
M D O L E N J S K I L I S T 

Nič nam ni bilo podarjeno 
ne v boju ne v povojni graditvi 

Obiskali smo tovarišico Dragico Rome, podpredsednico skupščine 
Socialistične republike Slovenije, s »prošnjo, da bi nam odgovorila na 
štiri vprašanja ob 20-letnici I. kongresa SPŽZ v Dobrniču. Sprejela nas 
je na svojem domu v Novem mestu, kjer je že tretje leto direktorica 
podjetja za PTT promet. Najprej smo jo prosili, naj nam dovoli ponatis 
zadnjega odstavka iz pogovora, ki ga je prav na dan našega obiska 
objavila »NAŠA ŽENA« v svoji letošnji 9. številki.Na vprašanje, kako 
je zmogla in zmore napore, ki jih ji prinašajo odgovorne družbene 
dolžnosti, povezanost z družino in odgovorna služba, je tovarišica Ro-
metova odgovorila »NAŠI ŽENI« takole: 

»Zakaj ni in ne more biti mirovanja? Odgovor je kratek in pre
prost: ker nam ni bilo nič podarjeno v boju niti v povojni graditvi, ve
mo, da svoboda ni le lepa beseda, ampak možnost, da sami urejamo 
svoje stvari; priborili smo si jo ne samo kot svojo pravico, ampak tudi 
kot dolžnost in odgovornost« 

Tak odgovor, ki je za tovarišico Dragico Rome sam po sebi razum
ljiv, je hkrati značilen za njeno neutrudno prizadevanje v poklicu, v 
družini in pri izpolnjevanju družbenih dolžnosti, kjer ima za sabo vrsto 
let uspešnega dela na področju socialnega varstva. Zdaj je članica GO 
SZDL Slovenije, letošnjo spomlad pa je bila izvoljena za podpredsednico 
slovenske republiške skupščine. — Kljub obilici dela in nalog je našla 
Čas tudi za prošnjo našega uredništva in nam ljubeznivo odgovorila. 

di lni boj zaradi njihovega 
aktivnega dela dvignil na 
odgovorna mesta, so samo
zavestno i n požrtvovalno 
prevzemale najtežje dolž
nosti. Navdušene so bile 
nad priznanjem, . k i j i m ga 
je dala K P S in mlada ljud
ska oblast s tem, da je na 
kočevskem Zboru odpo
slancev slovenskega naro
da slavnostno potrdi la nji
hovo enakopravnost. 

Svoje sklepe so delegat
ke podale v resoluciji, k i 
je b i la hkrat i program dela 
in kažipot vse dotlej, do-, 
kler ne bo izpolnjeno vse, 
kar so žene takrat s krvjo 

(Nadaljevanje na 4. strani) 

Rozika Bevc in Francka Markelj (vidite ju na sliki) sta 
delavki v Konfekciji papirja v Vldmu-Krškem. Srečali smo 
ju pri nakladanju kamiona. »Sicer delava v pakirneni od
delku, tokrat pa naju je doletela dolžnost nakladnja kami
onov. Po 4 tisoč kilogramov je treba naložiti v eni uri. 
Kakšen dan pride po papir tudi po 6 avtomobilov, po 3 do 

4 pa naložimo vsak dan,« sta nam povedali 

Konfekcija papirja: zmaga za 1963 

Prv i kongres Sloven
ske protifašistične žen
ske zveze pred 20 leti v 
Dobrniču jc b i l nedvo
mno eden najvažnejših 
mejnikov v razvoju 
N O B slovenskega naro
da na pot i enakoprav
ne vključitve slovenske 
žene v borbo za naše 
narodne pravice. H k r a t i 
pa se jc delovna žena 
s tem tudi vključila v 
boj za socialno preobra
zbo naše celotne druž
be, v boj za izboljšanje 
življenjskih pogojev de
lovnega človeka. Kako 
ocenjujete kot žena. ma
t i i n nekdanja partizan
ka pomen kongresa v 
Dobrniču in kako gleda
te nanj zdaj, po 20 le
t ih naše zmage i n iz
gradnje? 

osebna sreča postala osno
va in skrb vse družbe. 

