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Za zdravega proizvajalca 
Izdatki zdravstvenega zavarovanja presegajo dohodke — Skrb za razvoj 
zdravstvene službe in odgovornost za uporabljanje sredstev v zdravstvu ne 
moreta ležati samo na ramah zdravstvenih delavcev — Vsa družba, delovne 
organizacije, komune in vsi zavarovanci naj sodelujejo pri razumnem var
čevanju s sredstvi v zdravstvenem varstvu — Združevanje sredstev za 
izgradnjo osrednjih bolničnih ustanov je edina rešitev 

Na seji okrajnega ljudskega 
odbora je bila v sredo, 24. 
oktobra, razen kadrovskih 
8Prememb V vodstvu OLO kot 
edina točka dnevnega reda 
obravnavana problematika 
sdravstva v pogojih novega 
načina financiranja in spre
memb v službi socialnega za
varovanja. Obširno in tehtno 
Poročilo o tem je podal svet 

zdravstvo in socialno poli
c o OLO. Na seji je bilo pre
brano tudi poročilo upravne
ga odbora sklada za zdrav
stveno zavarovanje kmetij-. 
skih proizvajalcev. 

I Z D A T K I R A S T E J O 
H I T R E J E K O T D O H O D K I 

Ker smo že v letošnji jese-
°* obširneje poročali o teža
vah v zvezi s financiranjem 
* socialnem zavarovanju, se 
komo tokrat omejili zgolj na 
^Pomembnejše številke iz 
Poročila, ki ga je prebrala 
Predsednica sveta tov. Draga j**he. Celotni izdatki so iz 2 
^'ijard 100 milijonov din v . 

letu 1959 porasli na 3 milijar
de 760 milijonov, kolikor 
predvideva plan za letošnje 
leto. Izdatki za zdravstvo so 
se v tem razdobju povečali 
skoraj za milijardo dinarjev 
ali za blizu 85 odst.. Enako 
naraščajo pokojninski izdatki, 
pa tudi izdatki invalidskega 
zavarovanja se hitro večajo. 

Najhitreje rastejo izdatki 
v zdravstvenem varstvu, zato 
je potrebnu temeljita razpra
va predvsem o tem. Z anali
zami, razpravami, boljšo or
ganizacijo zdravstvene mreže 
in z aktivnejšim sodelovanjem 
zavarovancev bi te izdatke 
prav gotovo lahko zmanjšali 
in marsikaj privarčevali. Ko
nec julija letos je sklad za 
zdravstveno zavarovanje pri 
zavodu že izkazoval za 21 mi
lijonov večje Izdatke od do
hodkov. Stroški tega varstva 
na enega zavarovanca so zelo 
različni v raznih komunah in 
se gibljejo v povprečnih zne
skih od 22.817 din do 34.345 
din. Hitro rasto stroški zdrav

ljenja v bolnišnicah (letos bo
do za 350 milijonov din večji) 
ter zdravljenja v ambulantah 
(za 180 milijonov večji). V 
prvem polletju letoi jo bilo 
63.098 bolezenskih .Ini.vtč kot 
v prvem polletju lani, v ta 
namen pa izplačanih 64 mili
jonov din več nadomestil 
osebnih dohodKov. 

DINAR V ZDRAVSTVU JE 
ENAK DINARJU V GOSPO

DARSTVU 
Kljub takšni govorici šte

vilk ne moremo zanikati 
uspehov, ki smo jih letos, od
kar smo začeli široko razpra
vo o zdravstvu, že dosegli. 
Vsi napori so bili usmerjeni 
v to, da bi razvoj zdravstva 
prilagodili materialni osnovi 
na našem področju. Zato je 
bilo treba resno razmišljati 
o skrajnem varčevanju. Vse 
kaže, da smo to prelomnico ' 
že uresničili, saj v zdravstve
nih ustanovah že vrednotili 
(Nadaljevanje na 3. strani, 

Skupno delo nas bo 
združevalo s tovariši, 

K T T ki odhajajo 
Na zadnji seji OLO Novo 

"*esto, v sredo 24. oktobra, 
S o odborniki obeh zborov v 
f'ezi z rotacijo kadrov in za-
*°. ker odhajajo na nove 
*lužbene dolžnosti razrešili 
^osedanjega predsednika OLO 
l°v. Nika Belopavloviča tn 
oba dosedanja podpredsedni-
,a tov. SUva Gorenca in tov. 

Vilmo Pirkovič. 
Za podpredsednika OLO je 

na tej seji izvoljen tov. 
y^vik Golob, ki bo do Izvo-
fr*ce predsednika opravljal 
tudi predsedniške posle. 

Ha lastno željo je bil raz-
Te&en kot predsednik okrajne 
V°spodarske zbornice tov. 
St&ne Nunčič, za novega pred
sednika zbornice pa je OLO 
7°oiii tov. Viktorja Zupanči
ča. 

Tov. Niko Belopavlovič je 
°° razrešitvi dejal: »Dovolite 
!**'. da se v imenu nas treh, 
** odhajamo, najiskreneje 
hvalim za sodelovanje in 
V°>noč, ki ste nam jo nudili 
pr' našem delu. Prepričan 

da se bomo v bodoče še 
irečavali na sejah OLO ter 

da bomo s skupnimi napori 
prispevali za nadaljnji razvoj 
Dolenjske in ji skušali dopri
nesti to, kar zasluži.« 

Tov. Ludvik Golob, novi 
podpredsednik OLO, je nato 
v kratkem nagovoru povedal: 
»Izražam našo skupno željo 
in izrekam ob trenutku, ko 
smo dvignili roke in izglaso
vali razrešitev tovarišev, ki 
so vložili vse svoje sile in 
čas za uspešno opravljanje 

Inž. Vilma Pirkovič 

svojih odgovornih dolžnosti, 
toplo zahvalo tovarišu pred
sedniku m obema podpred
sednikoma. Reči moram, da 
je Dolenjska v času njihove
ga delovanja doživela po
membne gospodarske in druž
bene spremembe in da smo 
prav pod vodstvom teh treh 
tovarišev naredili velik ko
rak v razvoju, ki je privedel 
naie nekdaj zaostalo področ
je na raven razvitejših prede
lov.« Nato je nadaljeval: 
»Vsako leto smo si zastavili 
več nalog kot smo pričakova
li, da bomo uspeli narediti. 
Dejstva govore, da smo na
loge izpolnjevali zaradi pra-Silvo Gorenc 

Niko Belopavlovič 

vilnega usmerjanja, koordina
cije ter načrtne, intenzivne 
skrbi za razvoj vseh delovnih 
organizacij. Prav zato se Do
lenjska razvija hitreje kot bi 
ji sicer dopuščala dediščina 
preteklosti«. 

Tov. Golob se je nato še 
enkrat iskreno zahvalil vsem 
trem tovarišem in jih pozval 
k sodelovanju tudi v bodoče. 
Kot novi podpredsednik je še 
poudaril, da en sam človek 
ne zmore vsega, veliko pa je 
mogoče doseči v pogojih ko
lektivnega dela in odgovor
nosti. 

V soboto bo plenum 
0SS 

Na sobotnem plenumu 
okrajnega sindikalnega sveta, 
ki se bo začel ob pol devetih 
v sindikalni dvorani v Novem 
mestu, bodo razpravljali o gi
banju gospodarstva v okraju 
v prvih letošnjih devetih me
secih. Pri drugi točki bodo 
obravnavali nekatere kadrov
ske spremembe. 

DANAŠNJI ŠTEVILKI 
smo priložili za vse naše na
ročnike in bralce brezplačno 
prilogo: OSNUTEK NASE 
NOVE REPUBLIŠKE USTA
VE, ki ga je včeraj sprejela 
Ljudska skupščina LRS in da
la v javno razpravo. Bralce 
in naročnike prosimo, da pri
logo razrežejo In zložijo v 
obliki brošure ter da si z os
nutkom pomagajo v razpravi 
o naši novi ustavi. 

Gremo naprej, tovariši, brez vas, 
a naša kri ob vaši se je užgala, 
njen ogenj obsijal je našo pot. 
Brez mrtvih grl šibak je živih glas, 
ker ni vas več, zato ste vsepovsod, 
saj smrt vas je življenju darovala. 

M A T E J BOR 

Novo vodstvo in izvršni odbor 00 SZDL 
Več kadrovskih sprememb 

so uredili tudi na sobotnem 
plenumu okrajnega odbora 
SZDL. Odbor je razrešil do
sedanjega predsednika okraj
nega odbora SZDL tov. Vik
torja Zupančiča, ki odhaja na 
novo dolžnost. Hkrati je bil 
razrešen dosedanji sekretar 
okrajnega odbora SZDL tov. 
Miro Gošnik, razrešeni pa so 
bili tudi člani okrajnega od
bora tovariši Franc Pirkovič, 
inž. Vilma Pirkovič in Niko 
Belopavlovič, ki odhajajo v 
Ljubljano. Tovariša Ludvik 
Kebe in Tone Počrvina sta 
bila razrešena, ker sta na štu
dijskem dopustu, tov. Zofija 
Sopčič pa je bila razrešena na 
lastno željo. 

Za nove člane okrajnega 
odbora Socialistične zveze so 
bili na plenumu izvoljeni to
variši Miro Thorževski, Av
gust Avbar, Jože Cvitkovič, 
Ivan Zivič, Milan Baškovič, 
Tone Gole in Franc Sladic. 

Hkrati je bil izvoljen nov 
izvršni odbor okrajnega od
bora SZDL, ki ga sestavljajo 
Milan Baškovič, Ludvik Golob, 
Miro Gošnik, Miloš Jančič, 
Zlatka Legan, Viktor Lešnjak, 
Ema Musar, Franc Sladic in 
Miro Thorževski. 

Za novega predsednika 
okrajnega odbora Socialistič
ne zveze je bil zatem izvoljen 
tovariš Miro Gošnik, za no
vega sekretarja odbora pa to
variš Miro Thorževski. 

Dosedanji predsednik tov. 
Viktor Zupančič se je vsem 
članom okrajnega odbora, 
zlasti pa tovarišem, ki odha
jajo na nove dolžnosti v Ljub
ljano, zahvalil za njihovo so

delovanje in zaželel odboru 
pod novim vodstvom še mno
go plodnega dela in uspehov. 
V imenu odbora se je njemu 
in vsem, ki odhajajo, zahvalil 
Lojze Pajnič za trud, ki so ga 
vložili v politično delo in v 
razvoj okraja. Poudaril je, da 
so njihove bogate izkušnje iz 
medvojnega in povojnega de
la močno vplivale na dejav
nost okrajnega odbora in ob
činskih odborov SZDL ter 
krajevnih organizacij. Zaželel 
je, naj ne bi na Dolenjsko po
zabili, tov. Zupančiča pa je 
zaprosil, naj sodeluje še v bo
doče. 

Tov. Franc Pirkovič-čort je 
nato v poslovilnih besedah 
ugotovil, da je bilanca 10-let-
nega političnega dela po za

slugi vsega političnega aktiva 
plodna in da je Dolenjska 
krepko stopila naprej. Tudi v 
bodoče delo ne bo lahko, ved
no pa bo treba razvijati enot
no akcijo, se odrekati oseh« 
nim pogledom in iskati skup
na stališča, ki edina vodijo 
do trenutnih in dolgoročnih 
rešitev. Tudi on se je zahvalil 
za sodelovanje, in poudaril, 
da je z dolenjskimi ljudmi, 
ki so prekaljeni iz časov re
volucije, in z mladim rodom, 
ki rase iz teh zgledov, lahko 
delati. Na koncu je vedro do
dal, da je poziv k nadaljnje
mu sodelovanju odveč, ker je 
Slovenija majhna, vsi pa mo
ramo sodelovati v razvoju, 
ker je to naš prispevek k 
napredku. 

Dragocene žrtve niso bile zaman 
V nedeljo so se prebivalci 

Mirne in okolice trumoma 
zgrnili na Roje k spomeniku 
padlih junakov in h grobnici, 
kjer je bilo že doslej pokopa
nih 68 partizanov in žrtev fa
šističnega nasilja. Tokrat so 
položili v skupno grobnico še 
izmučena trupla 28 tovarišev, 
padlih borcev za svobodo. 
Kako spoštuje ljudstvo hero
je naše borbe, je pokazala ve
lika udeležba, saj se je pre
nosa posmrtnih ostankov ude
ležilo skoraj tisoč ljudi od 
blizu in daleč. Žrtvam za svo
bodo je spregovoril tovariš 
Riko kolenc, pomočnik sekre
tarja DSNZ Slovenije iz 
Ljubljane, ki je bil leta 1941 
prvi sekretar odbora OF na 
Mirni. Obudil je spomine na 
vojna leta in potek naše re

volucije in pri tem zanimivo 
opisal tudi razvoj NOB v mi-
renski dolini, o čemer bomo 
več poročali prihodnji teden. 
Ob grobnici je govoril tudi 
sekretar OK ZKS tovariS 
Marko Bule, ki se je spomnil 
dragocenih življenj padlih to
varišev in opozoril na njihov 
veliki delež za osvoboditev 
domovine. 

VREME 
OD 1. DO 11. NOVEMBRA 
Padavine z ohladitvijo pri

čakujemo med 2. in 3., med 
4. in 5. in med 11. in 13. no
vembrom. V ostalem suho oz. 
lepo vreme. Dr. V. M . 



Zdaj sodelujte! 
S prvega zasedanja skupščine skupnosti 

zavarovancev 

22. oktobra je bilo v No
vem mestu prvo zasedanje 
skupščine skupnosti zavaro
vancev pri Zavodu za social
no zavarovanje. Zasedanja se 
je udeležila tudi predsednica 
sveta za zdravstvo OLO Dra
gica Rome, tajnik okrajnega 
sindikalnega sveta Avgust Av-
bar in direktor Zavoda za 
zdravstveno varstvo dr. Ro
bert Neubauer. 

Občinski ljudski odbor v 
okraju so pooblastili ObLO 
Novo mesto, da opravlja v 
njihovem imenu določene na
loge, ki so predpisane v za
konu o organizaciji in finan
ciranju socialnega zavarova
nja. Zasedanje je zato vodil 
predsednik novomeškega Ob
činskega LO Ludvik Golob. 
Kasneje so za predsednika 
skupščine izvolili Jožeta Pa-
dovana iz Novega mesta, za 
podpredsednika pa Slavka 
Štruklja iz Sevnice. Skupšči
na je izvolila pet članov za 
republiško skupščino zavaro
vancev in štiri predstavnike 
v upravni odbor zavoda. Ker 
bo imel upravni odbor devet 
članov, bodo tri zastopnike v 
skupščino izvolili še iz vrst 
uslužbencev zavoda, po enega 
člana pa bodo dobili še ob 
posredovanju okrajnega sin
dikalnega sveta in okrajnega 
odbora SZDL. 

Skupščina šteje 53 članov. 
Na območju okraja so bili 
predvolilni sestanki zavaro
vancev skoraj v vsakem ko
lektivu, razen v občini Vi-
dem-Krško. V glavnem so na 
sestankih obravnavali proble
matiko socialnega zavarova
nja in zdravstvene službe 
Zavarovancem so bili pojas
njeni novi predpisi ter nji
hove pravice in dolžnosti. Se
veda pa je osnovni pogoj, da 
člani skupščine neposredno 
sodelujejo s svojo volilno 
enoto, z zdravstveno službo 
in drugimi pristojnimi čini
telji v komuni, če hočemo kaj 
doseči. Zlasti moramo izbolj
šati organizacijo zdravstvene 
službe, kvaliteto vseh zdrav
stvenih uslug, pogoje dela in 
vaistvo na vsakem delovnem 
mestu, kar je pogojeno z ra
cionalnim izkoriščanjem sred
stev iz sklada zdravstvenega 
zavarovanja. V devetih mese
cih tega leta Je bilo milijar
do in 241.847.000 dinarjev do-

lodkov iz sklada zdravstve
nega zavarovanja, izdatkov iz 
istega sklada pa milijardo in 
237.253.000 dinarjev, kar po
meni, da so dohodki v pri
merjavi z lanskim letom v 
istem obdobju narasli za 18 
odst., izdatki pa za 21 od
stotkov. Izdatki so se zlasti 
povečali v občini Sevnica (za 
19 milijonov dinarjev), na.,vsč 
dohodkov pa sta imeli občini 
Novo mesto (15 milijonov di
narjev) in Metlika (6 milijo
nov 500.000 din). 

Stroški zdravstvenega za
varovanja so narasli pred
vsem zaradi povečanega šte
vila izgubljenih delovnih dni 
(bolezni, nesreče pri delu). 
Izdatki so se v primerjavi z 
istim obdobjem lanskega leta 
povečali: pri nadomestilih 
osebnega dohodka za 59 od
stotkov, za zdravila 41 odst., 
za zdravljenje v bolnišnicah 
za 14 odst. itd. V tem času 
se število zavarovancev ni bi
stveno spremenilo. 

Na povečanje izdatkov je 
deloma vplivalo tudi drugo, 
predvsem spomladanska gri
pa, izsiljevanje bolniškega 
staleža v letnih obdobjih 
itd. Zato je potrebno, da 
občinski ljudski odbori čim
prej obravnavajo posledice 
zaradi razdrobljene ambulan
tne in poliklinične službe in se 
zavzamejo za združeno zdrav
stveno službo v središčih ob
čine. 

Zavarovanci morajo zdrav
stveno varstvo iskati izven 
delovnega čaša. Zato bi mo
rala temu primerno delovati 
tudi zdravstvena služba. V 
novem načinu financiranja in 
izvajanja načel socialnega za
varovanja so gospodarske or
ganizacije dobile izredno važ
no vlogo, ker naj bi pred
vsem popravile »nevtralistič-
ni« položaj teh organizacij 
nasproti socialističnemu za
varovanju. 

Od 1. januarja 1963 dalje 
bodo gospodarske in druge 
organizacije plačevale nado
mestila osebnih dohodkov za 
prvih 30 dni bolezenskega do
pusta. Zaradi nesreč pri delu 
in poklicnega obolenja bodo 
trpele tudi vse druge stroške 
(za zdravljenje v bolnišnicah, 
za zdravila, ambulantne sto
ritve itd.). Za kritje teh stro
škov bo skupščina komuna'ne 
skupnosti določila višino 

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Po vsem svetu je bilo slišati vzdih 
olajšanja po hudi krizi, ki je nastala 
v zvezi s Kubo. Kriza se je začela 
naglo zaostrovati v začetku prejšnjega 
tedna, ko je ameriški predsednik Ken-
nedy v govoru po televiziji napovedal 
blokado Kube kot »začetni ukrep« za
radi sovjetskih raketnih izstrelišč na 
otoku. 

Teden dni je svet spremljal razvoj 
krize, ki so jo številni opazovalci ozna
čili kot najhujšo po drugi svetovni voj
ni, dobesedno s pritajenim dihom. Niso 
bili redki ljudje, ki so pričakovali ame
riško invazijo na Kubo. 

Sredi najhujše krize se je močno 
uveljavila Organizacija Združenih na
rodov. Namestnik generalnega sekre
tarja OZN U Tant je z vso avtoriteto 
svetovne organizacije in z največjim 
osebnim prizadevanjem posredoval v 
sporu. Njegov predlog se je glasil: 
ZSSR naj se obveže, da začasno ne bo 
pošiljala ladij na Kubo, Američani pa 
naj ukinejo blokado. To naj bi omogo
čilo pogajanja za mirno rešitev spora. 

