški taborniški mnogoboj, ki 
se ga udeležuje v prvi izmeni 
180 medvedkov In čebelic, v 
drugI Izmeni pa preko 280 ta
bornikov in tabornic. Organi
zacijo mnogoboja so prevzeli 
novomeški taborniki, ki so pri
pravili glavne objekte (sanitari
je in kuhinje). 

Na mnogoboju nastopajo pr
vaki okrajev iz vse Slovenije 
v štirih starostnih skupinah. 
Medvedki In čebelice bodo tek
movali v premagovanju ovir, 
kurjenu ognja, postavljanju šo
torov In v orientacijskem teku 
na razdaljo 600-80« m. C lani in 
članice pa bodo tekmovali v 
postavljanju šotorov, v signali
zaciji na razdaljo 200-380 m ln 
v orientacijskem teku, v kate
rega to vključene rasne naloge 
v opazovanju narave, izdelavi 
terenske skice tn streljanja z 
zračno puško. 

Tekmovanje najstarejše sku
pine (C - v starosti nad 18 let) 
Je bito i« v Celja konec letoš
njega junija. Prvo mesto so do
segu temovalel in tekmovalk« 
•ŠTraJse, zveze Koper. 

V prvih dneh Imajo medved
ki In čebelice x programa i« 

tridnevno taborjenje, združe
no z izleti v bližnjo okolico, ki 
tekmovanje v okviru Pionir
skih Iger 1842. Ob večerih pa 
bodo nastopali s kulturnim 
programom ob tabornem og
nju. 

AMD Črnomelj 
bodočim Šoferjem 

Avto-moto društvo v Črnom
lju je pripravilo bodočim šofer
jem in amaterjem preseneče
nje: kupilo je avtomobil FIAT 
600 ln motorno kolo PUCH 250. 
Društvo Ima svoje učne pro
store, ki so lepo opremljeni. 
Tako Imajo motor avtomobila 
v prerezu, razne slike In skice 
motornih delov. Učilnica Je te
daj rea sodobno opremljena. 

S I. septembrom bodo pričeli 
s tečajem za voznike amaterje. 
Prijave sprejemajo vsak torek 
in četrtek od l«. oo 18. ure v 
učilnici poleg ptotvetnega do
ma, interesenti naj te čimprej 
priglasijo, kar bo število slu
šateljev omejeno. Vzporedno t 
teorijo bodo pričeli tudi s prak
tično vožnjo. J . S. 

Sturm 15:7, Sturm : Pavlic 191 
9, Pavlic : Cvar 15:14. Zaradi 
boljšega količnika sta se v fi
nalno tekmovanje uvrstila Cvar 

V drugi skupini sta zmagala 
mtihar in Mraz, zelo dobro pa 
Je tudi igral Gelb od Celuloze) 
vendar se ni plasiral v nadalj
nje tekmovanje. — Rezultat*: 
Mraz : Gelb 15:13, Mraz : Bele 
16:2, mtihar : Bele 15:13, Intl-
har : Gelb 15:5. Za tretje mesto 
v skupini: Gelb : Bele 15:1 ln 
za prvo mesto Mraz : Sntlhar 
15*. 

Finalno tekmovanje je pote
kalo v premoči Mraza in Cvaraj 
Id sta premagala oba nasprot
nika, in sicer Cvar Intiharja 
19:4 in Mraz Sturma 15:11. V 
borbi za tretje mesto je mtihar 
premagal Sturma 15:12. 

V finalni igri sta se srečala 
Mraz in Cvar. V medsebojnem 
boju sta morala odločiti, kdo 
je na Dolenjskem najboljši ba-
linar. Igra je bila zelo izena
čena, tudi rezultat je bil kar 
petkrat izenačen. V zadnjih toč
kah je bil Mraz mirnejši in je 
zasluženo zmagal z rezultatom 
15:11. Z zmago si je priboril 
udeležbo na republiškem pr
venstvu posameznikov v Ljub
ljani. Upamo, da nas bo zasto
pal tako uspešno kot poprej 
ekipa Železničarja na podobnih 
tekmovanjih. 