Zaradi tako jasno postav
ljenih ciljev i n sistematič-

vistke, žene in matere, k i 
so žrtvovale k r i svoje k rv i 
in svoj dom za svobodno 
prihodnost. 2ene, k i so bile 
do pred kra tk im le gospo
dinje i n k i j ih je osvobo-

Tc dni so v konfekciji pa
pirja v Vidmu-Krškent izpol
nili letošnji proizvodni plan 
in s tem dosegli 346 milijonov 
dinarjev brutoprodukta. Do 
konca leta nameravajo ustva
riti še okrog 80 milijonov, s 
čimer bodo letni plan prese
gli za predvidenih 20 odstot
kov. 

Da so tako hitro izpolnili 
svojo letno obveznost, prav
zaprav ni presenetljivo, kaj-

Zbor delovnih skupnosti 
in sindikat za isto mizo 

Dragica Kome. podpredsed
nica skupščine SK Slovenije 

nega dela med delovnimi 
ženskami se je ob okupa
ci j i veliko žensk, tudi t i
stih, k i takrat še niso poz
nale programa K P J , pr idru
žilo NOP in že do I. kon
gresa SP2Z so pokazale 
svojo pravo vrednost kot 
enakopravne borke za na
cionalno in socialno svobo
do. 

Med delegatkami prvega 
kongresa SPŽZ so bile 16. 
in 17. oktobra 1943 organi
zatorke upora, borke, akti-

Okrog 21. oktobra bo v No
vem mestu skupno posveto
vanje zbora delovnih skupno
sti in plenuma ObSS. Raz
pravljali bodo predvsem o 
treh med seboj tesno pove
zanih vprašanjih: o gibanju 
gospodarstva v prvih devetih 
mesecih letos, o statutih de
lovnih organizacij in o pri

pravah za prehod na 42-uml 
delovni tednik. Na ta način 
bodo dobili trdnejšo osnovo 
za izdelavo družbenega pla
na za leto 1964, ugotovili sta
nje in predvideli ukrepe pri 
izdelavi statutov delovnih or
ganizacij ter proučili možno
sti za znižanje delovnih ur v 
tednu na področju občine. 

ti upoštevati moramo, da so 
letos v marsičem napredova
l i . Predvsem so uvedli pro
izvodnjo boljših papirjev, v 
kartcaažnem oddelku pa so 
začeli izdelovati škatle in to 
dejavnost znatno povečali. V 
nekaterih oddelkih so uved
l i tudi tretjo izmeno, če k te
mu prištejemo še ustrezne 
nove stroje in povečano de
lovno storilnost, je izpolnitev 
gospodarske naloge v konfek
ciji povsem naravna. 

Po sedemletnem programu, 
katerega obrisi so že izdelani, 
se bo proizvodnja v konfekci
j i papirja vsako leto poveče
vala za okrog 10 odstotkov, 
tako da bo leta 1970 ob pove
čanju števila zaposlenih od 
sedanjih 40 ha 70 znašal bru-
toprodukt podjetja že 750 mi
lijonov. To bodo dosegli se 
zlasti z večjo izkoriščenostjo 
•sedanjih zmogljivosti, s pove
čanjem obsega proizvodnje 
kartonažnih izdelkov, z iz
gradnjo novih skladiščnih 

prostorov in usposobitvijo se
danjih skladišč za proizvodu« 
namene. 

Zadovoljevanje potreb trži
šča je usklajeno z zahtevami 
v potrošnji raznih vrst papir
ja pri nas, kar je konfekciji 
v Vidmu-Krškem uspelo tudi 
z uvedbo proizvodnje kvali
tetnejših papirjev. S tem je 
podjetje dobilo poroštvo, da 
ostane tudi v prihodnje pro
izvajalec, na katerega bomo 
morali računati vsi porabniki 
najrazličnejših vrst papirja 
pri nas. 