Toda spor se je še zaostroval, dokler 
ni proti koncu tedna prišla presenet
ljiva ponudba od Hruščova: Sovjetska 
zveza bo demontirala izstrelišča raket 
na Kubi, če bodo ZDA storile isto s 
svojimi rampami v Turčiji. Komaj je 
predsednik Kennedv zavrnil to ponud
bo z izjavo, da mora ZSSR najprej 
likvidirati svoja raketna oporišča na 
Kubi, preden se začno pogajanja, je 

'ameriški predsednik (deset ur pozne
je) prejel drugo in najbolj presenet
ljivo poslanico Hruščova, v kateri je 
sovjetski premier sporočil, da je sov
jetska vlada pripravljena demontirati 
raketna oporišča na Kubi (to pot brez 
omembe Turčije). Sporočil je, da so 

sovjetski oficirji že dobili ukaz, naj 
pospravijo raketne naprave in jih od
peljejo nazaj v Sovjetsko zvezo. Hkrati 
se sovjetska vlada strinja s tem, da se 
predstavniki Združenih narodov na me
stu samem prepričajo o demontiranju 
tega orožja. Hruščov pozdravlja Ken-
nedvjevo zagotovilo, da ZDA ne bodo 
napadle Kube, »s čimer odpadejo raz
logi, zaradi katerih je Sovjetska zveza 
dala tako pomoč Kubi«. Ta druga po
slanica sovjetskega premiera, je pome
nila popoln preobrat v krizi. 

V ameriškem tisku je nastala prava 

valna tekma in ublaži napetost * 
svetu«. 

Svet se je oddahnil. Teden dni je bil 
dobesedno na robu vojne, toda, na 
srečo, je spet zmagal razum, v tem 
primeru zaradi državniške in spravlji
ve poteze premiera Hruščova. Na se
dežu Združenih narodov, kjer je bilo 
čutiti vso težo pretekle krize, so bili 
navdušeni, ko so zvedeli za poslanico 
Hruščova. 

Ce bo kubanska kriza služila člove
štvu kot oster opomin in nauk in celo 
omogočila nadaljnja razorožitvena po-

Razplet kubanske krize 
zmešnjava. Medtem ko so nekateri ča
sopisi še poročali o prvi poslanici pre
miera Hruščova in odklonilnem odgo
voru predsednika Kennedvja, so drugi 
že poročali o drugi, presenetljivi po
slanici sovjetskega premiera. Zadeva 
se je razjasnila, ko je prišel Kennedv-
jev odgovor, v katerem je bilo med 
drugim rečeno, da je sklep sovjetske 
vlade pomemben in konstruktiven pri
spevek miru. »Pozdravljam državniški 
sklep premiera Hruščova, da ustavi 
graditev oporišč na Kubi, demontira 
ofenzivno oborožitev in jo prepelje na
zaj v Sovjetsko zvezo ob preverjanju 
OZN«. 

V Kennedvjevem odgovoru pa je — 
kakor tudi v poslanici Hruščova — 
poudarjena tudi zelo pomembna misel, 
»da bi vlade sveta po rešitvi kubanske 
krize lahko posvetile svojo pozornost 
nujni potrebi, da se konča oborože-

gajanja v boljšem vzdušju, bo celo 
koristila svetovnemu miru. To pa ne 
pomeni, da bi se smela takšna kriza 
ponoviti. Ko ne bi bilo takojšnjega 
posredovanja predvsem na pobudo ne
angažiranih držav, ne bi bilo tistega 
dragocenega časa oziroma premora, • 
katerem se je kriza razvozlala. 

Berlinsko vprašanje še ni rešeno. 
Kubanska kriza je pokazala, kako da
leč lahko pripeljejo taka nerešen* 
vprašanja. Morda bo Kuba pripomogla* 
da se bosta obe svetovni velesili r a * 
zumneje in spravljiveje lotili tega vpra
šanja, kakor bi se sicer. Toda najvaž
nejši nauk, ki ga je Kuba dala svetu, 
je ta, da se je treba zmeraj pogajat'« 
pogajati na vseh »ravneh« in ob vsaki 
priložnosti, pogajati se celo takrat, ko 
vse kaže, da so pogajanja jalova. I* 
tako je mogoče ohraniti mir. 

sredstev iz prispevka na pod
lagi povprečnih izdatkov. Za
radi večje spodbude delovnih 
organizacij in bolj sistematič
nega, racionalnega trošenja 
sredstev za zdravstveno zava
rovanje pa lahko skupščina v 
soglasju z zborom ori»< >.jne 
občine odredi, da bodo neka
tere organizacije opevale 
vse stroške zdravstvene zašči 

te. Važno pa je, da gre pri 
vsem tem za odstranjevanje 
slabosti in pomanjkljivosti, ki 
vplivajo na negospodarno tro
šenje sredstev. 

S tem želi družba doseči, 
da bo imel zavarovanec do
segljivo in dobro zdravstve
no zaščito, ne g'ede na to, 
koliko velja zdravljenje. 

Rudi Hrvatin 

UPRAVIČEN UKREP 0 POVEČANJU 
TRŽNINE V KRŠKEM 

S 1. oktobrom je komunal
na uprava v Krškem pove
čala tržnino povprečno za 15 
odstotkov. Po mnenju uprav
nika komunalne uprave je 
bil ta ukrep nujen. Sedanje 
cene na tržnici so veljale že 
od leta 1954, medtem pa se 
je zelenjava podražila skoraj 

petkratno. Ker komuna'na 
uprava posluje kot vsaka dru
ga gospodarska organizacija, 
je bilo potrebno cene tržnin 
in povišane stroške tržne eno
te uskladiti. 

Nova tarifa je sledeča: do 
500 dinarjev vrednosti blaga 
za prodajo je treba plačati 

50 din, do 1000 dinarjev 70 
dinarjev, do 1500 din 100 din, 
do 2000 din vrednosti 130 din, 
do 2500 vrednosti 150 dinar
jev, do 3000 din 180 dinarjev 
in za vsakih nadaljnjih 1000 
dinarjev še 50 dinarjev. Upo
raba tehtnic za dve uri stane 
50 dinarjev, za nad dve uri 
pa 80 dinarjev. 

V Krškem je trg samo 2-krat 
tedensko. Letni dohodki trž
nice znašajo 340,600 dinarjev, 
izdatki pa 331,880 dinarjev. 
Komunalna uprava torej za
služi od tržnice letno samo 
8,720 dinarjev. To pa je za
res majhen zaslužek. 

' J Z l l U ^ U J 4T 
Parkirni prostor 

v šmarjeških Toplicah 
Pred zdraviliško restavraci

jo bodo te dni .irsdili parkir
ni prostor za motorna vozila 
in razširili prihodno i^ tn . V 

ta namen so že 7nižali klanec 
in zemljo odkopali na vs^ki 
strani ceste. Prostor za F a r ' 
kiranje bodo Makovali. 

Nov delavnik v jesenski 
sezoni 

V gradbenem in opekarskem 
podjetju na Mimi so uvedli 
nov delavnik od 7. do 15. ure. 
Delovni čas se v bistvu n' 
spremenil, saj znaša prav ta
ko osem ur na dan. kot prej-

• S fronte na indijsko-kitajsl" 
meji še vedno prihajajo poročil* 
o nenehnih srditih bojih med in-
dijskimi in kitajskimi enotami-
Kitajske enote še vedno napredu
jejo. Predsednik Radakri.šnan je » 
indiji razglasi] izredno stanje. 

• V Kairo je prispela delegacij* 
jemenske vlade, ki se bo udeleži" 
izrednega zasedanja Sveta Arabske 
lige. Na tem zasedanju bodo pro
učili jemensko pritožbo zaradi 
saudsko-jordanskega vmešavanja v 

notranje zadeve Jemena. 
• Delegacija japonskih poslovnih 

ljudi je odpotovala na Kitajsko. Ta 
obisk je v zvezi s pomembni115 

sklepom japonske vlade, da bo 
omogočila Pekingu in Moskvi na
kupovati japonsko blago na kredit. 

M Zunanji ministri držav članic 
Skupnega trga so se sestali v Brus
lju, da bi znova poskusili vskl*' 
Uiti stališča do ustanovitve zahod
noevropske politične unije. Toda 
zaradi kubanske krize so za **' 
prtimi vrati razpravljali ti svetov
nem položaju. 

• V Pragi so pred nekaj tedni 
začeli odstranjevati Stalinov spo
menik, ki so ga odkrili 1. maj* 
1955. Ker je spomenik iz masivne
ga granita in zelo velik, so sklenili, 
da ga bodo odstranjevali po eta
pah. 

• Švedska akademija znanosti j" 
sporočila, da podeljuje letošnjo 
Nobelovo nagrada za književnost 
ameriškemu književniku Johnu 
Steinbecku Med njegova najbolj 
znana dela sodijo »Ljudje in ml-
ši«, »Sadovi jeze«, »Polentarska po
lica«, »Vzhodno od raja« ln drug*-

• V Londonu se je začela kon
ferenca o Britanski Gvajani, ozem
lju na severni obali Južne Ame
rike. Naloga konference je sesta
viti osnutek ustave, ki bo začel* 
veljati, ko bo postala dežela neod
visna. 

• Alžirska vlada pripravlja na
črtno akcijo za zmanjšanje šte
vila brezposelnih, ki jih je /<I»J 
okrog dva milijuna ali ena pe
tina vsega prebivalstva. 

• Predsednik italijanske državne 
družbe za tekoča goriva (ENI) 
inž. Enrlco Mattel se je smrtno 
ponesrečil v letalski nesreči pri T * 
viji v severni Italiji. Pri nesreč' 
so ijzguhill življenje tudi pilot >n 

dva potnika. 

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED 
V tem viharnem času, ko neprestano visi nad 

človeštvom nevarnost popolnega uničenja vseh 
dosežkov civilizacije, je bolj kot kdajkoli po
trebna moralna podpora Združenim narodom. 
Tovariš Tito je v svoji poslanici ob dnevu Zdru
ženih narodov posebej poudaril njihovo izredno 
pomembno vlogo. Dejal je, da je to organiza
cija — vest človeštva, upanje vseh, ki jim je 
pri srcu mir in nadaljnji napredek človeškega 
uma — ki nudi najprimernejšo in edino pot za 
dosego rešitve vseh mednarodnih sporov v duhu 
Ustanovne listine Združenih narodov. — V Ljub
ljani je osrednja proslava dneva združenih na
rodov povezala v ta spodbuden praznik še dve 
pomembni obletnici, tesno povezani z dnevom 
univerzalne mednarodne organizacije: 17. oblet
nico Cstanovne listine in 10-letnico obstoja in 
delovanja društva za Združene narode. Ob tej 
priložnosti je spregovoril predsednik društva 
dr. Jože Potrč, ki je med drugim dejal: »Proti 
pogubni blokovski politiki, ki seje nezaupanje 
med narode, celo pravo sovraštvo, nasproti me
haničnemu glasovalnemu stroju v rokah ~3veh 
velikih v OZN, je vstala nova sila blokovsko 
neangažiranih narodov, ki so si s težkim bojem 
priborili politično neodvisnost in ki se zdaj bore 
za aktivno miroljubno koeksistenco med vsemi 
narodi ne glede na družbeni sistem.« — Tovariš 
Potrč je govoril tudi o aktivnosti društva, ki 
obstaja že deseto leto in ki se trudi populari
zirati objektivno znanje o Združenih narodih in 
razvijati bratsko spoznavanje med narodi. Dru
štvo je v tem razmeroma kratkem času uspelo 
ustanoviti čitalnico in knjižnico, pritegniti k so
delovanju strokovnjake z raznih področij in na
vezati stike s tujci in tujimi študenti pri nas. 
Uspeh je tudi, da je mladinskim klubom za 
Združene narode uspelo vključiti že 3.500 članov. 
Ni pa seveda to vse, kar je naše ljudstvo storilo 
v podporo Združenih narodov, saj imajo vse 

zavestne socialistične sile in družbene organiza
cije v naši državi pozitiven odnos do tako po
membne organizacije, kakršna je Organizacija 
združenih narodov. 

0 Iz vseh krajev Jugoslavije prihajajo po
ročila o izredno pestrih razpravah o predosnut-
ku nove ustave. V Subotici so ustanovili stalno 
tribuno, s katere trikrat tedensko razpravljajo 
o raznih vprašanjih v zvezi z ustavo, dajejo pri
pombe in izražajo svoje pripombe. — Pravniki 
bodo organizirali v drugi polovici novembra ši
roko posvetovanje v Beogradu, ki se ga bo ude
ležilo 1.20(1 pravnikov. Osnova za razpravo bo 
50 člankov najuglednejših jugoslovanskih prav-

DESET LET DRUŠTVA 
ZA ZDRUŽENE NARODE 

nikov, ekonomistov in sociologov,'ki so bili ob
javljeni v zadnji številki »Arhiva za pravne i 
društvene nauke«. — Prihodnji mesec se bo se
stala Stalna konferenca mest. Okrog 500 pred
stavnikov iz 200 mest bo razpravljalo o mestu 
občine v novem ustavnem sistemu. — V cen
tralnem svetu Zveze sindikatov Jugoslavije ob
staja posebna komisija za pomoč strokovnim 
sindikatom v ustavni razpravi. Take skupine de
lujejo tudi pri republiških sindikalnih svetih. 
Njihova naloga je, da pomagajo v ustavni raz
pravi v večjih podjetjih. — V šolah na Hrvat
skem so organizirali predavanja o predosnutku 
nove ustave. Predavanja so v urah dodatnega 
pouka in urah, namenjenih spoznavanju družbe. 

• Rudi čačinovič, sekretar Izvršnega sveta 
LRS za kmetijstvo in gozdarstvo, je na tiskovni 
konferenci med drugim dejal, da ni tr'iko ne

plodnih investicij, kot mislimo. Od 60 milijard 
investicij v kmetijstvo je neaktiviranih le 200 
milijonov dinarjev. Tovariš Čačinovič je razkril 
tudi prva predvidevanja o družbenih sredstvih, 
namenjenih kmetijstvu v letu 1963. Dejal je, da 
bo iz republiškega in zveznega investicijskega 
sklada namenjeno za investicije v kmetijstvo 
13,8 milijarde din, od tega 5,3 milijarde za eko
nomske objekte, 860 milijonov za predelovalne 
kapacitete, 1,4 milijarde za opremo in prav 
toliko za živinorejo. 

9 Izvršni svet LRS je na zadnji seji obrav
naval aktualne gospodarske probleme in neka
tera vprašanja s področja financ. Med drugim 
je ugotovil, da smo zadnje mesece dosegli lepe 
rezultate na področju izvoza, proizvodnje, stanja 
obratnih sredstev itd., da pa so še zmeraj po
trebni napori, da bi dosežene rezultate še pove
čali in tako izpolnili planska predvidevanja. Iz
vršni svet je nadalje ugotovil, da je ugotavljanje 
dohodka po plačani realizaciji pokazalo ugodne 
rezultate, ki se kažejo v pozitivnem vplivu ta
kega ugotavljanja dohodka na izvoz, prilagajanje 
proizvodnje potrebam tržišča, doslednejše na
grajevanje po delu, večjo produktivnost itd. 

• Upravni odbor Jugoslovanske investicijske 
banke je na svoji zadnji seji odobril nekaj novih 
investicijskih posojil. Za rekonstrukcijo podjetij 
črne metalurgije je načelno odobreno iz sploš
nega invest. sklada 426 milijard dinarjev. Pro
izvajalcem motornih vozil je upravni odbor 
naknadno odobril 1840 mili ionov din. OD TEGA 
INDUSTRIJI MOTORNIH VOZIL NOVO ME
STO 200 MILIJONOV DIN. 

• Tovariš Tito je nrisostvoval slovesnostim 
ob začetku obratovanja prvega clklotrona v 
inštitutu Rudier Boškovič. Nadaljnji cilj naše 
jedrske 7nanosti. h kateremu bo prispeval tudi 
ciklotron, je H«sr>n«nbitev za graditev jedrskih 
elektrarn. 
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Seja OLO: za zdravega proizvajalca 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

sredstva kot dinar, ki ga je 
Prispevala vsa družba. 

Hkrati velja poudariti, da 
ne moremo in ne smemo biti 
Pristaši varčevanja za vsako 
ceno. Ne smemo pozabljati na 
nagli razvoj soć ibne medici
ne, ki mora najti pot tudi v 
naše zdravstvene ustanove. 
Sodobnejše je vedno tudi ce
nejše! Varčevanje torej ne 

Novi podpredsednik OLO 
Ludvik Golob je bil doslej 
Predsednik ObLO Novo mesto 

srne pomeniti koraka nazaj, 
arnpak samo gospodarno upo
rabljanje razpoložljivih sred
stev. 

ZDRAVSTVO SE PRILAGAJA 
ZAHTEVAM RAZVOJA 

Reorganizacija mreže zdrav
stvenih ustanov po komunah, 
ki je združila v okrilje osred
njih zdravstvenih domov prej 
razdrobljene ambulante in do
move, pomeni precejšen na
predek. Služba se odvija laže, 
kadri in sredstva so marsi
kje boljše uporabljeni, stroški 
Poslovanja pa manjši. Skozi 
temeljite priprave za sklepa
nje pogodb z Zavodom za so
cialno zavarovanje v letoš
njem letu, so kolektivi zdrav
stvenih ustanov dodobra pre-
rešetali vse potrebe in po
manjkljivosti in izdelali trdne 
Programe, ki so pomemben 
Mejnik v razvoju zdravstva. V 
V ečjih središčih urejajo po
poldanske' ordinacije, razmiš
ljajo o mreži obratnih ambu-
l ant in se trudijo približati 
Nravstvene usluge proizvajal
cem 

Cdgovornost komun in 
delovnih organizacij 

Navzlic uspehom, ki smo jih 
{JaSteli, pa še nismo dosegli vsega, 
fcf"' se doseči da. Naporom, ki so 
J'h letos vlagale v razvoj in pri-
'agoditev zadravstvene organizacije, 
** morajo pridružiti še napori ko

mun in delovnih organizacij ter 
napori zavarovancev, ki usluge 
zdravstva koristijo. Odgovornosti 
ne moremo in ne smemo enostran
sko zvračati samo na ramena 
zdravstvenih organizacij. Komune 
so dolžne obravnavati probleme 
zdravstvene službe kot celote. Pri 
tem moramo vselej in povsod u-
poštevati to, kar je boljše in hkra
ti cenejše. Odpravljati je treba oz
ka lokalistična stremljenja in o-
srednje zdravstvene ustanove raz
vijati tam, kjer je osredotočenih 
največ proizvajalcev. Razvoj in u-
porabljanje sredstev v zdravstvu 
je mnogo več kot samo skrb zdrav
stvenih delavcev. Tu naj se razra
šča skrb vse družbe, komun in de
lovnih organizacij ter družbeno 
političnih sil, je v razpravi pou
daril predsednik OLO Niko T3alo-
pavlovič. 

LETOS 2E 83 TISOČ BOLEZEN
SKIH DNI VEČ KOT LANI 

Nedvoumen dokaz tega, kako po
trebno Je široko sodelovanje vseh 
prizadetih pri varčevanju s sred
stvi, namenjenimi zdravstvu, je 
prav podatek, da smo v prvem pol
letju letošnjega leta imeli 63.098 
bolezenskih dni več kot v enakem 
razdobju lani. Tu je področje kon
kretne skrbi za varčevanje v de
lovnih organizacijah, ki se morajo 
vprašati, zakaj tak porast »bolni
ških«. Iskati in odpravljati je tre
ba vzroke, izboljševati delovne 
pogoje v podjetjih, uvajati sodob
nejšo tehnično zaščito, skrbeti za 
sistematične zdravstvene preglede 
delavcev in uresničevati vrsto po
dobnih ukrepov. S prvim januar
jem 1963 bodo delovne organiza
cije lz svojih Tedstev Izplačevale 
boleznine do 30 dni in stroške 
zdravljenja od nesr.;č pri dela (te 
še vedno naraščajo). Kaj bodo re
kli k temu in kaj ukrenili delovni 
kolektivi, ki doslej niso kazali po
sebnega zanimanja za probleme 
zdravstva? Letos smo v želji, pri
tegniti k sodelovanju zavarovance, 
ustanovili nov samoupravni organ: 
skupnost zavarovancev ter že iz
volili skupščino socialnega zava
rovanja, prav kmalu pa borao po 
komunah volili svete in komisije 
zavarovancev. Od dela naštetih nr-

Novi predsednik okrajne go
spodarske zbornice je Viktor 

Zupančič 

ganov in organizacij bodo v todo-
če odvisne zaskrbljujoče številke, 
ki smo jih našteli v uvodu. 