Prvenstvo je v redu potekalo; 
vendar je tekmovalce prve dni 
močno oviralo premehko igri
šče. Igrišče pa je bilo za finale 
v redu pripravljeno. (en) 

Začetek snemanja 
filma »NaS avto« 

V proizvodnji »Triglav fil
ma« ter v zunanjih ln notra
njih ateljejih Filmservisa T 
Piranu so začeli snemati f i lm 
»Naš avto«, ki ga po scena
ri ju Vitomila Zupana režira 
František Cap. Direktor fo
tografije je Mile de Gleria, 



V TEM TEDNU VAS ZANIMA 

Četrtek, 23. VUI. - Zdenka 
Petek, 24. Vm. — Jernej 
Sobota, 25. VUL - Ludvik 
Nedelja, 26. VITI. - Aleksander 
Ponedeljek, 27. vrxt. - Zlatko 
Torek, 28. vm, — AvgušMn 
Sreda, 29. Vffl. - Sabina 

MAJHEN VINOGRAD in lepo 
zidanico z enosobnim stano
vanjem prodam na Trski go
ri. Naslov v upravi lista (1036-
«2). 

HISO z \ T t o m in njivo prodam 
v Družinski vasi. Dve sobi 
vseljivi. Andrej Simonič, Skof-
ja Loka, Mestni trg 40. 

DVE VSELJIVI STANOVANJI 
z vrtom in garažo prodamo v 
centru Novega mesta. Naslov 
v upravi lista (1029-62). 

TOPOLINO, generalno obnov
ljen, prodam ali zamenjam za 
moped. Groblje 4, p. Šent
jernej. 

HISO z vrtom kupim v Novem 
mestu ali bližnji okolici. Pla
čam takoj v gotovini. Naslov 
v upravi lista (1031-62). 

OTROŠKI VOZIČEK, športni, iz 
zelenega platna, dobro ohra
njen, prodam. Naslov v upra
vi lista. 

POROČIM upokojenca ali obrt
nika nad 45 let. Imam čeden 
dom lr. dva otroka. Ponudbe 
pošljite upravi lista pod -Do
mačnost- (1023-62). 

GOSPODINJO, veščo kuhe, ta
koj sprejmemo k večji dru
žini. Zglnsite se pri: Plesko-
vič, LJubljana, Vošnjakova 
ulica ii-v. 

SPREJMEMO ključavničarskega 
pomočnika, veščega dela na 
staskalnici, ln mizarskega po
močnika, lahko priučenega, 
vojaščine prostega. Samsko 
Stanovanje preskrbljeno. Na
stop službe lahko takoj. -
Franc Doc, LJubljana, Stoži-
ee, Zupanova ulica. 

HITRO IN POCENI kemično 
očisti oblačila, opere perilo 
PRALNICA - KEMIČNA ČI
STILNICA, NOVO MESTO. 

GOSPODINJSKO POMOČNICO 
Iščem k tričlanski družini. — 
Naslov v upravi Usta (1037-62). 

Josipu Pavlovlču. Hvala vsem 
znancem in prijateljem ter so
rodnikom za izraze sožalja, za 
cvetje in tako lepo spremstvo 
na njeni zadnji poti. 

Žalujoči mož In otroci z 
družinami 

Vsem, ki ste našega nepozab
nega sina 

MIRKA NOSAN A 
z Rateža 

v tako lepem številu spremili 
na njegovi zadnji poti, mu da
rovali vence in cvetje, z nami 
sočustvovali, Iskrena hvala. Po
sebna zahvala dr. Janezu Jan-
žekovlču za njegov nadčloveški 
trud, da bi obudil pokojnika k 
življenju, kakor tudi ostalim 
reševalcem. Zahvaljujemo se 
tudi govornikom za ganljive 
besede ln vsemu kolektivu IMV 
Novo mesto, ki je oskrbel tako 
lep prevoz. 

Nosanovi 
Ratež, 20. avgusta 1062. 

ČESTITKA 
Janezu Klobučarju, ki služi 

vojšaki rok v Titogradu, iskre
no čestitajo za god in rojstni 
dan vsi domači. 

PREKLICI 

Ob prerani izgubi naše drage 
žene, mame, stare mame ln se
stre 

MARIJE BHULC roj. TL'KK 
.. Iz Smolenje vasi 

se iskreno zahvaljujemo vsem 
tistim, ki so ji stali ob strani 
ln jo bodrili v času njene bo
lezni. Iskrena hvala zdravstve
nemu osebju Zdravstvenega do
ma Novo mesto, posebno dr. 

Prekllcujem izgubljer.o zdrav
stveno izkaznico štev. 306224. -
Ana Urbančic, Gor. Polje 10, 
p. Straža. 