V R E M E 
OD 17. DO 27. OKTOBRA 
Med 17. in 23. oktobrom po 

večini oblačno s pogostim 
dežjem, nato za 2 do 3 dni 
izboljšanje. Okrog 26. oktob
ra zopet dež z močnejšo 
ohladitvijo (po gorah nad 
800 metrov sneg). 

Na Bizeljskem obnavljajo vinograde 
I. kongres SPZZ je b i l 

resnično pomemben mej
nik na pot i množične vkl ju
čitve slovenskih žen v boj 
za narodnostne i n člove-
čanske pravice, vendar pa 
prav ta ugotovitev dokazu
je, da se je veliko sloven
skih žena že predtem vkl ju
čilo v boj za socialno pre
obrazbo naše celotne druž
be. 2 e predvojna dejavnost 
raznih legalnih i n pollegal-
nih oblik — sodelovanje v 
naprednejših ženskih druš
tvih, ustanavljanja ženskih 
sekcij v delavskih, prosvet
nih i n ku l turn ih društvih 
do posebnih akci j , tako go
spodarskih kot političnih 
— je ustvari la močno opo
ro revolucionarnemu delu 
rned ženskami. 

N a V . državni konferen
c i K P J oktobra 1940, torej 
na pragu fašističnega na
pada na Jugoslavijo so b i l i 
Poleg vrste zgodovinskih 
odločitev sprejeti tud i jas
n i c i l j i i n pota boja za os
voboditev delovnih žensk, 
hoja za žensko enakoprav
nost. Žensko gibanje je mo
ralo postati sestavni del re
volucionarnega delavskega 
Cibanja. ženske zahteve pa 
kot zahteve, k i j i h postav
l ja celotno delavsko giba
nje. Ut rd i t i ae j e moralo 
dejstvo, da je mogoča os
voboditev žensk samo v no
v i družbi, kjer bo človek, 
njegovo delo b i njegova 

Do torka: 
322 milijonov 

V torek opoldne smo 
iz podružnic NB na na
šem področju zvedeli, da 
je bilo do ponedeljka 
zvečer na področju bivše
ga novomeškega okraja 
vpisano zu ljudsko poso
jilo za obnova Skopja že 
322 milijonov in 922 tisoč 
dinarjev. V posameznih 
občinah so podpisali: 

BREZICE 44,873.000 
CKNOMEIJ 24,013.000 
METLIKA 5.G85.000 
NOVO MESTO 131,177.000 
SEVNICA 20,597.000 
TREBNJE 13,477.000 
VIDEM-KRSKO 74,100.000 

Podrobnejše poročilo o 
poteku posojila preberite 
na peti Mirani današnje 
številke! 

15. oktobra so v bizeljskih 
vinogradih stroji Agroobnove 
iz Ljubljane po dogovoru s 
KZ pričeli z obnovitvenimi 
deli. Kmetijska zadruga je 
priprave opravila že pred 
tem: navozili so gnoj in ste
bre ter zasadiii dovolj cep-
ljenk za nove plantažne na
sade. 15 tisoč cepljenk so 
prodali na druga področja, 
20 tisoč pa jih hranijo za 
svoje potrebe. Letos bodo 
zrigolali 15 hektarov vino
gradov in uredili terase, pri

hodnje leto bodo na teh po
vršinah posadili trtje, nato 
bodo zrigolali še 22 hektarov 
in v letu 1965 preostanek^do 
50 hektarov, k i jih bo zajela 
obnova. 

Vmogradniki so bili že več
krat pripravljeni prodati 
svoje površine kmetijski za
drugi, vendar se je vedno 
kaj zataknilo pri investicij
skih kreditih. Ker se je to 
ponavljalo iz leta v leto, so 
ljudje domala obupali. Letos 
je obnova končno le stekla, 

zato si pri zadrugi obetajo, 
da bo na pobudo za odkup 
vedno več vinogradniških po
vršin. 