V komunah bo treba :%?drovsko 
okrepiti inšpekcijske službe (tržno, 
sanitarno in delovno inšpekcijo), 
da bi laže zagotovile izvajanje 
predpisov v delovnih organizacijah. 

Njihovo doslej kampanjsKo delo 
bo treba nadomestiti s pogloblje
nim delom, kakršnega terja razvoj. 

ZDRU2UJMO SREDSTVA ZA 
GRADNJO OSREDNJIH 

OBJEKTOV! 
Primarij dr. Oton Baje Je go

voril o gradnji novomeške bolniš
nice in naštel vrsto težav, ki so se 
pojavile. Bolnišnica se je v zad
njih 15 letih razvila v ustanovo s 
6 oddelki, ima pa enak prostor 
kot nekdaj. Ležišča so letos izko
riščena 98,8 odstotno, povprečna 
ležalna doba Je 12,8 dni. V istih 
prostorih so povečali število ležišč 
od prejšnjih 284 na 502. Nujno so 
potrebni še otološki, neuropsihla-
trični in okulistični oddelek. Novo 
stavbo smo pričeli graditi in bo 
veljala do prve etape 700 milijonov 

dinarjev.'* Eepublika je odstopila 
od polovičnega prispevka v obliki 
dotacije (lani je nakazala 40 mi
lijonov) in je letošnjih 65 milijo
nov že posredovala kot posojilo. 
Kolektiv bolnišnice je z zvišano ce
no oskrbnega dne uspel zbrati o-
koli 90 milijonov din, odslej pa 
je tak način zbiranja investicijskih 
sredstev zaradi predpisov onemo
gočen. Medobčinski sklad za grad
njo bolnišnic razpolaga s 40 mi
lijoni prispevkov delovnih organi
zacij, od tega pa je treba dati po
lovico za dograditev bolnišnice v 
Brežicah. Potrebujemo torej še 210 
milijonov lokalnih sredstev v ko
likor bi uspeli dobiti od repub
like 285 milijonov, na katere še 
upamo. 

Doslej Je obljubljeni 1-odstotni 
prispevek od neto osebnih dohod
kov vplačalo le 179 delovnih or

ganizacij, preostalih 192 delovnih 
organizacij pa se še ni odzvalo 
pozivu in ni izpolnilo te pomemb
ne družbene obveznosti. Kaj mi
slijo organi samoupravljanja v teh 
kolektivih? Mar naj ostane bol
nišnica nedograjena? 

RESNA RAZPRAVA, 
MNOGO POBUD IN PREDLOGOV 

O razpravi lahko trdimo, da je 
prispevala mnogo mišljenj in pred
logov odbornikov in gostov, spre
jeti sklepi pa pomenijo (če jih bo
mo izpolnili) trden obet za razvoj 
zdravstva v skladu z našimi ma
terialnimi možnostmi in za varče
vanje s sredstvi. Odborniki so ra
zen ostalega opozorili tudi na pro
bleme v zobozdravstveni službi, na 
nagrajevanje zdravstvenih delav
cev in na kadrovske težave, ki na
stajajo zaradi bega zdravstvenih 
strokovnjakov v središča. Na željo 
sveta za zdravstvo in socialno po
litiko bomo zaključke in priporo
čila seje, ki se tičejo zdravstva, 
objavili v celoti v eni izmed pri
hodnjih številk. 

Pogrešamo razprav o vsebini ustave 
Zapiski s sobotnega plenuma okrajnega odbora Socialistične zveze 

Plenum okrajnega odbora 
SZDL, ki se je sestal v soboto 
27. oktobra, je razpravljal o 
poteku dosedanjih razprav o 
osnutku nove ustave, ki se že 
ves oktober odvijajo na tere
nu, ter o delu komisij za iz
delavo občinskih statutov in 
o krajevnih skupnostih. Tov. 
Ema Musar je v obširnem re
feratu tehtno in poglobljeno 
nakazala vsebino nove ustave 
kot nujno nadaljevanje našega 
družbenega razvoja, ki je bil 
začrtan na VII. kongresu ZKJ 
in na V. kongresu SZDL. V 
tem okviru je opisala vlogo 
SZDL kot splošno ljudskega 
socialističnega parlamenta v 
novem ustavnem sistemu ter 
nato prešla na vlogo in nalo
ge statutov in krajevnih skup
nosti in hkrati naštela niz 
problemov, ki se pri tem po
javljajo. Zaradi pomanjkanja 
prostora se bomo tokrat v po
ročilu s plenuma omejili zgolj 
na tisti del razprave, ki je 
pretehtal dosedanji študij os
nutka nove ustave na terenu. 
O ostalem, zlasti pa o refe
ratu, bomo poročali več še v 
eni izmed prihodnjih številk. 

Razprava o osnutku nove 
ustave poteka pri nas že od 
prve polovice oktobra. V vseh 
občinah je Socialistična zveza 
sklicala prebivalce in jim tol
mačila osnutek. Člani plenu
ma so o tem posredovali več 
ugotovitev. Poudariti velja, da 
je udeležba prebivalstva na 
teh sestankih mnogo boljša 
kot je bila kdajkoli doslej, 
kljub temu pa k razpravam o 
osnutku nove ustave še ni 
pritegnjenih dovolj prebival
cev. Pri tolmačenju osnutka 
so ubrali v občinah različne 
poti, vendar velja podčrtati, 
da je na enem sestanku ne-

delovnega ljudstva 

mogoče posredovati glavne 
vsebinske izpremembe, ki jih 
prinaša osnutek ustave, hkra
ti pa podati splošen pregled 
najpomembnejših poglavij in 
členov. 

V razpravah pogrešamo 
predvsem vprašanj, ki bi za
jemala vsebino in vsebinske 
spremembe nove ustave. Pre
bivalci postavljajo vprašanja 
o lastninskih pravicah (zlasti 
na podeželju), o dedovanju, o 
sečnih dovoljenjih, o davčni 
politiki in podobnem. Vse to 
kaže, da je bilo doslej morda 
premalo sestankov, na katerih 
bi lahko te probleme s prebi
valci prerešetali že prej. 
Vzrok za slabo neudeležbo na 
sestankih, ki smo jo doslej 
opažali, je verjetno v nepra
vilni metodi političnega dela. 
Vprašati se moramo, če smo 
se doslej znali dovolj vživeti 
v probleme, ki na terenu so, 
če smo jih znali pravilno ob
ravnavati, saj bi nato bila u-

deležba zagotovljena. Na Bi-
zeljskem, na primer, je ude
ležba na sestankih mnogo 
boljša, odkar so po pismu CK 
in po IV. plenumu na javnih 
sestankih obdelali probleme, 
sprejeli ustrezne sklepe in 
sklepe uresničili. 

V razpravi o osnutku nove 
ustave je treba vselej in po
vsod upoštevati predvsem to, 
da razpravljamo o osnutku in 
da razpravljamo zato, da bi 
dobili čimveč mišljenj in 
predlogov državljanov. Stali
šča osnutka nikjer ne pome
nijo dokončnega določila ali 
rešitve. V razpravah o osnut
ku nove ustave torej ne gre 
zgolj za prenašanje, ampak za 
ustvarjalno delo, h kateremu 
moramo pritegniti kar najšir
ši krog državljanov. 

Na plenumu so precej raz
pravljali tudi o statutih in 
krajevnih skupnostih. Govoreč 
o delu komisij za sestavo sta
tutov in o problemih, ki se 
pojavljajo v zvezi z določa-

Inž. Marko Bule - no
vi sekretar 0K ZKS 

Novi sekretar okrajnega komite
ja ZKS tovariš inž. Marko Bule je 
bil rojen 15. avgusta 1926 v Dru
žinski vasi pri smarjeti. Dokončal 
je gimnazijo, višjo vojno akade
mijo in tehnično fakulteto ter je 
inženir kemije. 

Med vojno Je nekaj časa še obi
skoval gimnazijo, od oktobra 1941 
dalje pa je sodeloval v mladinski 
grupi OF. Januarja 1942 so ga oku
patorji zaprli, od aprila 1942 dalje 
pa je spet delal kot aktivist na 
terenu. Od avgusta 1943 je bil ko
mandir v Gubčevi brigadi, nato pa 
komandant bataljona in načelnik 
štaba v brigadi VDV. Član KPS Je 
postal januarja 1944. Po vojni je 
ostal aktivni major JLA, od ja
nuarja 1953 pa je upokojeni oficir 
JLA in 70-odstotni vojni invalid. 
Po demobilizaciji je nadaljeval štu
dije na univerzi, kjer Je bil med 
drugim tudi član sekretariata uni
verzitetnega komiteja ZKS. Doslej 
je bil sekretar občinskega komi
teja ZKS LJubljana-Center. Je član 
Sveta za znanost LRS, član Sveta 
fakultete za naravoslovje in teh
nologijo, predsednik kadrovske ko
misije Sveta visoke šole za politič
ne vede, član UO republiške lov
ske zveze in član Kinološkega zdru
ženja LRS. 

njem materialne osnove kra
jevnih skupnosti in tega, kako 
najti rešitev, da bi se krajevne 
skupnosti teritorialno ujemale 
s KO Socialistične zveze, so 
ugotovili, da je oboje zelo po
membno vprašanje. Zahtevalo 
bo še zelo mnogo političnega 
dela in širokih razprav. Več 
o tem pa bomo poročali v pri
hodnji številki. 

Za novega predsednika 
okrajnega odbora SZDL je 

bil izvoljen Miro Gošnik 
Franc Pirkovič - čort, dose

danji sekretar OK ZKS 
Novi sekretar OO SZDL je 

Miro Thorževski 

Komunist ob konkretnih vprašanjih 
Integracij«, decentralizacija delavskega samoupravljanja in nagrajevanje po 
delu so tri osnovne naloge, ki jih morajo komunisti povsod uresničevati v 

vsakdanji praksi 

Občinska konferenca ZK Videm-Krško, ki je bila v 
torek, 23. oktobra, je postavila v ospredje delo, vlogo in 
naloge komunista v družbenem razvoju. Razpravo je vse
skozi prevevala kritičnost, delegati pa so razpravljali pred
vsem o dosedanjih slabostih in napakah. Konference so 
se kot gostje udeležili Maks Krmelj, član CK ZKS, inž. 
Marko Bule, sekretar OK ZKS Novo mesto, in Luka 
Dolenc, član OK ZKS Novo mesto. — Na konferenci je 
bil izvoljen nov 19-članski občinski komite in tričlanska 
revizijska komisija. V komiteju so v večini novi, mladi 
člani, za sekretarja pa je bil znova izvoljen Milan Ravbar. 

Sekretar občinskega komite
ja ZKS Videm-Krško tov. Mi-
•*n Ravbar je že v uvodu o-
Dozoril, da poročilo komiteja 
ni moglo zajeti vsega. Zapro-
s i l je delegate, naj s konkret
no razpravo obogatijo ugoto-
^tve poročila. Opozoril je 

velik pomen discipline v 
Pitijskih organizacijah, na 
Potrebo po notranji organiza
cijski utrditvi ZK in podčrtal 
•o. da bodo morale vse osnov
ne organizacije in vsi komu-
n l s t i vložiti še mnogo truda 
* a uresničitev nalog, ki sta jih 
•Jakazala pismo CK in IV. ple
num. Več pažnje kot doslej 
5 0 treba posvečati kadrovanju 

v ZK, komunisti pa naj bodo 
prvi nosilci ideje intregracije, 
ki terja nagli gospodarski 
razvoj, saj lokalizma in drob
ljenja sil v gospodarstvu ne 
moremo več dopuščati. 

V razpravi je sodelovalo 12 
delegatov. Ko so se pomudili 
ob kmetijstvu, so ugotovili, 
da je razvoj družbene kmetij
ske proizvodnje zagotovljen z 
zaokroževalnimi okoliši, na 
katerih že rastejo novi kmetij
ski obrati. Odkup zemlje, kot 
osnovna naloga v kmetijstvu, 
ter povečanje proizvodnje 
krušnih žit pa nista samo na
logi kmetijskih zadrug, am
pak vse družbe in vseh čini-

teljev v komuni, zlasti pa 
vseh komunistov. 

Resno so spregovorili o od
nosu komunistov do proble
mov v proizvodnji, o mladini 
in delu z njo in o vlogi ko
munistov v družbenih organi
zacijah. Liberalističnemu in 
oportunističnemu odnosu do 
vsakodnevnih konkretnih pro
blemov, ki se pojavljajo v 
zvezi z družbenim razvojem 
na vseh popriščih, je odklen-
kalo. Komunistu ne sme biti 
vseeno, kako živi njegova eko
nomska enota, kako se v nje
govem kolektivu uveljaljajo 
načela nagrajevanja in delit
ve, kako žive in dihajo orga
ni delavskega samoupravlja
nja in vse ostalo, kar nastaja 
spričo novih družbenih odno
sov v proizvodnji. Ne more 
mu biti vseeno, kako je po
tekel zbor volivcev ali zbor 
občanov, kako se je razvila 
javna tribuna na njegovem 
terenu. Komunist mora biti 
v ospredju dogajanja, zasto
pati mora najnaprednejša sta
lišča in jih posredovati svo

jemu okolju tako, da jih bo 
sprejelo kot svoja in jih ures
ničevalo. 

Kadar govorimo o delu ZK, 
moramo ocenjevati delovanje 
posameznih komunistov glede 
na njihovo konkretno udej-
stvovanje v podjetju, v sindi
katu, v Socialistični zvezi in 
na terenu, skratka povsod 
tam, kjer živijo in delajo. 

Ob koncu razprave se je o-
glasil tudi tov. Maks Krmelj, 
član CK ZKS, ki je govoril 
o velikem pomenu kadrovanja 
in pomlajevanja v vrstah 
ZK. Sekretar OK ZKS tov. 
Marko Bule pa je strnil misli 
iz razprave in jih dopolnil s 
smernicami, ki jih mora 
uresničevati ZK v gospodar
skem in družbenem razvoju. 
Iz njegovih zaključnih besed 
posnemamo samo najosnov
nejše misli. V gospodarskem 
razvoju smo sprostili eko-
nemske zakone. V težavah, ki 
so se pojavile letos, si tusmo 
delali utvar, da Jih bomo pre
brodili s ponovnim uvajanjem 
administrativnih ukrepov. 
Subjektivne sile so odigrale 
svojo vlogo, kar je razvidno 
iz uspehov, ki smo jih že do
segli pri dviganju proizvodnje, 
s povečanim izvozom in dru
gimi dosežki. 

Dojeli smo, da je bistvo so
cializma v večjem blagosta

nju, to pa hkrati pomeni več
jo in cenejšo proizvodnjo. Ko
munisti morajo prav zato po
vsod iskati najsodobnejše 
koncepte proizvodnje, takšne, 
ki bodo sposobni delovati v 
tržnih pogojih. Gospodarsko 
povezovanje ali integracija za
to ni trenutna kampanja, am
pak dolgoročni razvoj našega 
gospodarstva. Iskati moramo 
poti za boljšo delitev dela in 
večjo proizvodnjo, oboje pa 
nam omogoča prav integraci
ja. Ne čimveč velikih podjetij, 
zato ker je to moda, ampak 
čimveč velikih podjetij, ki bo
do omogočila večjo produktiv
nost, večjo in cenejšo proiz
vodnjo, boljše izkoriščanje 
zmogljivosti, boljšo prodajo 
in vse drugo, kar danes za
htevamo od gospodarstva. 

Decentralizacija delavskega 
samoupravljanja in pristojno
sti delitve ter sredstev je prav 
tako pomembna zadeva kot 
integracija. Delavsko samo
upravljanje je utrjen in bist
ven del našega družbenega 
razvoja. Želimo osvobojenega 
proizvajalca, ki bo samostoj
no, razumno in gospodarno 
razpravljal o uporabljanju 
proizvodnih sredstev, 

Nagrajevanje je tretji se
stavni del procesa, katerega 
preživljamo. Nagrajevanje z 
vsemi elementi socialistične 

delitve po delu mora biti zato 
stalna skrb ZK, pravilnike 
moramo izpopolnjevati, jih 
razvijati in se povsod boriti 
proti težnjam za uvajanje 
uravnilovke. 

če hočemo doseči vse to, 
kar smo našteli, moramo v 
partijskih vrstah ustvariti 
čvrsto idejno enotnost, ki se 
bo manifestirala ob vsakem 
konkretnem primeru, s kate
rim se srečamo v vsakdanji 
praksi. Ni dovolj, da smo vsi 
za socializem, biti moramo 
vsi za najkrajšo, najboljšo in 
najhitrejšo pot v socializem, 
za takšno pot, kakršno je za
črtala ZK. To zahteva mno
go razprav, mnogo novih na-
iinov dela in to bomo dosezali 
najlaže s pomočjo aktivov ko
munistov, ki jih moramo go
jiti in razvijati. 

Idejno enotnost in skupni 
jezik o naši poti v socializem 
pa moramo prenašati tudi 
navzven, med nekomuniste, v 
družbene organizacije, v javne 
razprave in sestanke, saj ve
mo, da komunisti sami ne bo
mo mogli zgraditi ne socializ
ma in ne komunizma. Prav za
to pa toliko poudarjamo, da 
mora komunist delovati t> 
svojem okolju, da mora znati 
najnaprednejša stališča po
sredovati okolici, v kateri de-
ga in Sivi. M. J. 
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Predsednik IS Viktor Avbelj 
na slavnostni seji ObLO v Novem mestu 

Med ponedeljkovo slavnostno sejo novomeškega občinskega ljudskega odbora v Domu 
ljudske prosvete. Desno: predsednik izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS tovariš Viktor 

Avbelj-Rudi med tovarišema Bulcem in Belopavlovičem 

V okviru proslav ob letoš
njem prazniku novomeške ob
čine je bila v ponedeljek, 29. 
oktobra, slavnostna seja ObLO 
Novo mesto. Seji je predsedo
val predsednik ObLO Ludvik 
Golob, ki je najprej pozdravil 
navzočega predsednika izvrš
nega sveta LRS tovariša Vik
torja Avblja, ljudske poslan
ce, direktorja »Iskre«, ljud
ske odbornike in vse druge 
goste ki so se udeležili seje. 
Nato je tov. Golob orisal zgo
dovino krajev v novomeški 
občini in podčrtal velik korak 
v vsesplošnem razvoju komu
ne zadnja leta. Med slavnost
no sejo je bil raport parti
zanskih patrol, ki so obšle 
Frato in nekaj znanih partizan
skih krajev. Ob enajstih do
poldne so se vsi zbrali v Brš-
linu, kjer je ob navzočnosti 
tovariša Viktorja Avblja, di
rektorja »Iskre« in drugih go
stov predsednik ObLO Novo 
mesto tovariš Golob predal v 
upravljanje obrat »Iskre«. 

OBČINSKA ZVEZA ZA; TELESNO KULTURO JE ZA OBČINSKI PRAZNIK PODELILA 

13 medalj in 25 diplom za uspešno delo 

V prazničnih dneh in v po
častitev praznika novomeške 
občine je občinski odbor 
Z W I obdaril sto socialno o-
groženih članov in članic or
ganizacije Z W I . Darila so po
delili v prostorih otroškega 
vrtca v Kancfiji, kjer je bila 
predtem za obdarovance krat
ka prireditev. 2ene in invalidi 
so bili hvaležni za pomoč. Ob 
tej priložnosti sta v imenu 
ZVVI in v imenu ObLO Novo 
mesto, ki je znatno prispeval 
za darila, spregovorila pod
predsednik ObLO Sergej Thor-
ževski in prof. Milan Smerdu. 
Poudarila sta, da so darila 
skromno priznanje za vse, 
kar so naši ljudje žrtvovali 
med vojno. 

V soboto je bilo v okviru 
praznika tekmovanje stroje
pisk ObLO in ustanov v ESŠ, 
v nedeljo pa so prometu izro
čili novo cesto Gaber j:—Ju-
gorje. Ob navzočnosti pod
predsednika ObLO se je na 
otvoritvi ceste zbralo veliko 
občanov in predstavnikov kra
jevnih političnih in drugih 
organov, ki so bili priča še 
enemu uspehu v izgradnji ko

mune. — v nedeljo opoldne 
so slovesno odprli novo šol
sko igrišče za novomeško os
novno šolo; pri tem pa se je 
zbralo več sto ljudi. 