Prekllcujem izgubljer.o zdrav
stveno Izkaznico štev. 476623 ln 
delavsko knjižico reg. št. 736 
na ime Cveto Peskar, pekovski 
pomočnik, 'Trebnje 73. 

Janez Celic iz Gor. Sušic 6. 
p. Uršna sela, prekllcujem, kar 
sem govoril o Rudolfu Bučarju 
tz Gor. Sušic 4, p. Uršna sela. 

Prekllcujem izgubljer.o zdrav
stveno izkaznico štev. 307419. — 
Ana Makse, Mala Strmica 9, 
p. Smarjeta. 

Brežice: 26. m 27. VIII. ame
riški film »Zarja v Sokoru«. 
2». Vm. francoski film »Poto
vanje z balonom«. 

Črnomelj: 24. in K. VHI. a-
meriški barvni film »Plavi an
gel«. 26. in 29. V m , jugoslov. 
film »Tri Ane«. 

DoL Toplice: 25. in 26. V i n . 
ameriški barvni film »Helena 
Trojanska«. 

Metlika: 25. in 26. Vf f l . ame
riški film »2iži«. 29. V i n . an
gleški film -Ključ«. 

Mokronog: JS. in 26. vm. 
ameriški film »Trije Evini o-
tarazK 2«. Vf f l . francoski film 
»Velike družine«. 

Nov« mesto - Dom JI.A: od 
24. do 26. vm. nem. film »Pro
fesor Manlak«. Od 27. do 20. 

NAŠI IZDELKI UŽIVAJO VELIK SLOVES, ker 
olajšujejo delo preprečujejo nezgode «a-
izboljšujejo proizvodnjo •*»• znižujejo stroške. 

Ta uspeh je rezultat dolgoletne izkušnje in dognane 
tehnike proizvodnje. 

Projektiramo in izdelujemo: 
S V E T I L K E za vsak namen in za vsak prostor 
E L E K T R O M O T O R J E do 4 kW 

•*> ELEKTRIČNE ČRPALNE AGREGATE kapacitete 
do 360 l/min. 

•%. ČRPALKE ZA HLADILNO SREDSTVO za hla
jenje orodja na obdelovalnih strojih 

<•> VENTILATORJE 
SESALCE ZA P R A H M A T A D O R 

•m, ELEKTRIČNI SPOJNI MATERIAL za električne 
naprave iz Ms, Cu, A l , Al-Cu 

E L E K T R O K O V I N A — MARIBOR 
TOVARNA E L E K T R O K O V I N S K I H I Z D E L K O V 

SPORED RADIO LJUBLJANA 

VSAK D A N : poročila ob 3.03, 
6.00, 7.00 , 8.00, 12.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 22.00. Pisan glasbeni 
spored od 5.00 do 8.00. 

PETEK, 21. AVGUSTA: 8.35 
Zveneče kaskade. 9.45 Narodne 
lz Hrvaške, 11.20 Henry Cecil: 
Obe plati postave. 13.15 Kmetij
ski nasveti - inž. Vukadin Sl-
šakovlč: Zatiranje muh v hle
vih. 13.30 Arije iz oper ruskih 
mojstrov. 14.35 Poje nam zbor 
RTV Beograd. 15.29 Edouard 
Lalo: Španska simfonija. 17.03 
Solist tega tedna. 18.43 Iz na
ših kolektivov. 20.30 Zbori v fol
klornem tenu. 11.15 Oddaja o 
morju in pomorščakih. 

SOBOTA, 2J. AVGUSTA: 9.10 
Zabavni kalejdoskop. 9.40 Na
rodne pesmi in plesi s Kosme-
ta. 11.30 Lepe melodije. 12.15 
Kmetijski nasveti - prof. Prane 

Vardjan: Žetev semenskih rast
lin. 14.05 Glasbeni omnlbus. 
14.33 Naši poslušalci čestitajo 
ln pozdravljajo. 17.05 Gremo v 
kino. 16.28 V plesnem ritmu. 
19.05 Glasbene razglednice. 20.00 
Za prijeten konec tedna. 22.13 
Oddaja za naše Izseljence. 