Sredstva za odkup zemljišč 
za obnovo, s katero so že 
pričeli, bo nudila Komunal
na banka v Celju kot kredit 
iz lastnih bančnih sredstev. 
Letošnja vinska letina ni naj
slabša, pravijo na Bizeljskem. 
Trgatev je bila mnogo bblj 
zgodnja kot ostala leta. Do 
sredine oktobra so obrali vsi 
lastniki, prejšnja leta pa so 

začeli trgati šele po 15. okto
bru. Grozdje je zaradi de
ževja začelo gndti, zato so 
pohiteli s trganjem. Kmetij
ska zadruga bo na svojih 
površinah pospravila okoli 
20 vagonov vinskega pridel
ka, približno 300 vagonov 
presežkov pa bodo odkupili 
na bizeljskem in pišeckem 
področju. Kvaliteta bo sred
nja, vino vsebuje do 18 odst. 
sladkorja, kisline ni veliko, 
tako da bo oboje v primelV 
nem ravnotežju. Vina bod<> 
letos aromatična, vendar no 
posebno močna. 

Kako potrebno je bilo pri
četi z obnovo, dovolj zgo
vorno priča nekaj številk: 
kmetijska zadruga je letos 
na svojih obnovljenih povr
šinah v šestem letu po obno
vi obrala po 95 hektolitrov 
muškatnega silvanca na hek
tar, vsaj 10 hektolitrov pa 
ga je na vsakem hektaru 
zgnilo. V zelo dobrih, starih 
vinogradih je letni pridelek 
največ 60 do 70 hektolitrov 
na hektar, v slabih pa nič 
več kot 25 hektolitrov na 
hektar. Razen tega morajo 
vinogradniki na neobnovlje
nih površinah vložiti po 280 
delovnih dni ročnega dela 
na hektar, da dosežejo prej 
omenjeni pridelek, v sodob 
nlh, terasastih vinog radni 
škili plantažah pa pretežni 
del vsega opravijo stroji lc 
je potrebnega le 90 dni roč 
nega dela na hektar. 

Rudarji iz Globokega so malce z nezaupanjem ogledovali nove čelade in akumulatorske 
električne svetilke, k i so montirane na njih. 10. oktobra so se prvič, odkar rudnik obstaja, 
namesto s karbldovkand odpravili v rov z električnimi svetilkami. Ko jhn je delovodja 
obrazložil vse potrebno in dokazal, da so električne svetilke veliko uporabnejše od karbi-
dovk, so se zadovoljno nasmejali, kakor vidite na sliki. S starim rudarskim pozdravom 

»Srečno!« 10 odšli na delo 



URESNIČUJMO NOVO USTAVO! 

Ni nobenih izjem 
Vsakdo je dolžan upo
števati ustavo i n zakone. 

( IZ U S T A V E S F R J ) 

Gesla: Uporabljaj zakon 
človeško! Razumeti je tre
ba duha zakona, ne zgolj 
njegovo črko! je treba 
uresničevati v življenju, 
seveda v njihovem dobrem, 
ne slabem pomenu besede. 
Zgodi pa se tudi , da se ra
d i oprijemljejo teh gesel 
ljudje, k i b i hotel i na tuj 
račun žeti določene kor is t i . 
So tudi tak i , k i b i radi 
p r ik ro j i l i predpise potre
bam lokalne skupnosti a l i 
podjetja — na škodo širše 
skupnosti . To pa že n i več 
razumevanje duha zakona. 
Narobe: to je njegovo izi
gravanje. P ro t i t ak im sa
movol jnim, nezakonit im 
postopkom se je treba od
ločno bojevati. Določbo 
ustave, da je vsakdo dol
žan držati se ustave i n za
kona, je treba spoštovati 
l n jo izvajati v življenju. 
Izjem tu n i . N a odgovor
nejšem mestu je človek, 
doslednejši mora b i t i p r i 
uresničevanju zakonitosti. 
N a to je opozori l tudi to
variš Tito, k o je dejal, da 
so poslanci dolžni dajati 
zgled doslednih uresniče-
valcev i n izvajalcev ustave 
l n zakonov. 