Med drugimi dogodki v ča
su praznovanja občinskega 
praznika bi omenili tudi, da 
so v nedeljo dopoldne gasilci 
dobili nov gasilski avtomobil-

Zadnja večja prireditev v 
počastitev občinskega prazni
ka je bila uspešna slavnostna 
akademija v Domu ljudske 
prosvete, na kateri so sodelo
vali priznani novomeški pev
ski zbori. 

ZAKLJUČNA SVE' 

[ k r v o d a j a l c i i 
"Oh- S 1 5 0 Z a v o d z a transfuzijo krvi iz Ljub
ka, i S l c a l

 n a š e področje s svojimi ekipami, naši 
lij c ' Pa bodo v človekoljubni akciji darovali 

Ponesrečence, operirance in bolne. V času 
J!? 23. novembra bo ekipa zavoda obiskala 
7* občin. V spodaj navedenih krajih naj se 
jj* 170 krvodajalcev, ker v primeru, da bi jih 
T^ii ekipa ne more odvzemati krvi. 
j v«nbra v Semiču, 7. novembra v Črnomlju, 

•^•novembra v Metliki, 13. novembra v Kosta-
in 15. novembra v Brežicah, 16. novembra 

S^Te ,1», 20. novembra v Vidmu-Krškem, 21. no-
. T Sevnici, 22. novembra v Krmelju in 23. 
J* v Trebnjem. 
j^acije RK na terenu in krvodajalske komi-
^odo povsod pravočasno obvestile, kdaj in 

21jerite. Vse krvodajalce še enkrat pozivamo, 
govejo človekoljubni akciji in naj darujejo 

OKRAJNI ODBOR RK NOVO MESTO 

Z m a g o v a l c a : « i„ Ž E L E Z N I M 
"ELAVSKIH ŠPORTNIH IGER 

Zaključni svečanosti II. delav
skih športnih iger v sindikalnem 
domu so jjoleg nagrajencev P 1 ^ ' 
stvovali tudi predstavniki o b L ~ , . 
podpredsednikom tovarišem Se*" 
gejem Thorževskim na čelu. ,* 
uvodnem nagovoru je predsednt 
občinskega sindikalnega sveta to
variš Cvitkovič poudaril, da so oi" 

~l i, p^merjavi z lanskimi 
r i ;[ 8 « jih prekosile 

H ^ e ' e đ i h . Letos jc 
5 * fc l n Podružnic res 

»"javilo nič manj 
f»"Sov,Mkoli 2 0°0 tekn*. &N&i m i- T o 8 0 8te" OTNjjl novomeško oh-
Kr Vi „ rea'ivne športne 

A t r v e v Sloveniji. 

nI*. J 5? rezultate tetoš
i š % Prizadevanja 
i* & Taln ih podruž-
5» Novoteksa, ki 
cij* nJ" 1 njih »rekrea-
«*J !>. a f * b e s e d a - R a z -
po" "? gredo po njuni 
% i><Wn d i k a I l>e podruž-
piM. [- Novoles, ONZ, 
A ? tU ? a s o negativni 
(f »nli 'ovarna zdravil 
p* PtCK, . m s o v niti eni 
K »»C^ 'nastopili so 

H »"SuS?^ v e d n o r e d " 
i» !** in fi1"6 Podružnice 
<* i 'ftah n t Jerneja so se 
B> "^VaJodo°ro odrezale 

V* S t S ? 0 « sodelovanja 
i*! 2$»T kovnih kolek-

"4 ̂ CfS ""to in po-
6 *S t? * e « a Podjetja 
S> £W<?v sindikalne po-

So J' n iu za »Pokal 
»L, v t a k ° kot tri 
*X °-Nzi "eenl (Pionir, 
" N ,t"*jele zeio le-
;<ja4,"n(ihJr' oronaste pla-
« T 8 ,» n m Podstavku, 

»"»dstavnika Pio-

Tik pred zaključno svečanostjo 
letošnjih II. delavskih športnih 
iger novomeške občine Je obč. zve
za za telesno kulturo podelila naj
zaslužnejšim športnikom in šport
nim delavcem novomeške komune 
za dolgoletno uspešno delo in le
tošnje uspehe v posameznih pano
gah 13 zlatih medalj in 25 di
plom. V prisotnosti predstavnikov 
ObLO Novo mesto, občinskega sin
dikalnega sveta in številnih gledal
cev v dvorani sindikalnega doma je 
medalje in diplome predal pred
sednik ObZTK tovariš Alojz Serini. 

Medalje so prejeli: Igor Penko. 
Ivan zivković, Branko Derganc, Vi
da Koriš, Alojz Legiša, Viktor Po-
renta. Ivan Kočevar, Franc Barbič, 
Ivan Intihar, Alojz Pavlin, Tone 
Dolinšek, dr. France Grandovec in 
Robert Romih. Posebej Je prejelo 
eUplome ObZTK 25 športnikov in 
športnih delavcev, članov TVD Par
tizana, šolskih Športnih društev, 
sindikalnega športnega društva 
PIONIR, strelskih in kegljaških 
osnonvih organizacij in delovnih 
kolektivov. 

KVATERNIK IN HUDETOVA — 
ZMAGOVALCA »TEKA 29. (IKK). 
BRA-

Obširen program športnih prire
ditev v počastitev občinskega praz
nika Novega mesta so v nedeljo 

Več sto občanov se je v ne
deljo, 21. oktobra dopoldne 
zbralo blizu železniške posta
je v Šentlovrencu, kjer so 
odkrili spomenik 24 borcem 
in 8 talcem ter žrtvam vojnih 
let, iz šentlovrenca. Na spo
meniku so razen imen bor
cev, talcev in žrtev vklesani 
tudi verzi Antona Sovreta: »V 
kamnu tem spomin živi na 
leta groze in trpljenja, ko ste 
prelili vročo kri ca seme no
vega življenja«. 

dopoldne zaključili z uspelim de-
filejem športnikov in članov sin
dikalnih podružnic, ki so sodelo
vale na letošnjih II. delavskih 
športnih igrah. Športna parada, ki 
je bila letos lepo zamišljena In 
dobro pripravljena, je ob 9. uri 
krenila s stadiona »Bratstva in 
enotnosti« po novomeških ulicah in 
se okoli 10. ure ustavila na Glav
nem trgu. Tam Je o pomenu ob
činskega praznika in o razvoju te
lesne kulture na področju občine 
govoril predsednik ObZTK Alojz 
Serini, nato pa je sledil »Tek 29. 
oktobra«, tradicionalna atletska 
prireditev v počastitev praznika. 

Letošnji tek zaradi slabega vre
mena in zahteve Atletske zveze Slo
venije, da Cervan in Span startata 
na zaključnem atletskem mitingu v 
Kopru in ne v Novem mestu, ni 
uspel tako, kot smo pričakovali. 
Konkurenca ni bila močna, saj se 
tekmovanja niso udeležili tudi tek
movalci iz Zagreba in Karlovca. 

V ženski konkurenci Je na pri
bližno 600 metrov dolgi progi zma
gala domača atletinja Jelka Hude. 
ki je prejela poka! ObZTK v traj
no last, druga je bila zastopnica 
atletskega kluba »Rudar« iz Trbo
velj Karolina Teršek, tretja pa No-
vomeščanka Joža Rogelj. 

V moški konkurenci je na progi, 
dolgi približno 1200 metrov, zma
gal član ljubljanske Olimpije Janez 
Kvaternik pred Trboveljčanom Ko-
sabrom in zastopnikom TSŠ Vi-
dem-Krško Jožetom Černeličem. 
Najboljši domačin je bil Božo 
Ostanek. 

Š P O R T N E 
BRZOJAVKE 

ČRNOMELJ : MARIBOR 
V okviru zadnjega kola I. repu

bliške rokometne lige za ženske se 
bosta 4. novembra v Črnomlju se
stali ekipi domačega Partizana in 
borbenih igralk Maribora. Ker so 
Crnomaljčanke v dobri formi, pri
čakujemo, da bodo zmagale. 

KRŠKO : BREZICE 12:12 (6:6) 
Vnedeljo je bila v Vidmu-Kr

škem odigrana prvenstvena roko
metna tekma v vzhodni slovenski 
rokometni ligi. Neodločen rezultat 
Je spričo prikazane igre obeh mo
štev realen. Krški rokometaši so 
bili v tem srečanju veliki favoriti, 
vendar je nasprotnik v dinamično 
igro presenetil. Odlično je sodil 
Benjamin Kastelic iz Ljubljane. 

GIMNAZIJA : BELT 16:15 
V srečanju za občinsko rokomet

no prvenstvo v Črnomlju je črno
maljska gimnazija premagala mo
štvo Belta s 16:15. 

V BREŽICAH SO ZAKLJUČENE 
DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 

V času občinskega praznika so 
bile v brežiški občini delavske 
športne igre. V streljanju je zma
gala ekipa tovarne pohištva s 580 
krogi, drugo mesto so zasedli tek
movalci iz KZ s 494 krogi, tretje 
mesto pa so si priborili prosvetni 
delavci iz Velike doline s 477 kro
gi. Izven konkurence je moštvo 
KGP doseglo 605 krogov. Prvo me
sto med kegljači je pripadlo mo
štvu KZ, drugo pa KGP. V šahu 
sta si prvo in drugo mesto delili 
ekipi LP in KZ, medtem ko so v 
namiznem tenisu zmagali prosvetni 
delavci. Ti so zmagali tudi v od
bojki. V športnih igrah je sode
lovalo nad 180 tekmovalcev. Zma
govalci so prejeli prehodne pokale, 
moštva, ki so zasedla prva, druga 
in tretja mesta, pa so prejela di
plome. Diplome in nagrade Je dne 
28. oktobra podelil predsednik ob
činskega sindikalnega sveta v Bre
žicah. M. A. 

REZULTATI: 
Moški: 1. Janez KVATERNIK 

(Olimpija) 4:16,2, 2. Polde Kosaber 
(Rudar) 4:24,0, 3. Jože Černelič 
(TSS Krško) 4:34,1, 4. Božo Osta
nek <Nm) 4:36,0, 5. Vlado Šiško 
(Partizan, Mirna peč) 4:46,8 itd. 

Ženske: 1. Jelka HUDE (Partizan, 
Novo mesto) 2:30,4, 2. Karolina 
Teršek (Rudar, Trbovlje) 2:40,2, 3. 
Joža Rogelj (ESS, Nm) 2:46,3 itd. 

Po končanem teku je Alojz Se
rini v Sindikalnem domu podelil 
zmagovalcem pokale, potem pa se 
pokale zmagovalnim ekipam in 
najboljšim posameznikom na tur
nirjih in tekmovanjih v počastitev 

občinskega praznika. Pokale so 
prejele naslednje zmagovalne eki
pe: Ekipi SD Borec za prvi mesti 
na rokometnem in nogometnem 
turnirju, ekipe SSĐ Pionirja za 
prva mesta v balinanju, strelskem 
tekmovanju in kegljanju (moški), 
sindikalna ekipa Novoteksa za 
prvo mesto na odbojkarskem tur
nirju, kegtjaška ekipa KK »Majo-
Iiki«, za prvo mesto na ženskem 
kegljaškem tekmovanju ter ekipa 
SSD gimnazija za prvo mesto na 
ekipnem namiznoteniškem turnirju. 

Nato je sledila zaključna sveča
nost, o kateri poročamo posebej. 

fm 

Niko Belopavlovič - predsednik sveta 
za turizem 

•> 
s 

Na svoji redni seji 23. okto
bra je izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS razpravljal 
pod predsedstvom tov. Viktor
ja Avblja o nekaterih aktual
nih gospodarskih problemih 
naše republike. Na koncu seje 
je izvršni svet imenoval dose
danjega predsednika OLO No
vo mesto Nika Belopavloviča 
za predsednika Sveta izvršne
ga sveta za turizem, hkrati pa 
je imenoval tudi nove člane 
sveta. 

Priljubljenemu tovarišu Ni
ku Belopavloviču želimo, da 

Tako slovesno so v nedeljo dopoldne zaključili v Novem mestu II. delavske športne igre, 
ki so se letos odlikovale predvsem z množičnostjo in izredno borbenostjo nastopajočih 

ekip (Foto: Milan Petelin) 

bi tudi na novem mestu do
segal lepe uspehe in da bi s 
pokrajino iz katere je izšel i " 
zanjo ustvarjalno delal poseb
no zadnjih deset let, ohranil 
najpristnejše stike. Izgradnja 
pogojev za razmah turizma 
kot ene naših glavnih gospo
darskih panog v okraju osta
ja tudi vnaprej naša pomemb
na naloga, pri uresničevanju 
te dolžnosti pa se bomo s to
varišem Belopavlovičem tudi 
zdaj vedno znova srečavali. 

Pogovor o Keniji 
Okrajna zveza klubov OZN Je v 

Novo mesto povabila kenijskega 
študenta Kabonva Ondieka, kl je v 
petek zvečer, 26. oktobra, pred več 
kot 150 poslušalci predaval o z£0-
dovini in razvoju afriške dežele 
Kenije. Ondiek, ki drugo leto štu
dira agronomijo na ljubljanski 
agronomski fakulteti, je poslušal
cem zelo dobro predstavil svojo 
domovino, kjer še zdaj vladata 
rasizem in zapostavljanje terono-
poltnega prebivalstva. Kenija, Id 
je bila dolgo brezpravna kolonij* 
v sklopu britanskega kraljestva, 
si je pod vplivom Joma Kenlvats, 
vodje kenijske nacionalne stranke, 
sicer že priborila veliko političnih 
pravic, toda pritisk lz Londona ni
kakor noče ponehati. Kenijski štu
dent je poudaril, da mora slej W 
prej napočiti čas, ko bo dokončno 
uveljavljeno geslo afriških naro
dov: Afriko Afričanom! 

V prisrčnem razgovoru s poslu
šalci je Kabonvo Ondiek poved«1 

še marsikatero zanimivost iz svo
jega življenja in življenja kenijske
ga ljudstva. 

nirja in Zeleznine prejela še pre
hodna pokala ObSS. 

Sledila je podelitev zelo ličnih 
plaket z zlato, srebrno in brona
sto oljčno vejico za prva tri mesta 
v ekipnem tekmovanju v posamez
nih panogah in podelitev diplom 
za prva tri mesta v tekmovanju 
posameznikov. 

Objavljamo še vrtni red sindikal
nih podružnic: 

1. SGP PIONIR 1560 točk, 2. 
NOVOTEKS 1520, 3. ONZ 788, 4. 
Novoles 690, 5. IMV 635, 6. ZTP 
600, 7. ObLO 460, 8. KGPK 365, 
9. Zeleznina 321, 10. Iskra (Šent
jernej) 250, 11. Pletilstvo (M. peč) 
240 itd. 

PARTIZAN : GARNIZON 13:13 
V tekmovanju moštev občinske 

rokometne lige so rokometaši črno
maljskega Partizana igrali z Gar
nizonom neodločeno 13:13. Prvak 
v tej ligi bo znan šele v zadnjem 
kolu. 
RAZLAG : ZADRUŽNIK 317:295 

V prvenstveni tekmi so kegljači 
Razlaga premagali Zadružnika s 
317:295. Tekma je bila na kegljišču 
pri Florjančiču v Brežicah, moštvo 
Razlaga pa je prejelo v trajno last 
pokal predsednika brežiške občine. 

TJmi:ii!!i>J!3Hili!llirHIHil!iftt!tflrR!l!l»!!tiH?Bm!i 

Ne poškodujte prometnih 
znakov ob poteh, ker lahko 
postanejo nerazumljivi! Tudi 
tako lahko povzročite pro

metno nesrečo! 

fi 

Miro Kugler: DALMATINSKO OGNJIŠČE (risba — laviran 
tuš, 1962) 

Nagrajeni vlagatelji 
Upravni odbor Komunal

ne banke v Novem mestu je 
sklenil nagraditi 14 vlagate
ljev iz celotnega okraja, ki 
so imeli v času od 1. do 25. 
oktobra na hranilnih knjiži
cah najmanj 1000 dinarjev 
prihrankov. Žrebanje je bilo 
25. oktobra, nagrajeni pa so 
bili: Franc Kebe in Milan 
Jazbec (otrok) iz brežiške 
občine; Ivana Svajger, usluž
benka, in Franci Vidmar, 
otrok iz črnomaljske občine; 
Slavko Grčman, otrok, in 
Anastazija Matekovič, gospo
dinja iz metliške občine; Ser
gej Thorževski star., usluž
benec, in Marinka Dular, 

Previdnosti naj se pridruži 
še obzirnost! V vaše dobro 
bo, olajšate promet. To pa 
boste dosegli, če boste mislili 

tudi na druge. 

otrok iz novomeške občine; 
Milana But in oseba s hra
nilno knjižico štev. 403 iz 
sevniške občine; Marko Bu
kovec, dijak, in Milan Rajko-
vič, kurjač iz trebanjske ob
čine, ter iz videmsko-krške 
občine Lojzek Lipar, otrok, in 
Milan Popovac, študent. — 
Vsem bodo na hranilne knji
žice pripisali 3000 dinarjev. 

Razstava 
v Kostanjevici 

je odprta kadarkoli si jo kdo 
želi ogledati. Ključ dobite v 
Gorjupovi galeriji v osnovni 
šoli. V nedeljo bo razstava 
odprta ves dan od 7. do 19. 
ure. Oglejte si umetnine sli
karjev B. Borčiča in M. Ku-
glerja iz Novega mesta in iz 
Brežic! 

85. Kriš je zagledal daleč spodaj Velikega Olafa. Spodbujal je 
utrujene pse. Do Dawsona je bilo še 15 milj. Na postaji sta z bli
skovito naglico prepregla pse. Kriš se je zadovoljil, da se je držal 
Olafa kot klop. »15 milj, to je'dolga pot, in medtem se lahko še 
marsikaj pripeti,« si je mislil. 

16. Na poti so ^djS ovi„l V t a o vprego »» Kriševi psi so 
tačeli zaostajati./ t. 0j a f

 h a Pojavila Joy s spočitimi psi. 
Obe vpregi sta z* jjf ok- *°v vodilni pes je zasadil zobe v 
Kriševega in v tre"" »Pregi zvrnili. 

87. Ko je bil Kriš vstal, je Olaf že tekel proti mestu. Zagnal se je 
za njim. Hkrati sta pridrvela do občinskih vrat in padla z glavo 
naprej na pod. Veliki Olaf je hropel in zaman skušal govoriti. Steg
nil je roko in Kriš ga je razumel. Stisnila sta si roke. »Zmagala sta 
oba«, je rekel beležnik. »Delež je last obeh in deliti ga bosta morala!« 

BORCIC in KUGLER 
RAZSTAVLJATA V KOSTANJEVICI 
Več kot dvesto ljudi se je udeležilo preteklo soboto otvoritve 

umetniške razstave naših domačih slikarjev BOGDANA BORČIČA 
in MIROSLAVA KUGLE RJA, ki razstavljata v okviru Gorjupove 
galerije na Lamutovem razstavišču v Kostanjevici. Uvodno besedo 
je imel umetnostni zgodovinar Drago Komelj. Sedanja prireditev 
je hkrati 31. razstava v Kostanjevici. 

J?reteklo soboto sta se predstavila na Lamutovem razstavišču v 
Kostanjevici dva domača slikarja Bogdan Borčič in Miroslav Kugler 
s samostojno razstavo, na kateri sta prikazala 38 del, ki so nastala 
večinoma v zadnjih dveh letih. To je kulturni dogodek posebne 
vrste, saj se predstavljata umetnika, ki že celo desetletje ustvarjata 
med našimi ljudmi. Gorjupova galerija se že vseh sedem let obstoja 
vneto trudi, da bi dajaia prednost ustvarjalcem, ki 60 doma na 
Dolenjskem ali pa jih je semkaj zaneslo popotovanje v borbi za 
kruh. Slednjim se pridružujeta oba naša umetnika, ki sta po rodu 
Ljubljančana, vendar živita in ustvarjata med nami. 