NEDELJA, 26. AVGUSTA: 8.00 
Mladinska radijska igra »Na 
pomoč, kradem«. 9.05 Z zabav
no glasbo v novi teden. 10.00 
Se pomnite, t o v a r i š i . . . Ivanka 
Ambrožič: Begunjske zgodbe. 
10.30 Promenadni koncert. 12.05 
Naši poslušalci čestitajo ln po
zdravljajo. 13.30 Za našo vas. 
14.15 Naši poslušalci čestitajo 
ln pozdravljajo. 16.00 Humore
ska tega tedna. 17.05 Športna 
nedelja. 20.00 Vaša pesem -
vaša melodija. 21.00 Koncert 
sopranistk* Marie Cebotarl. 

Vffl. a mer. film »Groba sila«. 
Novo mesto - »Krka«: od 24. 

do 27. vm. nemški barv. film 
»Med časom in večnostjo«. Od 
28. do 30. vm. ameriški film 
»Povest z naslovne strani«. 

Semič: 26. Vffl. jugoslovan
ski film »Ne ubijaj I« 

Senovo: 25. in 26. Vffl. »Ka 
ko Imenovati mesto«. 29. in 30. 
vm. francoski film »Taksi in 

prlkolca«. 
Sevnca: 25. in 26. Vffl. fran

coski film »Tarna ngo«. 29. Vffl . 
jugoslovanski film »Nevihta«. 

Šentjernej: 25. in 26. Vffl. an
gleški film »Nepričakovana 
ljubezen«. 

Trebnje: 25. in 26. Vin. ame
riški barvni film »Zakon pre
rije-. 29. vm. ruski barv. film 
»Prolog«. 

MATIĆTNI URAD 
IZ VIDMA-KRSKEGA 

SPOROČA 
Julija nI bilo rojstev Izven 

bolnišnice. 
Poročili so se: 2ivorad Obra-

dovič, študent iz Zabrdiee, in 
Zora Gregorčič, študentka iz 
Vidma-Krškega; Pavel Košto-
maj, železniški kretnlk lz Zg. 
Pijavškega, in Alojza Vodopi-
vec, čistllka iz Celja. 

Umrli so: Alojz Božičnik, čev
ljar iz Vidma-Krškega, 50 let; 
Marija Prinčič, gospodinja iz 
Vidma-Krškega, 78 let; Marija 
Šinkovec, gospodinja iz Vidma-
Krškega, 39 let; Anton Pleter-
ski, delavec iz Vidma-Krškega, 
66 let, razglašen za mrtvega. 

MATIČNI URAD 
IZ BREŽIC SPOROČA 

Julija ni bilo rojstev doma. 
Poročila sta se: Ivan Ocvirk, 

livar iz Šentjurja, in Justina 
Krošelj, šivilja iz Arnovih sel. 

Umrla sta: Janez Kavčič, 
kmetovalec iz Bukoška, 50 let, 
in Marija Deržič, gospodinja lz 
Bukoška, 63 let. 

MATIČNI URAK 
IZ STAREGA TRGA OB KOLPI 

SPOROČA 
Julija so bile doma rojene 

tri deklice in en deček. 
Porok ni blo. 
Umrl Je Jože Petrovčič, ce

star iz Dečine. 
MATIČNI URAD 

IZ I!IVI SPOROČA 
Julija ni bilo ne rojstev ne 

porok. 
Umrla Je Angela Kmet lz 

Ratja, 70 let. 
MATIČNI URAD 

IZ SEVNICE SPOROČA 
Julija sta bila rojena dva deč

ka in ena deklica. 
PoročiU so se: Anton rakin. 

delavec lz Sevnice, in Terezija 
Impolce, 68 let; Franc Vovk, so-
ca iz Dol. Boš tanja; Stanislav 
Kragl, mizarski mojster, in 
Ana Mirt, šivilja, oba iz Gor. 
Brezovega; Franc Kragl, dijak 
iz Brezine, in Marija Mirt, fri
zerska pomočnica iz Gor. Bre
zovega; Albart Jurečič, delavec 
lz Drnovega, in Stanislava Jan, 
poljcdelka iz Brezovega. 

Umrli so: Marija Bizjak, u-
žitkarlca iz Rovišč, 74 let; Ivan 
Radej, socialni podpiranec lz 
Impolice, 66 let; Franc Vovk, so. 
dalni podpiranec iz Impolce, 67 
let; Franc Cimperšek, upokoje
nec z Zlgarskega vrha, 74 let; 
Mihael Oštir, upokojenec iz Sev
nice, 63 let, in Rozalija Kajlč, 
užitkarlca z 2igarskega vrha, 
77 let. 