V vsakdanjem pogovoru 
l jud i j e včasih slišati pr i 
pombe, češ za nekatere lju
d i zakoni ne veljajo. To se
veda n i res. Pred zakonom 
so vsi enaki. Res pa je, da 
posamezniki kršijo zakone, 
včasih celo očitno, ne da 
b i to skr ival i , za kar naj
dejo najrazličnejše izgovo
re. To lahko delajo samo 
tako dolgo, dokler j i m do
volimo. Star pregovor pra
v i : K j e r n i tožnika, tam ni 
sodnika! Toda tožnik je 
lahko tudi javnost. T a bi 
morala pokazati s prstom 
na take samovoljneže, k i 
misl i jo, da zanje zakoni ne 
veljajo. Opozorit i b i mora
l a na njihovo škodljivo po
četje. Upoštevati ne b i sme
l a nobenih izgovorov. K a r 
Škoduje • osnovnim intere
som delovnih l judi in skup
nost i , ne more b i t i opra
vičljivo. 

So ljudje, k i s i dovolijo 
kršitev predpisa, p r i če
mer se izgovarjajo na po
znanstva. Največkrat so ta
ke zveze le umišljene! Na
stale v glavah teh l jud i , 
postanejo sčasoma preprič
ljive, kakor da v resnici 
obstajajo. Tako se posame
znik i spreminjajo v tabu
je, k i se j i h ne sme nihče 
dotaknit i . Toda za tako 
strahospoštovanje do tabu
jev so dovzetni samo ljud
je, nagnjeni k oportuni
zmu, k i so tudi sicer po
pustl j iv i , češ bolje je živeti 
v m i ru , ne se n ikomur za
meri t i . K o j i h opozoriš, da 
b i mora l i javno kr i t i z i ra t i 
primere izigravanja pred
pisov, samovoljnih odno
sov do l judi , bodo odgovo
r i l i : P a zakaj ravno jaz! 
A l i sem mar edini, k i lah
ko to stori? Zakaj ne b i 
raje počakali, da bo to sto
r i l kdo drug? 

Vsaka nezakonitost pr i 
de prej ko slej na dan. 
Takrat se pokaže, da so 
kršitve predpisov lahko ta
ko dolgo živele zaradi pre
majhne budnosti javnosti, 
zavoljo oportunizma lokal
nih činiteljev, i n manj za
radi domnevnih zvez. Toda 
takrat je večkrat že prepo
zno. Prepozno zaradi mate
rialne škode, k i je nastala. 
Prepozno zaradi moralno-
politične škode, k i zapusti 
globoke sledove. Prepozno 
zaradi človeka, k i je pred 
našimi očmi bredel čeda
lje globlje v blato, name
sto da b i mu pomagali, s 
tem, da b i m u to prepreči
l i . Navsezadnje še terjamo 
najhujšo kazen, čeprav del 
krivde nosimo tudi sami, 
le da tega nočemo prizna
t i . 

Lahko se tudi zgodi, da 
se je kako zakonsko določi
lo že preživelo, .ker pač ne 
ustreza več življenju. Niso 
b i l i tako redki pr imer i , ko 
smo ugotavljali, da kakšen 
predpis ne le ne ustreza 
več, ampak postaja že 
škodljiv — cokla razvoja. 
Tudi v tem pr imeru ne bi 
smeli dovolit i , da se vsak 
po svoje odloča al i bo 
predpis k l jub temu še na
prej spoštoval in ga izva-
ial ali na mu bo odrekal 