B O G D A N B O R C I C se je rodil leta 1926 v Ljubljani, kjer 
je dovršil tudi akademijo upodobljajočiri umetnosti. Nekaj časa je bil 
profesor likovne vzgoje v Novem mestu. Doslej se je udeležil šte
vilnih razstav doma in po svetu, v Ljubljani, Kranju in Novem mestu 
pa je imet tudi samostojne razstave. V Kostanjevici razstavlja osem 
olj in deset grafičnih listov. ' 

Borčičev svet temelji na motivih iz Dalmacije, odkoder izhaja 
tudi njegov rod. Obmorski motivi iz Komiže so ujeti na njegova 
platna in grafične liste. To je svet osamelih čolnov, drobni svet 
malega komiskega človeka z ribiškimi mrežami, ostmi, trnki, ribar
nicami in potopljenimi ladjami, svet trmaste zemlje, ki se zdi kakor 
nasuta med ostre robove skal in čeri.' Ta svet je nekaj mescev v 
letu čudovito lep in razkošen. Na lazurni preprogi morja se zibljetjo 
bele jadrnice in večer prinaša zvoke kitar, ki se jim pridružuje 
pritajena pesem. Potem pride jesen, burja, meseci samote, zatišja 
in stisk. 

Temu svetu je Borčič dodal utrip naše zemlje, skromne dolenjske 
pokrajine, ki se prav tako kot mladi človek iz Komiže bori za vsak
danji kruh s skorau prav tako trmasto zemljo, ki veliko hoče in raz
meroma malo da, zakaj v groteski ptičjih strašil, ki so drugi osnovni 
vzgib Borčičevega ustvarjanja, vidim stvarno nadaljevanje komiskega 
malega sveta in malega človeka. Dolenjske njive, ki so po svojem 
obsegu dostikrat otroško majhne, branijo svoj pridelek v času zo
renja s karakterističnimi in v resnici tudi likovno zanimivimi ptič
jimi strašili, ki so dostikrat polna ljudske domišljije. 

Toda Borčičev svet se širi, zakaj komiskemu in dolenjskemu sve
tu je dodal še enega — svet skromnih in dostikrat bednih potujočih 
cdrkusantov, ki se vozijo iz kraja v kraj ter si služijo kruh. Borčič 
je kakor v prvih dveh krogih ostal zvest tudi v tretjem malemu člo
veku in njegovim vsakdanjim skrbem. Zato je Borčič pesnik malega 
človeka, pristen lirik, ki z vso zavestnostjo spremlja to življenje ter 
ga i-zpoveduje do samega simbola. 

Kakor motivno pa je doživeta tudi Borčičeva barvna skala, ki 
gre od izrazito rdeče površine (Rdeče strelišče in Ptičja strašila I), 
preko rjavo rdeče (Avtoportret, Ptičja strašila D. itd.), v modro sivo 
in sivo (Veliko strelišče), do skrajno kultiviranega belega barvnega 
odtenka, ki ga najbolj radikalno predstavlja Tihožitje s trnki. 

M I R O S L A V K U G L E R se je rodil 1914 v Ljubljani. 
Akademijo likovnih umetnosti je dovi-šU v Zagrebu. Zdaj živi v Bre
žicah in je profesor na srednji tehniški šoli v Krškem. Na razstavi 
trna 19 del. Njegovo paleto je prevzela in osvojila pokrajina ob Savi 
in Krki, prevzeli so jo bizeljski in dolenjski griči s samotnimi hrami, 
očarala ga je preprosta pa toliko bolj iskrena arhitektura kozolcev 
in starinskih hiš, kar vse je' tako lepo vkomponiiano v naso po-
krajino.Tem vzgibom njegovega umetniškega snovanja se pridru
žuje kmečki punt z vsemi svojimi revolucionarnimi zasnovami in 
nasledki. 

Ce smo pri Boroiču izhajali iz njegove zakoreninjenosti v Komiži, 
moramo pri Kuglerju ugotoviti, da je njegov svet zakoreninjen prav 
v Spodnjem Posavju ter v dolini Krke in blzeljskih gričih. Ta po
krajina je s Kuglerjem dobila novega izpovedovalca, saj je značilno 
zanj, da je prva leta svojega bivanja med nami posvetil skoraj iz
ključno našemu pejsažu. Tudi zadnja leta mu je ostal zvest in ga 
vedno znova vznemirja. Dela, s katerimi se je predstavil na tej 
razstavi, so skoraj izključno plod zadnjih dveh let, vendar so pr©ne
katera med njimi najtesneje povezana z našo krajino. Take so Tri 
vrbe. taka je Kostanjevica v snegu (doslej edina zimska upodobitev 
tega mesteca!), ki se ji pridružujejo Vrbe v ivju, Zimski večer, Kre
sna noč, Spomladi, Jesen in Kašča. Druga veja njegovega ustvarjanja 
je, kot rečeno, punt. Tega nam je predstavil s tremi deli, lahko bi 
rekli v treh variantah. Medtem ko je Punt I. še kombinacija čisto 
realističnih, ponekod še kar romantično slikanih detajlov in surrea-
listično gledane apokalipse, je Punt n. že domala povsem abstraktna 
upodobitev tega pretresljivega zgodovinskega dogodka. Realistični so 
le nekateri detajli, ki jih umetnik kot simbole vnaša v kompozicijo. 
Tretjo upodobitev predstavlja Kmečki prapor, ki je kot likovna re-
Sitev nekje sredi med Puntom I in II. 

Z upodabljanjem punta je Kugler dokazal, da je to kljub znanim 
stvaritvam Gojmira Kosa in Krsta Hegedušiča še vedno živa tema, 
ki daje spodbud za oblikovanje. Iz njegovih platen diha vsa groza 
tistih upornih dni našega prebivalstva ob Savi, Krki in Sotli. Nad 
poikrajino se vali dim požganlh gradov in se spreminja v obrise 
okostnjakov, v velikonsko krvavečo lobanjo »kmečkega kralja« Ma
tije Gubca. Vojske si stojijo nasproti, označene z zastavami, nad 
njimi pa tri sonca, "simbol izrednih dogodkov, ki so pretresali pokra
jino treh rek. 

Slednjič nam preostane še tretja veja Kuglerjevega ustvarjanja. 
To predstavljajo dela, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih izpoved
nih komponent po tem, da so bolj dekorativnega značaja, čeprav 
bar\mo zelo dognana. Med ta dela sodijo Lov, Jesen ter Ost in mreža. 
Umetnik je v njih dokazal zelo prefinjen čut za dekoracijo, ki je 
pretehtana in smiselna ter tako poglobljena, da bi lahko Jesen ter 
Ost in mrežo prišteli prav tako k izpovednim stvaritvam. 

Kuglerjevo ustvarjanje »-išče razpoloženj ter tiptje po spominih* 
(Drago Komelj). Za to ugotovitev so značilna dela Spomin na morje, 
Tišina ln Dalmatinsko ognjišče. Vsa tri dela so nastala letošnje po
letje, ko je umetnik bival in delal ob morju. Ker se je Kugler na tej 
razstavi predstavil retrospektivno, kot je ugotovil umetnostni zgo
dovinar Drago Komelj, je vključil tudi ta svoja dela med razstav
ljene stvaritve. » 

Razstava akademskih slikarjev Bogdana Borčiča in Miroslava 
Kuglerja torej razkriva dve dragoceni umetniški osebnosti, ki sta se 
zasidrali v našo pokrajino in med naše ljudi ter prisluhnili njihove
mu življenju in delu. LADO SMREKAH 

Na Lamutovem grobu 
Pred nedavnim je šestdeset dijakov in vzgojiteljev kostanjevlške 

šole bilo na enodnevni ekskurziji po Dolenjskem. Med drugim so 
obiskali tudi grob pokojnega slikarja Vlada Lamuta ln mu prinesli 
cvetja v spomin ter znak hvaležnosti za vse, kar je pokojni umetnik 
storil za Kostanjevico, rast in napredek Gorjupove galerije. 

Klub prijateljev likovne umetnosti 
Pred kratkim je kostanjeviška mladina dobila iz Zagreba pismo, 

s katerim tehniška šola vabi v goste ob priliki ustanovnega občnega 
zbora Kluba prijateljev likovne umetnosti. V pismu je rečeno: »Pre
ma onome što smo doznali od posjetilaca Kostanjevice Vi ste Vašu 
školu pretvorili u pravi hram likovnih umjetnosti. Sljedeći Vaš 
primjer osnovali smo Klub prijatelja likovnih umjetnosti.. 

Novo darilo domači galeriji 
Znamenita italijanska umetnika Silvio Zanella ln prof. Renato 

Guttuso sta te dni poslala vsak po eno delo Gorjupovi galeriji v 
Kostanjevici. Pobudo za ta darila je umetnikoma dal Vittorio Taver-
nari, ki se Je letos udeležil II. mednarodnega simpozija kiparjev. 
Izvedeli smo, da so ponudili Guttusu, naj bi letos razstavljal tudi v 
Jugoslaviji. Njegovo delo, ki ga je podaril kostanjeviški zbirki. Je 
bilo v Italiji cenjeno na 200.000 lir. Obema umetnikoma se Je Gorju
pova galerija lepo zahvalila za darili ln Ju povabila na obisk. 
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RAZPRAVA O OSNUTKU NOVE USTAVE FEDERATIVNE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE SE NADALJUJE 

POJDIMO BOLJ V GLOBINO! 
V posameznih komunah so že pričeli z drugimi razpravami o osnutku nove 
ustave — Vprašanja, ki zadevajo predvsem splošne probleme, manj pa 
neposredno vsebino nove ustave, še vedno prevladujejo, vendar pa je vedno 
več vsebinskih vprašanj — Udeležba prebivalcev je še zmeraj dobra, na 

drugih sestankih pa marsikje celo večja kot na prvih zborih 
Javne razprave o osnutku 

nove ustave se nadaljujejo na 
vsem področju okraja. V vseh 
krajevnih organizacijah SZDL 
se vodstva trudijo to veliko 
nalogo opraviti kar najbolje. 
Ker je bilo ponekod na prvih 
razpravah precej vprašanj, ki 
se niso neposredno tikala no
ve ustave, predavatelji pa na
nje niso mogli odgovoriti, 
skušajo na drugih razpravah 
posredovati temeljite odgovo
re s pomočjo resornih stro
kovnjakov in upravnih usluž
bencev. Na ta način so se te
ga vprašanja lotili na primer 
v občini Sevnica. Zanimanje 
za osnutek nove ustave je 
pri prebivalcih vedno večje, 
tako da se razprav udeležuje 
vedno več ljudi. Tokrat bomo 
skušali zelo na kratko orisati 
potek razprav v preteklem 
tednu v občinah Videm—Kr
ško, Brežice, Črnomelj in 
Metlika. 

V občini Videm-Krško se je 
razprav v 48 krajih udeležilo 
2.176 prebivalcev. Na podeže
lju so prevladovala vprašanja 
prebivalcev o davčni politiki,. 
sečnji lesa, zemljiškem ma
ksimumu, cenah živine, o a-
rondacijskih okoliših in po
dobnem. Zlasti so uspele raz
prave v mestu Videm-Krško, 
kjer je bilo načetih več vse
binskih vprašanj, ki se tičejo 
neposredno osnutka nove u-
stave. Državljani so prosili za 
pojasnilo, kako nova ustava 
obravnava enakopravnost med 
spoli, zanimale so jih novosti 
v novem grbu FSRJ, vprašali 

Spet lep obisk 
v črnomfju 

V četrtek zvečer se je v 
Prosvetnem domu v Črnom
lju zbralo 380 prebivalcev me
sta na drugo javno razpravo 
o osnutku nove ustave. Tudi 
tokrat je vodil pomenek ured
nik domačega lista Tone Goš
nik, sodelovalo pa je 12 obča
nov. Pogovorili so se o posa
meznih členih v osnutku, ne
kaj vprašanj pa so sklenili 
poslati tudi na uredništvo 
DELA i n ' Radia Ljubljana: 
Zanimiva razprava se je vne
la ob vprašanju, ali je odce
pitev posameznih republik 
res samo historično, že reše
no vprašanje, ali pa je ta 
pravica ljudskih republik še 
vendo živa in aktualna. V raz
pravi so razčistili več nejas
nih pojmov in hkrati odgovo
rili na vprašanja, ki so bila 
postavljena na prvem zboru 
občanov. 

M. K. 

so, kako bo s poslanci; ali 
se bodo v bodoče pojavljali 
med svojimi volivci pogosteje 
kot doslej; zanimalo jih je, 
kako bodo poslovala ustavna 
sodišča in še več drugih 
pomembnosti. 

V občini Brežice je bila v 
preteklem tednu samo raz
prava v Pečicah, kjer je bilo 
navzočih 30 prebivalcev. Po
membnejših vprašanj ni bilo. 

V občini Metlika se je v 
mestu Metlika udeležilo raz
prav okoli 300 prebivalcev, 
ki so obširno razpravljali o 
vlogi in nalogah krajevnih 
skupnosti ter načeli tudi pro
blem tako zvanih nerazvitih 
področij. Na terenu se je v 
metliški komuni v 8 krajih 
udeležilo razprav okoli 300 
ljudi. Poleg vprašanj, značil
nih za podeželje, so načeli tu
di problem rotacije. 

V občini Črnomelj se je v 7 
krajih na terenu udeležilo 
razprav okoli 300 občanov. V 
Črnomlju se je druge razpra
ve udeležilo 380 ljudi. Med 
drugim so načeli tudi vpra
šanje, zakaj ustava določa sa
mo pravice, ne pa tudi dolž
nosti ljudskih poslancev. 

V občini Sevnica je bilo 27. 
in 28. oktobra 7 razgovorov o 
osnutku nove ustave že v dru
gič, v 2 krajih (Murnlce in 
Lukovec) pa v prvič. Udeleži
lo se jih je okoli 400 občanov. 
Največja udeležba je bila v 
Krmelju, kjer se je. zbralo 
več kot 100 prebivalcev. Raz
prava je bila vsebinsko lepa, 
pogovorili so se o vlogi kra
jevnih skupnosti, o delav
skem samoupravljanju v zve
zi z novimi ustavnimi dolo
čili, o investicijski politiki in 
podobnem. V Murnicah, kjer 

je bila razprava zelo dobra, 
so prebivalci kritizirali delo 
odbornika LO Ludvika Zupa
na, ki jim še nikdar ni poro
čal o svojem delu, niti ni do
slej pri volivcih iskal mišlje
nja. Dali so pobudo za 
priključitev doslej nepoveza
nih naselij Gaberje, Ki l , Do-
bovec in Gaberske gore v 
njihovo krajevno organiza
cijo SZDL in zadolžili odbor
nike za delo v omenjenih 
vaseh. 

V okolici Dobove, Brežic in v mnogih drugih krajih Spod
njega Posavja kmetje takole zložijo koruznico. S takimi 
stožci so ponekod pokrite cele površine. 

Razprave v sevniški občini 
Splošna razprava o osnutku 

ustave FSRJ v naši občini se 
je pričela v soboto, 20. okto
bra. 26-članski predavateljski 
aktiv, ki ga je imenoval ob
činski odbor, je v soboto in 
nedeljo razglasil osnutek kar 
v 29 krajih. Predavatelji so 
bili dobro pripravljeni in so 
do sedaj svojo odgovorno na
logo opravili vestno. 

Povsod veliko zanimanje 
Pretekli teden so bili v vseh več

jih krajih videmsko-krške občine 
zbori občanov, na katerih so raz
pravljali o osnutku ustave. Zbori 
so bih večina zelo dobro obiskani 
in so ljudje z zanimanjem sledili 
tolmačenju, zastavljali pa so tudi 
vprašanja. 

V Krškem so občani spraševali 
naslednje: 

Ali Je že primerno, da smo Fe
derativno ljudsko republiko pre
imenovali v Federativno socialistič
no republiko Jugoslavijo? Kako bo 
poslanec posredno opravljal svoje 
dolžnosti? Ali bo čutil dovolj od
govornosti za poročanje ljudem? 
Kakšna bo po novi ustavi pravica 
kmeta do lastništva in kako Je s 
socializacijo? Vstop T kmetijsko 
zadrugo je po ustavi svoboden, na 
drugi strani pa je dana možnost 
združevanja; zakaj se hkrati na
vaja, da se z zakonom lahko pred
pise obvezno združevanje individu
alnih proizvajalcev aH njihovo so
delovanje z določeno delovno or
ganizacijo? Kako je s pravico de
lovnega človeka do dela? Več ob
čanov je spraševalo, zakaj osnutek 
poudarja samo pravice poslancev 
in nikjer ne omenja njihovih dolž
nosti. 

Na koncu razprave je bilo pred
lagano, naj občani do 1. novembra 
stavijo pismena vprašanja občin
skemu odboru SZDL. Posebna ko
misija jih bo proučila ln nanje 
odgovorila na naslednjem sestanku 
5. novembra. 

Na Vidmu so bili občani mnenja, 
da so v osnutku nove ustave za-
popadene pravice občanov, premalo 
pa konkretizirane njihove dolžno
sti, ter so se hkrati zanimali za 
pravno zaščito državljanov. Nihče 
si ne more posredno ali neposred
no pridobivati materialnih ali dru
gačnih dobrin z izkoriščanjem tu
jega dela, zato bi bilo prav, če bi 
se tem ustavnim določilom doda
lo, da se vsakemu, ki si neupra
vičeno pridobi premoženje, to tu
di zapleni. Nekdo izmed navzočih 
je predlagal: »Starši imajo po 
osnutku ustave pravico in dolžnost, 
skrbeti za vzrejo in vzgojo svojih 
otrok. K tem določilom pa bi bilo 
treba dodati tudi dolžnosti otrok 

do staršev.« Se dve vprašanji sta 
bili postavljeni: kako bo organizi
rano delo zborov v zvezni skup
ščini, da ne bi prišlo do nasprotij 
pri sprejemanju posameznih zako
nov, ln ali bodo vsi republiški za
koni prilagojeni zveznim ter kako 
se bodo uporabljali med posamez
nimi republikami? 

Na Raz tezu so se ljudje zanimali 
za pravice dedovanja . kmetijskih 
zemljišč, za zaposlitve polproletar-
cev, za pravice krajevnih skupnosti 
ter Izrazili željo po elektrifikaciji 
svoje vasi. 

V Brestanici so ljudje spraševali, 
zakaj je v osnutku ustave močno 
poudarjena družbena lastnina, za
kaj kmet ne sme svobodno niti 
drevesa posekati, zakaj so tako vi
soki davki in kakšen je namen ter 
sistem rotacije. 

Tudi v Malem MraSevem je bila 
živahna razprava. Vrstila so se 
vprašanja, na primer, ali nova 
ustava dovoljuje nasilen odvzem 
ali odkup zemlje. Pritoževali so se, 

da kmetijska zadruga izdaja pre
malo dovoljenj za posek lesa za 
lastno uporabo in za obnovo go
spodarskih poslopij. Zanimali so 
se, kje bodo v bodoče dobili steljo 
za živino, ker je v svojih gozdovih 
ne bodo smeli izkoriščati. 

V Mrtvicah pa so občane pred
vsem zanimale cene kmetijskih 
proizvodov, kooperacijski odnosi, 
cene umetnih gnojil in gospodar
jenje na družbenih posestvih. Spra
ševali so tudi, kako bo v bodoče 
s kmetijskim lastništvom. Prav ta
ko so izrazili bojazen, kako bo z 
njimi na stara leta, ker mladina 
odhaja v mesta. Menili so, da so 
odkupne cene kmetijskih pridel
kov prenizke, in so vprašali, zakaj 
so prodajne cene tudi nad sto od
stotkov večje. 

V Krškem, na Vidmu, v Ma
lem MraSevem ln drugod so ljudje 
močno pozdravili določilo v osnut
ka nove ustave, da omejitev izvo
litve za predsednika republike ne 
velja na prvega predsednika Tita. 