NOVOMEŠKI 
MATIČNI URAD SPOROČA 
V času od 13. do 20. avgusta 

je bilo rojenih 9 dečkov ir.- IS 
deklic. 

PoročiU so se: Stanislav Ža
gar, strojevodja iz Golobinje-
ka, in Marija Muhič, kuharska 
pomočnica iz Gor. Lakovnic; 
Ladislav Rozman, strojni klju

čavničar izBereče vasi, in Ma
rija Petelin, učiteljica z Dol. 
Suhorja; Franc Cizelj, gradbe
ni delovodja s Trške gore, in 
Ana Kolenc, uslužbenka iz Irce 
vasi. 

Umrli so: Terezija Prelogar, 
upokojenka iz Cesnjic, 75 let; 
Jožica Ožanlč, otrok lz Grivca, 
4 leta; Franc Lavrič z Vrha, 
72 let; Jože Kranjc, upokojenec 
iz Gor. Lokvice. 75 let; Jernej 
Seiko, kmet iz Dolenjega vrha, 
75 let. 

O P E K A R N A 
P R E Č N A 

PRI NOVEM MESTU 
ima stalno na zalogi 

# zidake po solidni 
ceni! 

Po želji dostava na dom! 

Pretekli teder. so v novome
ški porodnišnici rodile: Martina 
Lavrič iz Straže — dečka, Bo
ža Derganc iz Cešče vasi — de
klico, Terezija Avsec lz Gotne 
vasi — deklico, Marija Tri ep z 
Rebri — deklico, Marija Klan-
čar iz Cešče vasi — dečka, Da
nica Prešeren iz Smolenje vasi 
— deklico, Anica Hudorovič iz 
Svržakov — deklico. Jožefa Ba-
hor iz Loke — dečka, Fanika 
Jakobcic z Belcjega vrha — 
dečka. Dani Mohar iz Smolenje 
vasi — deklico, Mihaela Jakoš 
lz Hrastovlce — deklico, Jožefa 
Kolenc iz Cešče vasi - deklico, 
Marija Mesojedec lz Zaloga — 
dečka, Milena Lukšič lz Uršnih 
sel — dečka. Jožefa Muc iz 
Gradca - dečka. Angela Radež 
z Vel. Slatnlka - deklico, Til-
ka Senica iz Dol. Toplic - deč
ka, Mihaela Nagelj s Sel — 
dečka, Justi Gorenčič lz Sote
ske — deklico, Marija Metelko 
lz Ravna — dečka, Marija To-
polovič lz Rudnika — deklico, 
Martina Cernič iz Metlike -
dečka, Nada Jerman lz Črnom
lja — dečka ln Danica Berus iz 
Ločne — dečka. 

NABIRAJTE 

ZDRAVILNA ZELIŠČA! 
Cvet: rdeče deteljice (123 din), 

bele deteljice (120), rmana s 
p odjem do 1 cm (48). 

List: volčje češnje-beladone 
(200), pravega kostanja (50), 
šmarr.lce (200), gloga (63), lapu
ha (65), gozdne zagode (100), je-
trnlka (200), slezenovca (160), 
melise (180), borovnic (105), ro
bide - samo gozdne (60), ma
une (65). 

Rastlino: pelina (40), gladišnl-
ka (80), hribske rese (220), tav 
žent rože (62), krvavega mlečka 
(110); njivske mačehe (110), me
lise (70), vodne kreže (150), pti
čjega dresna-moravke (40), že> 
niklja (130), crnobine (80), ptičje 
kaše (200), zdravilnega jetični-
ka (100), materine dušice (45), 
zlate rozge (65), dobre misli (30). 

Korenine: gozdnega korena 
(150), arnlke (500), volčje češ
nje-beladone (160), kompave-bo-
deče neže (250), medvedovah tac 
(150), velikega divjega Janeža 
(300), malega divjega janeža 
(600), male norice-male belado-
ne (80), regrata (150), srčne mo
či (200), pekoče koprive (50), 
šmarniee (250). 

Razno: prah lislčjakovega re
pa (1200). 

Navedene cene veljajo za ze
lišča brez tujih primesi in pra
vilno sušena. Nekvalitetnih ze
lišč ne odkupujemo. Vsa pojas
nila in navodila dobite v vaši 
zadrugi ali v skladišču GO-
SAD, Novo mesto. Slakova 8. 