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Eden od procesov, k i so po drugi 
svetovni vojni najgloblje posegli v po
litično podobo današnjega sveta in 
bistveno vplivali na življenje milijonov 
ljudi ter.cele kontinente, je vsekakor 
proces odmiranja in likvidacije koloni
alizma. Gre za proces, k i je človeštvo 
stal že mnogo krvi — spomnimo se 
samo na Vietnam, Alžirijo in Kongo — 
in k i je svetu neenkrat grozil z novo 
uničevalno vojno. Toda kljub krčevite
mu upiranju kolonialnih sil, k i se niso 
bale nasilja in krvi, da bi zlomile 
težnje narodov po svobodi, je razvoj 
šel svojo pot. Se pred petnajstimi leti 
so kolonialne sile javno in brez sramu 
govorile o svojih »zakonitih pravicah«, 
kadar so dušile z orožjem osvobodilna 
gibanja v Afriki in Aziji, danes pa se 
celo najbolj zakrknjeni kolonialisti ne 
upajo več javno braniti svojih anahro-
nističnih prizadevanj, ampak se mo
rajo zatekati k intrigam in podtalnemu 
spletkarjenju, da bi ohranili svoje in
terese. 

Najlepši dokaz tega, kako je svetov
na javnost obsodila vse oblike kolo-
nializma in kako trdno odločena je 
likvidirati še zadnje ostanke, je letoš
nje zasedanje Generalne skupščine 
OZN. Se nikoli doslej ni moralna pre
moč antikolonialističnih sil prišla tako 
jasno do izraza in še nikoli doslej ni 
bila obsodba, k i jo je izrekel ta sve
tovni forum, tako nedvoumna in 
enotna. 

Ustavimo se le ob dveh vprašanjih, 
kjer je ta proces prišel najbolj jasno 
do izraza: Južna Rodezija in politika 
apartheida. Britanski neokolonialistični 
manevri v Južni Rodeziji so znani. V 
tej deželi je na oblasti bela manjšina, 
ki — prežeta z rasističnimi idejami — 

odreka in onemogoča domačemu pre
bivalstvu kakršnokoli lastno besedo ali 
udeležbo pr i upravljanju lastne dežele. 
Velika Britanija, pod katere nadzor
stvom je Južna Rodezija, je hotela iz
koristiti položaj in je svetohlinsko izja
vila, da bo dala neodvisnost deželi. V 
sedanjem položaju to ne bi pomenilo 
nikakršne neodvisnosti za ogromno ve-

Agonija 
kolonializma 

čino domačega prebivalstva, ampak 
zgolj proste roke za rasistično vlado 
bele manjšine, k i brani in zagovarja 
britanske interese. # . 

Svetovna javnost je to svetohlinsko 
igro seveda spregledala in v Generalni 
skupščini odločno obsodila. Skrbniški 
svet Generalne skupščine je sprejel 
resolucijo, k i so jo predložile azijske 
in afriške države ter Jugoslavija in k i 
zahteva od Velike Britanije, naj pre
neha pošiljati v Južno Rodezijo svoje 
vojaške enote in letalstvo. Prav tako 
zahtevajo od Velike Britanije, naj ne 
prenese oblasti na vlado belih prise
ljencev, ampak naj počaka dokler ne 
bodo izvolili predstavniške'' vlade vsega 
prebivalstva. 

Za to odločno resolucijo je glasovalo 
85 držav, Portugalska in Jifžna Afrika 
sta bili proti, 11 držav, ki so tesno po
vezane z Veliko Britanijo, pa se je gla
sovanja vzdržalo. Na ta način je bil 
podtalni manever kolonializma v Južni 
Rodeziji pred vso svetovno javnostjo 

razkrinkan in obsojen. 
Drug, še bolj drastičen primer je 

Južna Afrika in rasistična politika Ver-
woerdove vlade. Tudi v tej deželi ima
mo položaj, ko je vsa oblast v rokah 
bele manjšine, k i na najbolj gr.ob na
čin izkorišča in zapostavlja domače 
prebivalstvo. Prav v trenutku, ko se 
svetovna organizacija pripravlja na 
splošno razpravo o politiki apartheida, 
je rasistična vlada v Johannesburgu za
čela pripravljati procese proti vrsti 
svojih političnih nasprotnikov. 

Ob teh vesteh je skupina držav v 
OZN predložila Generalni skupščini re
solucijo, k i zahteva od Južnoafriške 
vlade, naj prekine sojenje, naj takoj 
osvobodi vse politične zapornike in 
vse, k i so zaprti, ker so nasprotovali 
rasni diskriminaciji. Za resolucijo je 
glasovalo 106 držav, proti pa je bila 
samo Južna Afrika. 