BIZELJSKO: o ustavi 4. novembra 
• Na seji krajevnega odbo

ra Socialistične zveze na Bi-
zeljskem so se pomenili o 
praznovanju občinskega praz
nika, volitvah novih odborov 
pri podružnicah SZDL, pri
pravah na krajevne konferen
ce SZDL in nalogah članov 
odbora krajevne organizacije 
Socialistične zveze pri obrav
navanju osnutka ustave. Na 
področju ,Bizeljskega bodo te 
razprave 4. novembra, in si
cer na Bizeljskem, v Orešju 
in Stari vasi. 

# Te dni so na Bizeljskem 
končali s trgatvijo, ki je po
tekala od srede oktobra. Za
radi neugodnega vremena vse 
leto so vinogradniki letos pri
delali skoraj 40 odstotkov 

manj grozdja kot ob povpreč
nih letinah. Kaže, da so vzrok 
slabim pridelkom tudi precej 
izčrpani vinogradi, zato bo 
treba slej ko prej ustreči že
lji ljudi, ki na vseh sestankih 
zahtevajo sredstva za obnovo 
vinogradov. 

o Ljudska knjižnica na Bi
zeljskem, ki posluje v prosto
rih krajevnega urada, ima 
precejšnje število obiskoval
cev in vnetih bralcev, vendar 
jim novih knjig ne more nu
diti. Knjižnica ima zdaj 500 
knjig, to pa je za kraj, ka
kršen je Bizeljsko, vsekakor 
premalo, če ne bodo pomaga
la podjetja in organizacije, ni 
upanja, da bi mogla knjižnica 
samo z izposojevalnino naba
viti nove knjige. 

Udeležba je bila zadovolji
va, čeprav smo opazili, da se 
je razprav udeležilo soraz
merno majhno število delav
cev ln uslužbencev gospodar
skih organizacij ln nekaterih 
ustanov. Prav ti pa bi morali 
za razpravo pokazati največji 
interes, saj so organizatorji 
in nosilci naše proizvodnje, 
pred katero se v zadnjem ča
su postavljajo velike naloge. 

Veliko zanimanja za raz
pravo je vladalo predvsem 
pri krajevnih organizacijah 
SZDL Malkovec, Blanca, Bo-
štanj. Breg, Kompolje, šmarč-
na. Loka, Primož, Studenec, 
Šentjanž ter Podvrh. Temu 
primerna je bila tudi udelež
ba in razprava. Slabša udelež
ba je bila na Kalu, v Gabri
jelah, Radni, Podgorju, Vitov-
cu in nekaterih drugih krajih. 
Smatramo, da temu ni krivo 
toliko nezanimanje članstva, 
temveč neaktivnost odborov 
krajevnih organizacij SZDL, 
ki članstva sploh niso obve
stili o razgovorih ali pa jim 
niso dovolj pojasnili, kakšne
ga pomena je temeljito po
znavanje ustave. Presenečata 
zlasti slab obisk in razprava 
v industrijskih centrih, na 
primer v Sevnici in Krmelju.' 

Razprave v večini krajevnih 
organizacij so pokazale, da 
se občani živo zanimajo za 
naš družbenopolitični meha
nizem. Prisotni so se zani
mali zlasti za obliko lastnine, 

Sindikat o ustavi 
Na posvetovanju s predsed

niki občinskih sindikalnih 
svetov, ki ga bo 29. oktobra 
sklical OSS v Novem mestu, 
so razpravljali o drugem delu 
osnutka ustave, ki govori 
predvsem o delovnih organi
zacijah. To je bil uvod v kon
kretno razpravo v zvezi z 
mnogimi vprašanji gospodar
skih in drugih delovnih orga
nizacij, ker bo o tem še raz-' 
prava s predsedniki sindikal
nih podružnic v sredini no
vembra. 

sistem rotacije, bodoče go
spodarjenje z gozdovi, volil
ni sistem, za vsebino sociali
stične demokracije, za sestav 
naših predstavniških organov, 
za bodočo vlogo občine W 
krajevne skupnosti. Precej jf 
padlo na račun dela kmetij
ske zadruge Sevnica, kar bo 
potrebno seveda preveriti. 

Ob tem razveseljivem dej
stvu pa moramo omeniti tu
di nekatere izrazito negativ
ne izpade posameznikov. Ta
ko sta razpravo v Zabukovju 
onemogočila kmeta Leopold 
Povodnik ter Miha Gane, ki 
sta že dalj časa znana, da 
prihajata na sestanke edino 
zato, da z nekulturnimi, zlo
namernimi in protisocialistič-
nimi izpadi onemogočita iz
vajanja slehernega predava
telja. Glede na njuno doseda
nje delo smatramo, da nima
ta nobene moralne pravice iz
koriščati socialistično demo
kracijo. Njima se vedno pri
družuje še Martin Kozinc, ki 
je znan šušmar v kovaštvu in 
mletju žita ter prav tako ni
ma niti najmanjše moralne 
kvalifikacije za svoje izpade. 
Nova ustava jasno določa 
pravice občana, ki so odvisne 
od njegovega družbenokorist-
nega dela ter od izpolnjeva
nja njegovih obveznosti. 

Dušan Brelih 

Zakaj tako slaba 
udeležba? 

V četrtek, 25. oktobra, Je bilo v 
Sevnici nadaljevanje razprave o 
osnutku ustave. Udeležilo se ga je 
le 35 občanov. Sprašujemo se, za
kaj. Med udeleženci smo opazili le 
enega delavca, od kolektivov STP 
Sevnica, SLOGE, JUTBANKE, Le
karne, Zdravstvenega doma, občin
skega ljudskega odbora in LISCE 
smo opazili le po enega člana ali 
pa ni bilo nobenega. Ali so sindi
kalne podružnice in vodstva podje
tij in ustanov razumela svojo od
govornost pri tolmačenju ustave? 
Naš namen je bil, da o temeljni 
listini skupaj in enakopravno raz
pravljajo tako delavci kot usluž
benci, zlasti še strokovni kadri. 
Tega namena pa, vsaj v Sevnici, 
žal, nismo dosegli. 

Vsekakor so pomen razprave naj
bolje razumeli prosvetni delavci, 
ki so se je polnoštevilno udeležili. 

Po osnutku nove ustave bo funkcija pred
sednika republike ločena od funkcije pred
sednika zveznega izvršnega sveta. Vzroki za 
to ločitev so po besedah tovariša Kardelja 
praktičnega pomena, ker bo s takšno delit
vijo funkcij omogočena smotrnejša delitev 
dela in natančnejša razmejitev odgovornosti. 
Predsednik republike bo po novi ustavi dolo
čal mandnatarja za sestavo zveznega izvršnega 
sveta, to je kandidata za predsednika sveta. 
Mandatar, ki bo po ustavi osebno odgovoren 
za delo izvršnega sveta, bo v soglasju s pred
sednikom republike sestavil tak izvršni svet, 
ki bo zagotavljal izpolnitev nalog. Predlog 
celotne sestave izvršnega sveta bo predložil 
zveznemu zboru skupščine. Ta bo lahko zavr
nil predlog v celoti ali pa bo zahteval spre
membe posameznih osebnosti, toda tudi pred
sednik oziroma mandatar bo imel v tem pri
meru pravico vrniti mandat, če se z odlo
čitvijo skupščine ne bo strinjal. 

Doslej je bilo po mnenju predsednika ustav
ne komisije nesoglasje med stvarnostjo in 
formalno vsebino razmerja med skupščino in 
izvršnim svetom Izvolitev članov zveznega 
izvršnega sveta je bila odvisna od subjektiv
ne odločitve poslancev, ne glede na voljo 
predsednika republike kot stalnega predsed
nika izvršnega sveta, ki je bil odgovoren za 
njegovo delo. V praksi je skupina poslancev 
svoj predlog vedno sporočila v soglasju z zvez
nim odborom Socialistične zveze, toda formal
no je le obstajalo neko nesoglasje med 
načinom Izvolitve članov izvršnega sveta in 

Predsednik republike-
čuvar ustavnosti in politike zvezne 
skupščine na izvršilnem področju 

odgovornostjo predsednika republike kot stal
nega predsednika izvršnega sveta za delo 
zveznega izvršnega sveta. To pomanjkljivost 
odpravlja osnutek, ki osvaja koncepcijo, po 
kateri bo predsednik republike odgovoren za 
takšno sestavo zveznega izvršnega sveta, ki 
mu bo zagotovila nadzorstvo ustavnosti in 
politike skupščine na izvršilnem področju. 
Predsednik republike bo, čeprav ne bo več 
stalni predsednik izvršnega sveta, soodgovo
ren za delo zveznega izvršnega sveta. Njegova 
soodgovornost se ne bo kazala som v dolo
čitvi mandatarja in v njegovem sodelovanju 
pri sestavljanju ^izvršnega sveta, ampak tudi 
v pravici, stavljati nekatera vprašanja na 
dnevni red sej sveta, in v pravici, predsedo
vati sejam sveta, ki se jih bo udeleževal. Po 
ustavi bo imel na primer pravico zadržati iz
vrševanje uredb in drugih predpisov zveznega 
izvršnega sveta, če bo svet vztrajal pri svojem 
predpisu, bo moral predsednik republike 
predložiti sporno vprašanje takoj zveznemu 
zboru v odločitev. Predsednik republike bo 
odgovoren zvezni ljudski skupščini za oprav

ljanje svoje funkcije v skladu z ustavo Jugo
slavije in zveznimi zakoni. 

Nova institucija v našem ustavnem sistemu 
bo svet federacije, ki ga bo po potrebi skli
ceval predsednik republike zaradi obravnava
nja politike in položaja v državi. S tem daje 
ustava formalne pogoje za neposredno kon
zultacijo državnih, političnih in drugih odgoj 
vornih činiteljev na področju izvršilne politike. 
Svet federacije, ki bo spet sestavljen iz vrst 
zveznih in republiških državnih funkcionarjev 
ter predstavnikov samoupravljanja, ne bo 
sprejemal nikakršnih obveznih sklepov, bo pa 
vseeno pomembna opora funkciji predsednika 
republike in drugim organom federacije. 

Funkcije zveznega izvršnega sveta bodo v 
primeru s sedanjimi precej zožene, omejene 
na političho-izvršllne funkcije v pravem po
menu besede. Odločitve, ki jih bo lahko spre
jemal izvršni svet, bo sprejemal samostojno. 
Zvezna skupščina jih bo lahko razveljavila 
ali spremenila na lastno pobudo ali na za
htevo predsednika republike, toda tudi pred

sednik izvršnega sveta bo imel pravico, če se 
ne bo strinjal s takšnim sklepom skupščine, 
podati ostavko vsega izvršnega sveta. 

V osnutku je glede položaja in vloge zvezne 
uprave poudarjeno zlasti dovje: po eni strani 
njena večja samostojnost in odgovornost, po 
drugi strani pa neposrednejše politično nad
zorstvo skupščine nad delom zveznih uprav
nih organov. Medtem ko so doslej ustanav
ljali z zakonom le državne sekretariate, ki 
kodo po novem določeni že z ustavo samo, 
bodo po novi ustavi ustanavljali z zakonom 
vse zvezne upravne organe. Voditelji teh orga
nov bodo morali dajati tako skupščini kakor 
tudi zveznemu izvršnemu svetu poročila o delu 
s svojega področja. Kljub neposrednejšemu 
političnemu nadzorstvu skupščine nad delom 
zvezne uprave pa bo še naprej zagotovljena 
nega izvršnega sveta v razmerju do dela 
tudi usmerjajoča in koordinirajoča vloga zvez-
zveznih upravnih organov. Izvršni svet bo 
imel pravico določati načela za notranjo orga
nizacijo in delo zvezne uprave. Prav tako bo 
lahko odpravljal in razveljavljal tiste njihove 
predpise, ki bodo nezakoniti. 

Glede položaja in vloge drugih organov fede
racije ni bistvenih sprememb. Novost pred
stavlja uvedba ustavnega sodišča Jugoslavije, 
ki bo odločalo o skladnosti zakona z ustavo 
Jugoslavije, o skladnosti republiškega zakona 
z zveznim zakonom in o skladnosti drugih 
predpisov z ustavo Jugoslavije in zveznimi 
zakoni. Doslej je skupščina sama odločala o 
skladnosti zakona z ustavo 
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Ne podcenjujmo turizma! 
Turistično in olepševalno društvo 

v Brežicah vsako leto razpravlja o 
turizmu, k i je za brežiško komuno 
zelo važen, saj je poleg kmetijstva 
pomemben vir dohodkov. Vsako 
leto delajo obširne programe, ven
dar pravega uspeha ni. To pa v 
Slavnem zato, ker ni finančnih sred
stev. 

Na zadnji seji društva so se res
no pogovorili o nalogah in delu. 
Predsednik ObLO tov. Sepetavc je 
obljubil pomoč. Dogovorili so se, 
da bodo skušali čimprej organizi
rati že več let planirano turistično 
pisarno, katere uslužbenci naj bi 
delali izključno na področju turiz
ma. Osnovne naloge tega biroja bi 
bile: usposabljati turistične točke, 
organizirati izlete, rezervacije in 
podobno. Nujno je, da razen občin
skega ljudskega odbora društvo 

podprejo še podjetje »Prevoz«, go
stinska in trgovska podjetja, in 
ostali. Le s skupnimi napori bo 
uspelo rešiti številne probleme. 

Važen je tudi sklep o postopni 
ureditvi kopališč na K r k i od Bušc-
če vasi do Čateža. Izdelali bodo 
načrt za ureditev tega prelepega in 
privlačnega področja. Drugo leto 
bodo uredili kopališče na Griču, 
kjer bodo tudi parkirni prostori za 
avtomobile in kiosk za najnujnejšo 
preskrbo velikega števila kopalcev. 
Zares škoda je, da Hrovatičeva go
stilna ni bolje urejena in da ta ide
alna postojanka v celoti ne služi 
turizmu. 

Stalno naraščajoča motorizacija 
nujno zahteva ureditev parkiranja 
motornih vozil. V mestu je ta pro
blem že delno rešen, ni pa tako 
vzdolž Krke. Tudi to bodo do se

zone rešili s sodelovanjem komisije 
za prometno varnost. 

Po zagotovilu predsednika ObLO 
se bodo resno lotili olepšave me
sta. S pomočjo medobčinskega hor-
tikulturologa bodo uredili nasade 
in zelenice v novem naselju Hrasti-
nec, nato pa pride na vrsto uredi
tev mestnega parka pri Gradu. Ta 
z lepim drevjem bogati park, je 
skoraj uničen in bo treba rešiti, kar 
se še rešiti da. Zaskrbljeni se spra
šujemo, kako je mogoče, da imajo 
Brežičani tak odnos do družbene
ga premoženja in parka, k i naj bi 
služil za oddih in rekreacijo delov
nim ljudem, pa tudi turizmu. 

Delovni program zajema nadalje 
čimprejšnjo izgradnjo turističnih 
objektov v Čateških Toplicah, ure
ditev naselij, o čemer bo razprav
ljal tudi občinski ljudski odbor, 
ureditev in modernizacijo cest in 
drugo. Seveda bo akcija uspela le, 
če bodo sodelovale vse politične in 
gospodarske organizacije in vsi ob
čani brežiške komune. -ek 

Obisk v domu počitka na Impolci 

Dobrnišk i drobiž 
• Na krajevni konferenci Socia

listične zveze v Dobrniču so raz
pravljali o osnutku nove ustave. 
Kakor v mnogih podeželskih krajih 
trebanjske komune so tudi tam ob
ravnavali predvsem tista vprašanja 
« osnutka, ki govore o lastništvu 
*emlje. 

• Krajevni praznik Dobrniča so 
letos praznovali le v Soli, kjer so 
Učenci priredili uspelo proslavo. 
Dogovorili pa so se. da bodo ime-
jj večjo proslavo prihodnje leto, ko 
bodo praznovali 20-letnlco zbora 
AP2. 

• Kmetijska zadruga Trebnje 
Bradi v Dobrniču veliko skladišče, 
v katerem bo še prodajalna z re
produkcijskim materialom ln pro
stor za stroje kmetijskega obrata. 
Potrebno pa bo paziti na boljšo 
Preskrbo in izbiro raznih potrošnih 
Predmetov, ki Jih sedanja proda
jalna trebanjske kmetijske zadru-
Ke nima. Ljudje nakupujejo te 
Predmete v Trebnjem in Žužem
berku. 

• Odkar so ukinili redno avto
busno progo Novo mesto—Dobrnlč, 
H čuti neodložljiva potreba po no
ji vzpostavitvi avtobusnih zvez. 
Predvsem so prikrajšani otroci, ki 
Oiorajo v trebanjsko Solo tudi po 
10 km daleč. Vendar kaže, da bo
jo vsaj za učence dosegli, da se 
bodo v Solo vozili z avtobusom. 

• Krajevni odbor v Dobrniču Ja 
Pred nedavnim nabavil drobilnik 
2 3 kamen. Na ta način bo občanom 
Omogočeno, da bodo hitreje po
pravljali pota, ki so bila na dobr-
hiSkem področju zelo slaba. Kra
jevni odbor pa bo odslej skrbel tu
di za pokopališče v Dobrniču, ki 
Olu ga je izročil v upravljanje ob
činski ljudski odbor. 

• Poravnalni svet v Dobrniču Je 
'etos reševal 20 sporov. Občani so 
Prijavili največ mejnih sporov, ob-

Nov upravni odbor 
komunalne uprave 

Upravnemu odboru Komu
nalne uprave iz Vidma-Krške-
ga je potekla dvoletna man
datna doba, zato so bili na 
seji ObLO imenovani novi 
člani: Jože Kostanjsek, Domi
nik Kozole, Milka Zagore, 
Martin Tomažin, Roman Sot-
l e r , Franc Kovačič, Branko 
Voglar, inž. Franc Razpotnik 
ta Srečko Letonja. 

rokovanj, žalitev časti ln zahtevkov 
za povračilo Škode, prizadejane na 
imovini. 

• Klub krajevne organizacije 
SZDL v Dobrniču je bogato oprem
ljen. Vsak večer se v njem zbere 
staro in mlado, najraje pa vanj za
haja mladina, ki posluša televizij
ske zabavne in kmetijske oddaje. 
Igra šah, namizni tenis ln podob
no. V klubu Je tudi knjižnica, ld 
Jo Dobmičanl radi obiskujejo. 

M ET L I C AN I ! 
Odzovite se krvodajalski 

akciji, ki bo 8. in 9. novem
bra v Metliki. Mogoče bo 
tudi vam nekoč potrebna 
kri drugega. Mnogim otro
kom bo vaSa kri rešila. ma
ter in zdravo vrnila družini, 
marsikateri bolnik, ki kliče 
pomoči, vam bo hvaležen, 
ker ga bo vaša kri rešila. 

Dragi občani! Odprite srca 
za to plemenito delo. Odzo
vite se klicu: »Pomagajmo 
umirajočemu človeku« in se 
prijavite odbornikom vase 
krajevne organizacije Rdeče
ga križa. 

Občinski odbor RK 
Metlika 

Kljub dežju velik 
promet 

29. oktobra je bilo na novo
meškem sejmišču kljub sla
bemu vremenu in dežju na
prodaj 1219 prašičev. Kupci 
iz Bele krajine, domačini in 
Hrvati so jih pokupili 898. Ce
na pa je bila tokrat spet ne
koliko nižja, in sicer 3.500 
do 5.000 din. 

Zavedajte se, da je le malo 
cest primernih za živ in hi
ter promet. Da pa bi bil pro
met res varen, je potrebno, 
da voznik zna upravljati ~-
žilo, in da je vozilo popol-

•\ v redu. 

Novomeška kronika 
• V dneh pred praznikom .No-

*eda mesta so počistili vse ulice 
1 0 razobesili zastave. Tudi izložbe 
Po trgovinah so bile v ta namen 
1 1 8 novo urejene. Mesto je imelo 
fes slavnostni videz, zlasti Glavni 
*r8. kjer Je bilo največ zastav, v 
•tožbah pa veliko umetniških slik. 