PONEDELJEK, 27. AVGUSTA: 
8.30 Prizor iz opere »Majska 
noč«. 9.40 Beethovnova prva 
klavirska sonata. 11.23 Ruske 
narodne pesmi. 12.15 Kmetijski 
nasveti — Marija Sesek: Pri
pravimo ozimnico. 13.30 Pri An-
toninu Dvofaku. 14.07 Glasbeni 
omnibus. 14.30 Pesmi in plesi 
jugoslovanskih narodov. 17.05 Z 
arijo skozi stoletja. 18.10 Por
treti jugoslovanskih skladate
ljev zabavne glasbe. 20.00 Z le
tošnjega festivala v Dubrovni
ku. 22.15 Vrtiljak vsega za vsa
kogar. 

TOREK, 28. AVGUSTA: 8.23 
Zabavni kalejdoskop. 9.10 Sredi 
logov, gajev in gozdov. 10.15 
Šopek Skrjančevlh. 12.15 Kme
tijski nasveti — vet. Ivan Jaz
bec: Nujnost Izgradnje porod
nišnic bolniškega in karanten
skega hleva. 13.30 Uvertura in 
drugi odlomki lz opere »Nor
ma«. 14.35 Naši poslušalci če
stitajo ln pozdravljajo. 17.03 Od 
Baeha do Bartoka. 18.10 Popol
danski plesni koktajl. 20.00 Pod 

južnim nebom. 21.41 Majhna 

prodajalna plošč. 22.15 Lisztov 
večer. 

SREDA, 25. AVGUSTA: 6.53 
Pisani svet pravljic ln zgodb. 
11.00 Narodni ansambli radia 
Zagreb. 11.25 Trlje dueti lz Puc-
cinijeve opere »Madamc But-
terfly«. 12.15 Kmetijski nasveti 
- inž. Jože Ferčej: Selekcija 
govedi na pitovnost. 13.30 Ba
letna suita. 14.33 Arije za bas iz 
Mozartovih oper. 15.20 Narodni 
ansambli RTV Beograd. 17.05 
Šoferjem na poti. 18*45 Ljudski 
parlament. 20.00 Pojoči mozaik. 

ČETRTEK, 30. AVGUSTA: 8.30 
Zabavni kalejdoskop. 9.10 Vese
le počitnice. 11.30 S popevkami 
po Evropi. 12.15 Kmetijski na
sveti - Tone Potočnik: Izkuš
nje s pasmami prašičev. 13.30 
Pesmi ln plesi »z Španije. 14.35 
Naši poslušalci čestitajo ir. po
zdravljajo. 15.25 Odlomki lz 
»Sevtljskega brivca«. 17.05 Kon
cert po željah poslušalcev. 19.05 
Glasbene razglednice. 20.00 Če
trtkov večer domačih pesmi in 
naipevov. 21.00 Večer umetniške 
besede — Mila Kačičeva. 

Vročina ju je v nedeljo popoldne zvabila iz tople Kolpe 
na most, ki povezuje metliško in hrvaško stran reke. 
čeprav že lepo obarvani, sta se mladi Metličanki tudi na 
mostu ponujali žarkom vročega sonca. Se malo, pa bo 

spet šola in z njo vsakdanje s k r b i . . . 

O B J A V E — R A Z P I S I — 
Prošnje vložite na upravo 

Iščemo statiste! 
»Filmservis« LJubljana, ki 

snema na Otočcu dva filma, 
potrebuje 300 moških in žensk, 
v starosti od 16 do 50 let, za 
statiste in manjše epizodne 
vloge. Prijave sprejema pisar
na Turistične zveze (prej Go
stinska zbornica) na Glavnem 
trgu. 

Obvestilo novomeške 
gimnazije 

Na gimnaziji v Novem mestu 
bodo popravni izpiti 23. In 27. 
avgusta. Zaključni izpiti bodo 
28. avgusta. Pouk se bo pričel 
5. septembra. 

Razpis delovnih mest 
Splošna bolnica v Novem me

stu razpisuje delovno mesto 
vrtnarja, 
vodnega instalaterja in 
zidarja. 
Pogoji: pomočniški izpit. 