• Trgovina »Oprcmotehne« na 
"lavnem trgu (prej Ogrizek) bo 
krnalu urejena. Izza lesene ograje, 
« radovednim zakriva pogled, je 
skozi špranje že videti povsem nov 
'°kal z lepimi izložbami. Menda 
y_ glavnem manjka le Se oprema, 
"^že. da bo nova trgovina kmalu 
°0prta. 

• Te dni so zaceli peči kostanj 
•J* Glavnem trgu. Letos prodajajo 
"terico po 40 din (na trgu je kilo
gram 60—80 din). Kljub precejšnji 
£°hi mimoidoči, zlasti pa otroci, 
"Jo radi segajo po kostanju. Zal, 
le okoli stojnice vse nastlano z lu-
PT.ami in odpadki, ki Jih veter 
aznaša po vsem trgu. Tu bi mo-

gB namestiti več košev za odpad
i h , d a bi mesto kljub kostanju 
"""ko ostalo čisto Seveda bt bilo 

iz Partizanske ceste 8. — Umrl je 
Andrej Grom, upokojenec s Ceste 
potrebno, da bi se tudi prebivalci 
navadili na red. 

• Na živilskem trgu v ponede
ljek, 29 oktobra, je bilo največ 
krizantem; zanje so zahtevali od 
45 do 160 din. Razen tega so pro
dajali kostanj po 60—80 din, če
bulo po 130 din, jajca po 38 din, 
kislo zelje po 100 din, motovileč 
po 500 din. Spinačo po 500 din, so
lato po 150 din, koren v šopkih 
po 20 din. kure po 950—1100 din, 
grozdje po 150 din, jabolka po 70 
din, radič po 150 din, zelje po 
60 din, ohrovt po 80 din, paradiž
nike po 140 din in krompir po 
35—40 din. Tokrat je bilo precej 
zanimanja za pletenine in razne 
vrste lepih in cenenih copat. 

• Gibanje prebivalstva: pretekli 
teden sta rodili: Rafaela Guštin iz 
Naselja Majde šile 7 — dečka, 
Cvetka Pustavrh iz Cankarjeve 9 — 
dečka. — Poročila sta se Ignac 
Dravinec, ključavničar iz železni
škega bloka na Ljubljanski cesti, 
in Antonija Gabrovec, uslužbenka 
brigad 2, star 84. let. 

Ena izmed novih montažnih hiš v Novem mestu 

Osnovna organizacija Rde
čega kriza v Sevnici je orga
nizirala 21. oktobra obisk v 
domu počitka na Impolci, da 
bi ljudje, ki tam preživljajo 
jesen življenja, začutili našo 
skrb zanje in skrb vse naše 
skupnosti, kateri pripadajo. 

Na obisk so šli tudi člani 
podmladka RK, cicibani iz 
otroškega vrtca in gasilski 
pevski zbor, ki so skupno iz
vedli lep in vesel program. 
Vsem oskrbovancem so daro
vali cigarete, čokolado, bon
bone in pecivo, najstarejša 
oskrbovanka in najstarejši 
oskrbovanec pa sta dobila še 
šopek rdečih vrtnic z rožma
rinom. Tudi izredno potrpež
ljivega bolnika, ki Je že šest 
let v postelji nismo pozabili; 

Imenovanje novega sani
tarnega inšpektorja 

Ker je dosedanji sanitarni 
inšpektor ObLO Videm-Krško 
bil zaradi študija razrešen 
dolžnosti, so odborniki na 
zadnji seji imenovali dr. Jože
ta Hrca za vršilca dolžnosti 
sanitarnega inšpektorja. 

Združitev trgovskih 
podjetij 

S prvim novembrom se bo
sta združili trgovski podjetji 
»Promet« iz Vidma-Krškega 
in »Preskrba« s Senovega. V 
bodoče bo obstajalo podjetje 
»Preskrba«. Do združitve je 
prišlo po obojestranski odlo
čitvi delavskih svetov, ki jo 
je ObLO 26. oktobra potrdil. 
Direktorica podjetja »Promet« 
Marija Hostar je bila razreše
na dolžnosti. 

Sem ter tja po Žužemberku 
23. oktobra se je sestal odbor za 

gradnjo vodovoda na desnem bre
gu Krke v Žužemberku. Sklenili so, 
da bodo akcijo pospešili na ta na
čin, d bo vsak interesent za pri
ključek vodovoda prispeval 10.000 
dinarjev in da bo v času, ko bo
do vodovod napeljevali v njegovo 
stanovanje, dal delavcem brezplač
no malico. Upajo, da bo desni 
breg dobil vodo najkasneje do 
konca letošnjega novembra. 

»DOLENJKA« PRIPRAVLJA NOVO 
POSLOVALNICO 

Trgovsko podjetje »Dolenjka« iz 
Novega mesta Je začelo obnavljati 
bivšo Pehanijevo hišo v Žužem
berku, ker namerava v njej od
preti svojo drugo poslovalnico. Na 
ta način bo »Dolenjka« -dosegla 
dvoje: Žužemberku bo dala novo 
trgovino, naselju pa lepšo podobo, 
saj je znano, da je bila Fehani-
jeva hiša v središču Žužemberka 
kamen spotike na več zborih ob
čanov. 

O USTAVI JE RAZPRAVLJALO 
100 OBČANOV 

Razprave o osnutku ustave se 
Je v - Žužemberku udeležilo okrog 
sto občanov, ki so zelo živahno 
obravnavali razna vprašanja iz 
osnutka. Največ govora je bilo o 
zasebni lastnini, glede upravljanja 
gozdov v prihodnje in o odnosih 
otrok do staršev. Menijo pa, da je 

DOPISNIKE IN SODELAVCE 
obveščamo, da zaradi omeje
nega obsega vseh poslanih 
prispevkov danes ne moremo 
objaviti. Na vrsto bodo pri
šli prihodnji četrtek. 

UREDNIŠTVO 

bila razprava preozka, ker so se 
občani premalo seznanili z drugimi 
važnimi vprašanji nove ustave. 

LETOS JE MANJ SPOROV 
Poravnalni svet v Žužemberku Je 

letos obravnaval 66 zadev, med 
njimi obmejne spore, plačila ško
de, žalitve časti in podobno. V 
primerjavi z letom 1960, ko Je po
ravnalni svet reševal 103 spore, in 
s 93 lani prijavljenimi zadevami 
se Je število spornih primerov 

pred poravnalnim svetom občutno 
zmanjšalo, kar kaže, da veliko za
dev občani uredijo med seboj spo
razumno brez večjih stroškov. 

V DOMU »PARTIZANA« 
UČITELJSKA STANOVANJA 

Dom »Partizana« v Žužemberku 
Je skoraj dokončno urejen. Razen 
telovadnice in garderobe so v nJem 
uredili tudi eno samo ln eno dru
žinsko stanovanje za prosvetne de
lavce. J. Z. 

poklonili smo mu šopek na
geljnov. Nasmejani in zado
voljni so se nam oskrbovanci 
zahvaljevali in izrazili željo, 
da bi jih še obiskali. 

A. F. 

Podražitev mesa 
v Krškem 

Podjetje »Meso« v Vidmu-
Krškem je poslalo svetu za 
blagovni promet, turizem in 
gostinstvo pri ObLO pismen 
predlog za, podražitev mesa. 
Svinina naj bi se podražila od 
440 dinarjev na 500 dinarjev, 
teletina od 440 na 500 dinar
jev in govedina od 400 na 420 
dinarjev. Svet za blagovni 
promet je menil, da predlog 
ni dovolj utemeljen in je do
ločil sledeče cene: svinina 500, 
teletina 460 in govedina 420 
dinarjev. Podražitev mesa je 
bila nujna, ker je KZ pove
čala maržo. 

Na Rebri so se pomenili 
o ustavi 

14. oktobra je zbor volivcev 
na Rebri razpravljal o kandi
datu za občinskega odborni
ka, ki ga bodo kasneje izvolili 
na nadomestnih volitvah, in o 
osnutku nove ustave. Med 
obravnavo osnutka ustave so 
občani spraševali največ v 
zvezi s tistim delom osnutka, 
ki govori o dolžnostih otrok 
do staršev in pravicah upo
kojencev. 

Vsak mesec blizu 
270 popravil 

Podjetje za popravilo želez
niških voz v Do bo vi naredi 
vsak mesec blizu 70 investi
cijskih popravil tovornih va
gonov, razen tega pa uvršča 
med svojo osnovno dejavnost 
tudi manjša popravila, ki jih 
imajo na mesec okrog 200. V 
posameznih oddelkih delajo 
tudi najrazličnejše rezervne 
dele za vozove tovornega pro
meta in manjše usluge jeseni
ški železarni. Usluge na naj
različnejših področjih oprav
ljajo znatno ceneje kakor 
mnoga podjetja, ki se ukvar
jajo s podobnimi dejav
nostmi. 

Tone lovko odhaja na novo službeno mesto 
V začetku leta 1951 so rekli 

na Inštitutu za elektrozveze v 
Ljubljani: Naša radioindustri-
ja se mora v najkrajšem času 
popolnoma osamosvojiti, s 
tem pa tudi proizvodnja kon
denzatorjev. Našli so prime
ren kraj in človeka; to je bil 
Tone Lovko. Takrat se je go
vorilo na kratko, a Tone Lov
ko je vendar vedel, da je 
njegova dolžnost postaviti v 
Beli krajini na noge obrat za 
proizvodnjo kondenzatorjev. 

Lovko se je rad odpravil v 
Belo krajino, saj je po njej 
večkrat partizanil, poleg tega 
pa je tudi njegova žena Belo 
kranjica. Mahnil jo je torej 
v Črnomelj in povedal okraj
nim možem svojo nalogo. Na
potili so ga na Sinji vrh v po
rušeni farovž. Tukaj ni bilo 

pogojev za tak obrat, zato se 
je vrnil na okraj. Zdaj so ga 
poslali na Vinico. Tudi tukaj 

Lastna sanitetna služba in jamo-
merstvo v rudniku Globoko 

Delo v rudnikih, kjer je ve
liko prahu, ni samo težko, 
ampak tudi nevarno. V rud
niku premoga in gline v 
Globokem so ugotovili, da je 
močno razširjena poklicna 
bolezen silikoza. Da bi bole
zen preprečili, so poslali 
obrok hrane. Veliko sredstev 
na zdravniški pregled. Hkrati 
so izdelali analize glede pogo
jev dela. V prihodnje bodo 
širjenje silikoze in drugih po
klicnih bolezni omejili, s tem 
da bodo delavce premeščali z 
enega mesta na drugo in 
vsem nudili obvezen topli 
obrok hrane. Veliko sredstev 
so namenili za nabavo novih 
sanitetnih naprav in pripo
močkov. V ta namen so 
ustvarili blizu 30 milijonov 

dinarjev skladov. Razen ome
njenega namerava rudnik uve
sti tudi lastno jamomersko 
službo, ki bo opravljala pred
vsem nova raziskovalna dela. 

šah v dijaškem domu 
27. oktobra Je bil v dijaškem 

domu v Bršlinu zaključen II. Ša
hovski turnir prvega letnika uči
teljišča. V tem dijaškem domu Je 
več vnetih šahistov, ki se večkrat 
pomerijo med seboj. 

Vrstni red: 1. Vinko Kobe 8 
točk, 2. Jože Pečnlk 7, 3. Branko 
KrošelJ 6, 4.-5. Igor Skarja in 
Anton Gorenc 3.5, 6. Alojz Grmov-
Sek 3, 7. Stanko Zlobko 2,5. 8. 
Anton Kamin in 9. Anton Ilaš. 

—ob 

Vožnja s hitrostjo nad 
100 km na uro je malokdaj 
varna! 

ni bilo pogojev za razvoj 
obrata. Slednjič se Je ustavil 
v Semiču. Ogledal si je mož
nosti in se odločil za Vrtačo, 
kjer je životarila zadružna 
ekonomija. Dobil Je štiri de
lavke. Ali stvar se Je po prvih 
korakih ustavila. Nikjer ni bi
lo pravega zaupanja do nove 

dejavnosti. Malokdo je verjel, 
da bo tukaj čez dobrih deset 
let imelo kruh 259 ljudi in da 
bodo ti prinesli domov preko 
150 milijonov dinarjev. In 
vendar je to resnica. Lovku 
in se nekaterim iz kolektiva 
namreč ni upadel pogum, vo
lja in prizadevanje pa sta na
pravila svoje. 

Pred nekaj tedni je prišla v 
Semič nič kaj vesela novica, 
da nas direktor Tone Lovko 
zapušča in da odhaja na novo 
službeno mesto v LJubljano. 
Taka je pač širša družbena 
potreba. 

V Semiču pa bodo ostajali 
bogati rezultati njegovih spo
sobnosti in naporov kolektiva, 
ki ga je deset let uspešno vo
dil. Zato odhaja z našimi naj
toplejšimi pozdravi in želja
mi, da bi bil tudi drugje tako 
priljubljen in uspešen pri no
vih nalogah. 

Kolektiv in prijatelji 
s Semiča 

» V E L E T E K S T I L « 
TRGOVSKO PODJETJE S TEKSTILOM NA 
DEBELO IN DROBNO 
L J U B L J A N A . MASARYK0VA 17 

b o o d p r l o 

v Č R N O M L J U mm 
•«». sodobno urejeno nadrobno t r g o v i n o 

s tekstilom (bivša Korenova trgovina). 
Od sobote, 3. novembra 1962 dalje bo imela tudi 
Bela krajina v svojem centru lepo izbiro tekstilnesa 
blaga, pletenin, trikotaže in konfekcije. 
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V TEM TEDNU VAS ZANIMA 
Sreda, 31. X. — Alfonz 
Četrtek, 1. XI. — Dan mrtvih 
Petek, 2. XI. — Dušanka 
Sobota, 3. XI. — Silva 
Nedelja, 4. XI. — Karel 
Ponedeljek, 5. XI. — Sarina 
Torek, 6. XI. — Lenart 
Sreda, 7. XI. — Zdenka 

DINAR V LUČI 
PRIHRANKOV 

že 37 let praznuje pretežna 
večina držav 31. oktober kot 
svetovni dan varčevanja. 

Tudi pri nas si je varčeva
nje utrlo Široko pot, kar do
kazuje predvsem veliko šte
vilo vlagateljev in velika vred
nost, ki je naložena domala 
pri vseh denarnih zavodih in 
ustreznih organizacijah širom 
po naši domovini. 

V novomeškem okraju vla
gajo občani prihranke največ 
V novomeški komunalni banki 
In njenih podružnicah oziro
ma poslovnih enotah v Bre
žicah, Črnomlju, Vidmu-Kr-
Skera in Sevnici. Da se tudi 
pri nas vloge večajo, najzgo-
vorneje dokazuje dejstvo, da 
je bilo pri komunalni banki 
v Novem mestu in njenih po
slovnih enotah 30. septembra 
letos vknjiženih 764 milijonov 
340 tisoč dinarjev, kar je ve
liko več kot lani, ko je bilo v 
Istem obdobju le nekaj nad 
573 milijonov prihrankov. 
Varčevanje je v našem okraju 
sploh dobilo večji krog pri
stašev. 17.982 hranilnih knji
žic pri denarnih organizaci
jah to samo potrjuje. Potrju
je pa še nekaj: vse manj je 
primerov nepotrebnega troše
nja denarja. 

Ob vprašanjih, zakaj varče
vati, kje varčevati in kako 
dolgo varčevati, se kaj radi 
pomudimo pri vprašanju, 
kolikšno vsoto se splača vlo
žiti na hranilno knjižico. Od
govor je kratek: VSAK DI
NAR, ki nam trenutno ni 
nujno potreben, bi moral naj
ti mesto med prihranki. Kajti 
Se vedno velja: dinar do di
narja — bogastvo. 

Pri vsem tem tudi ne bi 
smeli prezreti varčevanja z 
družbenimi sredstvi, ker po
membnost tega varčevanja 
poudarjamo na vseh sejah 
oblastvenih organov, gospo
darskih organizacij in povsod, 
kjer imamo opravka s skup
nimi sredstvi. Varčno in skrb
no pa bo s tem premoženjem 
gospodaril le tisti, ki se bo 
najprej naučil varčevati s 
svojim denarjem in bo znal 
pravilno vrednotiti skromne 
prihranke. 

V socialistični družbeni ure
ditvi je zagotovljeno, da se 
prihranki vlagateljev ne upo
rabljajo v spekulativne name
ne, kakor se dogaja v kapita
lističnih deželah. Pri nas so 
prihranki pod družbeno kon
trolo, zanje jamči družba in 
jih tudi smotrno usmerja v 
prid posameznika in skupno
sti. To pa daje varčevanju še 
poseben pomen. 

M M 

S 2 F VB. 
DVE DNEVNI SOBI, električni 

štedilnik, pralni stroj z ožemal-
cem, hladilnik, televizor, pisalni 
stroj proda Junc, Videm, Nova 
Resa 21. 

MOŠKO ZIMSKO SUKNJO in bun
do prodam ali zamenjam za lepa 
jabolka (kanadke, voščenke, jo-
natan). Naslov v upravi lista. 

TRI STANOVANJSKE SOBE v sre
dišču Novega mesta, primerne 
tudi za poslovne prostore, takoj 
vseljive, proda Pranja Paučič, 
Novo mesto, Ljubljanska cesta 4. 

nar iz Biške vasi — dečka, Ma
rija Stefanič iz Zapudja — dečka, 
Marija 2vab z Del pri Otovcu — 
deklico ni dečka, Marija Miklič iz 
Omuške vasi — dve deklici, Mi
haela Trunkelj z Vrtače — deklico, 
Frančiška Legan iz Stavce vasi — 
deklico, Zofija Pust iz Zeljn — 
dečka, Anica Novak iz Cegclnice — 
dečka, Anka Majer iz Metlike — 
dve deklici, Zofi Jerman iz Kvasice 
— dečka, Dora Kastelc iz Vel. O-
rehka — dečka, Neža Matoh iz 
Vrhpeči — dečka, Angelca Stefanič 
s Trebelnega — deklico, Roza Je-
rak iz Nove Rese — deklico, Neža 
Gregorčič iz Smolenje vasi — de
klico, Jožefa Dihelberger iz Ka-
šče — dečka. 

PREKLICI 
Iz brežiške porodnišnice 

Preklicujem izgubljeno zdravstve
no izkaznico št. 279195. Darinka 
Golob, Mačkovec 12, Velika Loka 

Preklicujem izgubljeni orožni list 
reg. št. 907, kal. 16, št. 10385: Vi
ljem Uddvič, Trebnje 46. 

Brestanica: 31. X. in 1. XI. so
vjetski barvni film »Tihi Don« — 
III. del. 3. in 4. XI. franc. barv. 
film »Slepi potnik«. 6. XI. angleški 
film »Oliver Twist«. 

Brežice: 1. XI. francoski film 
»Milijonar po sili«. 2. in 4. XI. 
ameriški barvni film »Prepovedani 
planet«. 4. in 5. XI. franc.-ltal. 
film »Ti si moje življenje«. 

Črnomelj: 2. in 4. XI. italijan
ski barvni film »David ln Golijat«. 
6. ln 7. XI. jugoslovanski film 
»Ne ubijaj!« 

Kostanjevica: 4. XI. ameriški 
barvni film »Bernardine«. 

Metlika: 3. in 4. XI. ameriški 
film »Kavboj«. 7. XI. jugoslovan
ski film »Vojna«. 

Novo mesto — »Krka«: 1. XI. 
nemški film »Med časom in več
nostjo«. Od 2. do 5. XI. nemški 
film »Strelec v zelenem«. Od 6. 
do 8. XI. jugoslovanski film »čud
no dekle«. 

Senovo: 3. in 4. XI. francoski 
film »Vreli asfalt«. 

Šentjernej: 3. in 4. XI. franco
ski film »Tabarin«. 

Trebnje: 3. in 4. XI. francoski 
barvni film »Presneta frklja«. 7. 
XI. jugoslovanski film »Ne ubijaj!« 

Semič: 4. XI. amer. film »Kralj 
in jaz« 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Danijela Bob-

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Štefanija Sinko 
iz Velike Doline — deklico, Marija 
2ičkar iz Jevnice — deklico, Ton
čka Spilcr s Trške gore — dečka, 
Pavla Budič iz Brvi — deklico, Ma
rija Kržan iz Globokega — dekli
co, Ljerka Horvatič iz Velikega 
Obreza — deklico, Danica Kučič iz 
Krškega — dečka, Terezija Natahli 
iz Viher — deklico, Marija Sepat 
iz Kraja Gornjega — dečka, Ka
tica Jurač iz Bijele Gorice — de
klico, Olga Simeunovič iz Mekinje 
— dečka, Terezija Jurkas Iz Har
mice — dečka, Marija Malarič iz 
Krške vasi — deklico, Pavla Pegan 
iz Zaprešiča — dečka, Nada Pe-
terkoč iz Mosteca — dečka, Ana 
Zibert iz Arta — deklico. 

MATIČNI URAD NOVO MESTO 
SPOROČA 

V času od 22. do 27. oktobra je 
bilo rojenih 17 dečkov in 14 deklic. 

Poročili so se: Franc Paukovič, 
učitelj z Eake, in Marjeta Jevnikar, 
učiteljica iz Otočca; Ivan Hrovat, 
kmet iz Irce vasi, in Ivanka Zu
pančič, hči kmeta iz Smolenje vasi. 

Umrli so: Pavao Pastuovič, upo
kojenec iz Zagreba, 62 let; Jože 
Rangus, kmet iz Volčkove vasi, 74 
let; Jože Cesar, kmet iz Gor. Lo-
kovice, 47 let. ,•' 

KRONI 
Pretekli teden so se ponesrečili 

in iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Anton Keše, strojevodja iz 
Krmelja, si je z nožem poškodo
val prste desne roke. Marijo Hren, 
gospodinjo iz Zalisca, je krava su
nila v levo nogo. Jožica Zgonc, 
hči delavca iz Dol. Brezovice, je 
padla z vozička in si zlomila de
sno nogo. Vinko Gačnik, kmet iz 
Hrastnega, je padel pod voz in si 
poškodoval prsni koš. Jože For-
tuna, sin kmeta iz Gombišč, je 
na poti iz šole padel in se udaril 
v koleno. Antona Barboriča, kme
ta iz Zavinka, je konj brcnil v 
desno nogo. 

PODJETJE 

AVT0PR0MET »GORJANCI« 
NOVO MESTO - STRAŽA 
s p r e j m e TAKOJ 

več kvalificiranih AVTOKLEPARJEV in 
AVTOELEKTRIČARJEV 
Plača po pravilniku o delitvi osebnih dohodkov. 

PISMENE PONUDBE POŠLJITE UPRAVI PODJETJA 
ALI PA SE PREDSTAVITE OSEBNO. 

SPORED RADIO LJUBLJANA 
VSAK DAN: poročila ob 5.05, 

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 17.00, 
19.30, 22.00. Pisan glasbeni spored 
od 5.00 do 8.00. 

PETEK. 2. NOVEMBRA: 8.35 
Sedem pevcev — sedem popevk — 
9.45 Partizanske pesmi — 11.00 Po
zor, nimaš prednosti! — 12.05 Kme
tijski nasveti: inž. Jože Korošec: 
Agromelioracijski ukrepi na Tra-
vinju — 12.45 Ansambel Jožeta 
Kampiča — 13.30 Štiri dežele — 
štirje orkestri — 14.35 Osem na
rodnih napevov — 15.20 Arije in 
epilog lz »Razuzdančeve usode« — 
16.00 Vsak dan za vas — 18.45 Iz 
naših kolektivov — 20.00 Malo in
strumentov — veliko glasbe — 
21.00 Melodije od včeraj in danes. 

SOBOTA, 3. NOVEMBRA: 9.25 
Zabavna glasba od tod in ondod 
— 10.55 Vsak dan nova popevka — 
12.05 Kmetijski nasveti: inž. Mile
na Lekšan: Sadni izbor za Slove
nijo — 12.30 Iz Španije ln Latin
ske Amerike — 13.30 Popevke se 
vrstijo — 14.05 Med plesi in rapso
dijami — 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo — 15.15 
Sem ln tja po svetu — 15.40 Zbo
rovska glasba — 17.05 Gremo v ki
no — 18.30 Zabavni orkester HTV 
LJubljana — 20.00 Novo v studiu 
14 — 21.00 Za konec tedna — ples 
— 22.15 Oddaja za naše izseljence. 

NEDELJA, 4. NOVEMBRA: 8.00 
Mladinska radijska igra »Volk ni
koli ne trka« — 9.05 Odmevi lz 

slovanskih dežel — 10.00 Se pom
nite, tovariši . . . Ivan Zejn: S Si
cilije do Beograda — 10.30 Ma
tineja narodnih ansamblov ln pev
cev — 11.50 Glasba za dober tek 
— 12.05 Naši poslušalci čestitajo 
ln pozdravljajo — 13.30 Za našo 
vas — 14.15 Naši poslušalci česti
tajo In pozdravljajo — 15.15 Igra
mo za vas — 15.30 Majhen kon
cert Marie Callas in Jana Peercea 
— 16.00 Humoreska tega tedna: 
Andreško — 17.15 Radijska igra 
»Dnevnik Kellvja s kanončkom« — 
18.30 Športna nedelja — 20.00 Iz
berite svojo melodijo — 22.15 Sku
pen program JRT. 

PONEDELJEK, 5. NOVEMBRA: 
8.55 Za mlade radovedneže — 9.45 
Poje mariborski komorni zbor — 
10.15 Trije prizori iz Verdijeve ope
re »Ples v maskah« — 11.00 Pozor, 
nimaš prednosti! 12.05 Kmetijski 
nasveti: inž. Mirko Leskošek: No
vejše izkušnje z gnojenjem travni
kov — 12.30 Intermezzo z vašimi 
ljubljenci — 13.30 Ansambli iz Go-
tovčevega »Era« — 14.05 Za vsa
kogar nekaj — 14.35 Naši poslu
šalci čestitajo ln pozdravljajo — 
16.00 Vsak dan za vas — 17.45 
Igra ansambel Jožeta Privška — 
18.25 Slovenske narodne — 18.45 
Radijska univerza: Lev Modic: No
va ustava in družbene organizacije 
— 20.00 Skupen program JRT — 
20.45 Kulturni globus. 

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ 

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bolniš
nici: Marija Mergole, socialna pod-
piranka lz Sromelj, je padla v sta
novanju ter dobila notranje po
škodbe; Martin Glavan, vnuk po
sestnika, je padel po stopnicah in 
si poškodoval glavo; Anton Jeler, 
rudar iz Dobrave, si je poškodoval 
desno nogo, ko mu je spodrsnilo 
na cesti, Anton Stermecki, sin šo
ferja lz Gregovcev, ima poškodova
no desno nogo, ker mu je voz pe
ljal preko nje; Jožeta Galiča, po
sestnika iz Cundrovca, Je povozil 
avtomobil, dobil je poškodbe na 
glavi in hrbtu; Jože Sotošek, va
jenec iz Mrčnih sel, je padel s 
strehe in si poškodoval glavo; Lju
devit Krajccr, delavec iz Kumrov-
ca, je padel na poti in si poško
doval rebra; Franc Petančič, logar 
iz Dednje vasi, je padel z mopeda 
in si poškodoval glavno in des
no ramo; Marjan Sodeč, sin de
lavca iz Sobenje vasi, si je zlomil 
roko; Alojza Voglja, mesarja lz 
Boršta, je nekdo zabodel z nožem 
v desno roko; Ana Koprive, žena 
posestnika iz Bojsnega, je padla 
na travi in si poškodovala levo ro
ko; Nada Drinski, delavka iz Drc-
nja, je padla z motorjem in si po
škodovala levo koleno; Stevo Tur-
san, delavec iz Sv. Križa, je padel 
z motorja in si poškodoval glavo, 
desno roko in levo nogo. 

NABIRAJTE 
ZDRAVILNA ZELIŠČA! 

KORENINE gozdnega korena 
(cena 150 din), arnike (500), volčje 
češnje — beladone (160), kompave 
— bodeče neže (250), medvedovih 
tac (150), velikega divjega janeža 
(300), malega divjega janeža (600), 
male norice — male beladone (80), 
regrata (150), srčne moči (200), 
pekoče koprive (50). 

PLODOVE: celega Sipka (120), 
češmina (200), gloga (50). 

Navedene cene veljajo za zelišča 
brez tujih primesi in pravilno su
šena. Nekvalitetnih zelišč ne od
kupujemo. Vsa pojasnila in navo
dila dobite v vaši zadrugi ali v 
skladišču GOSAD, Novo mesto, 
Slakova 8. 

REMONT 
v novih prostorih 

Uprava obnovitvenega in 
gradbenega podjetja »Re
mont« v Straži se bo po 1. 
novembru preselila v nove 
prostore, ki so jih preuredili 
te dni. Sedanje poslovanje v 
podstrešnih čumnatah je bilo 
zelo težavno, ker je v majh
nih prostorih delalo več usluž
bencev. 

«•'* mi- j • J t 
Kolesarnico tovarne 

šivalnih strojev 
Tovarna šivalnih strojev 
»Mirna« je pred uprav

nim poslopjem zgradila kole
sarnico, v kateri bodo shra
njevali kolesa in motorna vo
zila delavci in uslužbenci te
ga podjetja. 
Vožnja s hitrostjo nad 100 
kilometrov na uro je malo

kdaj varna! 

TOREK, 6. NOVEMBRA: 8.05 Ne
kaj opernih baletov — 9.45 Narod
ni pevci ob spremljavi Avgusta 
Stanka — 10.55 Vsak dan nova 
popevka — 12.05 Kmetijski nasve
ti: inž. Tone Zore: Gospodarski 
pomen vzreje plemneske živine — 
13.30 Od Žile do Istre — 14.25 Pes
mi ln plesi narodov Sovjetske zve
ze — 15.15 Zvoki lz Grčije — 17.05 
Koncert po željah poslušalcev — 
19.05 Glasbene razglednice — 20.15 
Radijska igra: Vojakova pot — 
21.38 Romantičnim plesalcem. 

SREDA, 7. NOVEMBRA: 8.55 Pi
sani svet pravljic in zgodb — 10.55 
Vsak dan nova popevka — 12.05 
Kmetijski nasveti: inž. Rado Linz-
ner: Travnodeteljne mešanice v ko
lobarju — 12.30 Arije za mezzoso-
pranistke — 13.30 Mala revija za
bavne glasbe — 15.15 Naši diri
genti — 17.05 Uro s skladateljem 
Julesom Massenetom — 18.10 So
dobni plesni ritmi — 18.45 Ljud
ski parlament — 20.00 »Sončna 
ura« — 21.05 Opera »Lisica zvito
repka«. 

ČETRTEK, 8. NOVEMBRA: 8.05 
Štirje zbori — štirje skladatelji — 
9.25 Arije iz starih oper — 10.15 
Intermezzo na hammond orglah — 
10.55 Vsak dan nova popevka — 
12.05 Kmetijski nasveti: dr. Vlado 
Gregorovič: Prehrana in zdrav
stveno varstvo visoko brejih krav 
— 12.30 Jugoslovanska zabavna 
glasba — 14.05 Za razvedrilo ln 
oddih — 14.35 NašUl poslušalci če
stitajo in pozdravljajo — 15.30 Tu
ristična oddaja — 17.05 Glasbena 
križanka št. 2 — 18.10 Novo v naši 
diskoteki — 20.00 četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov — 21.00 
Večer umetniške besede — Jurij 
Souček. 

DAROVALI SO KRI! 
Pretekli teden so darovali kri na novomeški 

transfuzijski postaji: Anica Hrovat, uslužbenka od
delka za notranje zadeve pri OLO, ter naslednji 
člani kolektiva Kmetijsko predelovalnega kombi
nata v Novem mestu: Marica Stepan, Vladimir špi-
letič, Franc štirn, Marija Zupančič, Stane lic, Ana 
Bartelj, Rudi Barbo, Mirko Vovko, Andrej Rozman, 
Matija Mazovec in Marija Šuklje. Razen teh sta 
darovala kri Ana Staniša in Ciril Hudoklin, člana 
kolektiva Splošne bolnice, ter Angela Gorše s Trške 
gore št. 37. 

Vsem navedenim se okrajni odbor Rdečega križa 
in vodstvo transfuzijske postaje najlepše zahvalju
jeta. Pozivamo še ostale kolektive, da jih posnemajo! 

O B J A V E — RAZPISI — 
Obvestilo Zdravstvenega 
doma v Novem mestu 
Vse prebivalce z območja proti-

tuberkuloznega dispanzerja Zdrav
stvenega doma v Novem mestu ob
veščamo, da v petek, 2. novembra, 
dispanzer zaradi notranjih popravil 
ne bo delal. 

Razpis licitacije 
za prodajo avtomobila 
Avto-moto društvo Videm-Krško, 

sekcija Brestanica, ugodno proda 
osebni avtomobil »Packard« (6-se-
dežni). Avto je v voznem stanju in 
je registriran za tekoče leto. Dne 
6. novembra bo nakup za sociali
stični sektor, po navedenem datu
mu pa bo na razpolago tudi osta
lim interesentom. 

Razpis kmetijskega obra
ta K6PK Novo mesto 

Kmetijski obrat KGPK Novo me
sto razpisuje delovno mesto 

kvalificirane kuharice 
za delovišče Zalog pri Straži. Sam
ska soba zagotovljena. Plača po 
pravilniku o delitvi osebnih dohod
kov podjetja. Pismene ponudbe 

pošljite na upravo kmetijskega ob
rata KGPK Novo mesto — Gra
ben. 

Razpis Krojaškega 
podjetja v Trebnjem 

Krojaško podjetje v Trebnjem 
razpisuje mesto 

knjigovodje. 
Pogoj — najmanj 5-letna praksa 

Nastop službe takoj. Plača po pra
vilniku. 

Razpis licitacije PTT 

Podjetje za PTT promet v No
vem mestu razpisuje na podlagi 
46. člena Temeljnega zakona o gra
ditvi Investicijskih objektov (Urad
ni list FLRJ štev. 45 61) 

licitacijo 
za gradnjo stavbe za avtomatsko 
telefonsko centralo v Vidmu-Kr-
škem v predračunski vrednosti 6,5 
milijona dinarjev. Rok dograditve 
je do 30. junija 1963, v letu 1962 
do III. faze. Tehnična dokumenta
cija je na razpolago pri upravi 
Podjetja za PTT promet v Novem 
mestu vsak dan od 7. do 14. ure. 
Interesenti naj pošljejo pismene 
ponudbe do 12. novembra 1962 do 
8. ure. 

Zelo blizu rešitve problema 
krškega mostu? 

25. oktobra je bil v Krškem po
svet glede krškega mostu. Sklical 
ga je občinski ljudski odbor. Po
leg občinskih predstavnikov so po
svetu prisostvovali: inž. Zoran Pi
lili, predstavnik sekretariata izvrš
nega sveta za promet LRS, inž. 
Franc Cepon, predstavnik IS za 
industrijo in obrt, Vladimir Boga
taj, predstavnik ZTP Ljubljana, 
Marko Ivanetič, načelnik oddelka 
za gospodarstvo OLO Novo mesto, 
Darko Prijatelj, predstavnik oddel
ka za notranje zadeve pri OLO, 
Silvo Gorenc, direktor Cestnega 
podjetja v Novem mestu, podpol
kovnik Jože Malic, predstavnik voj
nega odseka pri OLO, ln drugi. 

Posvet je ugotovil, da je most še 
do danes nekategoriziran in dejan
sko brez lastnika, zato ga ni litos 
nihče popravljal. Posvet je sklenil, 
naj se v najkrajšem času mostu 
določi kategorija. Vsi pa so bili 
mišljenja, da most ni občinski! 
Most je izrabljen in so nekateri 
deli v takem stanju, da bi zahte
vali zamenjavo ali večje popravilo. 
Zato je bila odločba republiškega 
cestnega Inšpektorja o omejitvi ob
remenitve na dve toni nujna. 

Udeleženci posvetovanja so bili 
mnenja, da bi bila najhitrejša re
šitev zgraditev začasnega pčnton-
skega mostu. Most naj bi postavili 
blizu Dularja ozir. Cetinke. Pon-
(onski most bi bilo potrebno po
staviti tako, da bo ustrezal bodoči 
lokaciji novega mostu. Tako bi lah
ko služil poleg rednega prometa 
tudi pri gradnji novega mostu. 
Glede tega načrta so se že pričeli 
razgovori s predstavniki JI A. Pred
videno je namreč, da bi most dala 
na uporabo in ga tudi montirala 
JI.A. če bo prišlo do sporazuma, 
lahko pričakujemo, da bo novi 
most postavljen še ta mesec. 

Končno je bilo na posvetu Se 
sklenjeno, naj sekretariat izvršnega 
sveta za promet LRS imenuje na 
predlog ObLO operativni štab za 
gradnjo novega mostu, kajti pon-
tonski most bo rešitev samo za 
dve, največ tri leta. Naloga opera
tivnega štaba bo, da zbere potreb
na sredstva in pripravi program za 

izdelavo projekta ter gradnjo no
vega mostu. Omeniti moramo, da 
se bodo finančna sredstva zbirale 
r okviru republike, okraj« in ob
čine. 

Odveč je poudariti, kakšno go
spodarsko škodo trpi zaradi seda
njega mostu ne samo občina in 
okraj, temveč vsa skupnost. Teht
na razprava in zaključki posveto
vanja zagotavljajo, da bo problem 
v kratkem rešen in se bo verjetno 
že prihodnje leto pričela gradnja 
stalnega mostu. Skupnost cestnih 
podjetij ima že nalogo, da tez zi
mo izdela projekt. Spomladi pa, če 
bo šlo vse po sreči, lahko upamo 
na začetek gradnje. 

DRAGO KASTELIC 

Sodoben obrat družbene 
prehrane v Globokem 
Kolektiv rudnika Globoko 

je avgusta razpravljal o tem, 
da bi bilo treba ustanoviti 
obrat družbene prehrane, kaj
ti delo pod zemljo ni lahko 
in zahteva močno hrano. Dela 
so se takoj lotili ln v krat
kem času uredili zelo lepo je
dilnico ter moderno opremili 
kuhinjo, da se bodo lahko 
hranili vsi rudarji. Za dopol
dansko Izmeno bodo priprav
ljali tople obroke, popoldan
ska izmena pa bo postrežena 
s Madnimi jedili. 
S to ureditvijo bo kolektiv 
mnogo pridobil. Brez dvoma 
se bo število obolenj zmanj
šalo, predvsem poklicnih. Za 
uspeh gre pohvala tudi vod
stvu podjetja, ki je tako hi
tro uresničilo sklep organov 
delavskega upravljanja in že
ljo celotnega kolektiva. 

A. M. 

DOLENJSKI LIST 
LASTNIKI IN IZDAJATELJI; občinski odbori S ZDI. 
Brežice, Črnomelj, Metlika. Novo mesto, Sevnica, Treb
nje ln Vldem-Krško ter Okrajni odbor SZDL v Novem 
mestu - IZDAJATELJSKI SVET: Milan Baškovič. Tone 
Gošnlk. inž. Davorin Gros, Inž. Jože Legan, Franc 
Molan, prof. Ema Muser, Maks Pog&čar, Miran Slmič, 
prot Tone Trdan. Janez Vitkovt* ln Viktor Zupančič. 

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnlk (glavni ln 
odgovorni urednik). MlloS Jakopec Drago Kastelic 

in Ivan Zoran. 
IZHAJA vsak četrtek — Posamezna števi lki 20 dlnar-
tev — Letna naročnina ooo dinarjev, polletna 450 
dinarjev; plačljiva le vnaprej Za Inozemstvo 1800 di
narjev - TekočI račun pri podružnici NB v Novem 
mestu 806-11-3-24 - NASLOV UREDNIŠTVA CN UPRA
VE: Novo mesto. Glavni trg 1 (vhod lz Dilančeve ulice) 
— Poštni predal 33 - TELEFON štev. 127 - Rokopisov 
ln fotografi-' ne vračamo — TISKA: Časopisno podjetje 

•DELO* v Ljubljani 