N E S R E Č E 
KER NI ZMANJŠAL HITROSTI 

Med Kronovim in Lutrškim 
selom se je 16. avgusta pri sre-
čavanju dveh tovornjakov pri
petila prometna nesreča, ki jo 
J« povzročil poklicni voznik 
Franc Martinkovič. Iz smeri 
Novo mesto je pripeljal tovor
njak NM-10-55 brez tovora in 
pri srečanju s tovornjakom 
NM—19-02, katerega je uprav
ljal Franc Zaletel, ni zmanjšal 
hitrosti in se ni umaknil do
volj na desno, čeprav* je bila 
cesta dovolj široka. Z levim de
lom kesona je zbil vozilu NM— 
19-02 vzvratno ogledalo, da Je 
odletelo v stransko šipo in jo 
razbilo. 

NA OVINKU GA JE ZANESLO 
Voznik Marjan Galič Je dne 

12. avgusta z vozilom NM—104— 
00 na ovinku med Mokrica m i 
in Veliko Dolino, ko mu je pri
peljal pravilno po desni strani 
nasproti voznik Stanko Kra
mar, na hitro zavrl. Ker Je vo
zil s preveliko hitrostjo, mu je 
pri tem zaneslo zedn'l *'<>] vo-

boinice. Razpis velja do za
sedbe delovnih mest. 

Razpis za oddajo 
gradbenih del 

Knu't ijsko-gozdarski predelo
valni kombinat v Novem mestu 
— gozdni obrat Novo mesto — 
razpisuje 

licitacijo za oddajo gradbe
nih in obrtniških del 

za zidanje logarnioe v Novem 
mestu. 

Pogoji: stavba mora biti do 
m. faze končana do konca le
ta 1962 s predračunsko vred
nostjo 11.800.000 din. Dokumen
tacija je interesentom na .raz
polago v pisarni gozdnega o-
brata Novo mesto, Ljubljanska 
9 (Bršlin). 

Licitacija bo 5. septembra ob 
8. uri v pisarni gozdnega obra
ta. Takrat bomo v navzočnosti 
ponudnikov odprli vse pismene 
ponudbe. 

žila v nasip, odkoder ga je 
odbilo tako, da je oplazil Stan
ka Kramarja in mu močno po
škodoval vrata. Vozila kljub te
mu ni ustavil ln Je nadaljeval 
vožnjo do Mokrlc. 

ZAVORE IN NASUTA CESTA 
12, avgusta zvečer se Je s pre

cejšnjo hitrostjo vračal iz Mo
krio proti Breg aru voznik Vid 
Salma, nasproti pa mu je pre
vidno po skrajni desni vozil 
Dragotin Surlna. Salina je pred 
srečanjem, da bi zmanjšal hi
trost, pritisnil na zavore, na 
posutem cestišču pa ga Je za
neslo, tako da je s prednjim 
levim delom svojega vozila za
del v sprednji levi del Suri no
vega avtomobila. Na obeh vo
zilih so poškodovane luči in 
blatniki. 

VINJENI VOZNIK ZADEL 
V HISO 

V Brežicah je 18. avgusta zju
traj malo pred šesto uro voznik 
Ludvik Voljčansek iz Brezine 43 
močno vrnjen s traktorjem 
znamke Stajer zapeljal v hišo. 
Na vozilu je za okoli 50 tisoč 
dinarjev škode. 

DOLENJSKI LIST 
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinski odDon SZD1 
Brežice, Črnomelj, Metlika. Novo mesto, Sevnica, Treb 
nje ln Vldem-Krsko ter Okrajni odbor SZDL v Novem 
mestu - IZDAJATELJSKI SVET: Milan Baškovič. Tone 
Gošnik Inž. Davorin Gros. Inž. Jože Legan. Franc 
Molan. prof. Ema Muser. Maks Pogtčar, Miran Simlč 
prof. Tone TTdan. lanez Vitkovlč ln Viklor Zupančič 
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni ln 
Tdgovornl urednik). MUoš Jakopec. Drago Kaslellr 

in Ivan Zoran 
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 20 dinar-
tev - Letna naročnina 900 dinarjev, polletna 450 
dinarjev: plačljiva le vnaprei Za inozemstvo 1800 di
narjev T. TekočI- račun pri podružnici NB v Novem 
mestu 606-11-3-24 - NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA
V E : Novo mesto. Glavni trg I (vhod iz Dllančeve ulice) 
— Poštni predal 33 - TELEFON ?tev 127 - Rokopisov 
tn fotografi' ne vračamo - TISKA: Časopisno D O d t e t t f 

-DELO- v Ltubllanl 
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