Posebna značilnost tega glasovanja je 
bila, da so celo zahodne države pod
prle resolucijo, čeprav so doslej ob 
podobnih primerih stale ob strani. To 
dokazuje, da sta kolonializem in rasi
zem (ki ga ni mogoče ločiti od kolo
nializma) postala res že tak anahroni-
zem, da se ga nihče več ne upa zago
varjati pred svetovno javnostjo. Re
zultat tega glasovanja so politični kro
gi v OZN in drugod po svetu ocenili 
kot jasen dokaz, da bo svetovna orga
nizacija zavzela v prihodnje še odloč
nejše stališče pri podpori narodom, k i 
se morajo še vedno boriti proti kolo-
nializmu in rasni diskriminaciji. Jasno 
je sicer, da bo ta boj še dolgotrajen in 
težak, vendar je hkrati tudi jasno, da 
so t i in podobni anahronizmi, k i še 
težijo današnji svet, obsojeni na smrt. 
Gre samo še za vprašanje časa. 

poslušnost i n ga ne bo ho
tel uresničevati. Veljavne 
predpise je treba izvajati. 
P r i l judeh mora živeti ob
čutek zakonitosti i n prav
ne varnosti. Od tega je od
visna raven pravne zavesti. 
In na koncu: "od tega je tu
di odvisno spreminjanje 
pravnih v družbene nor
me. 

• Ubrat i je treba drugač-
B no pot. Na zastarele, nre-
B živele, po praksi prera-
H sle predpise je trr 
B opozoriti organ, k i j ih je 
H sprejel. Za to so poslan 
" c i , da imajo posluh za 
H naše težnje i n da pr i -

n sluhnejo predlogom. Za 
• to imamo družbeno-poli-
m tične organizacije, da z 
n njihove demokratične 
• tribune opozarjamo na 
H take pojave. To smo 

dolžni storit i . Družba je 
H živ mehanizem. Njene-
• ga življenja n i mogoče 
• za vse večne čase zajeti 
H v nespremenljive para-
H grafe. K a r ne služi več 
H napredku, naj naredi 
H prostor novemu, napred-
H nejšemu! 

J . B . 

V K R Š K E M : ŠE LETOS 
NOV VODOVOD! 

Novi vodovod, k i bo v Vi-
dmu-Krškcm odpravil večlet
ne težave v presSirbi z zdra
vo pitno Vodo, bo začel de
lovati šele letos. Prihodnje 
leto bodo zgradili na Trški 
gori zbiralnik, k i bo mesto 
za daljši čas rešil skrbi in 
težav v zvezi s preskrbo pre
bivalcev z zdravo, pitno vo
do. Koliko jeze, razburjanj 

in odvečnih težav bo odprav
ljeno, pa najbolje vedo pre
bivalci, ki jim je nezadostna 
preskrba z vodo povzročila 
marsikak siv las. 

Ha sejmišču izredno 
ž i v a h n o 

14. oktobra je bil novome
ški prašičji sejem zelo dobro 
obiskan, saj so kmetovalci 
pripeljali 1293 prašičkov, od 
katerih je bilo 1144 proda
nih. Lepo vreme je privabi
lo ljudi od blizu in daleč, 
kljub velikemu povpraševa
nju pa se cena ni dosti spre
menila in je znašala 6500 do 
10.000 dinarjev. 

V zadnjem sejemskem po
ročilu od prejšnjega tedna 
pa je tiskarski škrat zame
njal števijo prašičev in go
vedi,, o čemer bralce obve
ščamo. 

It Po dolgotrajnem ugibanju, ali 
bo končno le odstopil ali ne, je 
kancler Adenauer dokočno prof-
kal ugibanje. Med obiskom pri 
predsedniku Zvezne republike Nem
čije Liibkeju je uradno podal 
ostavko na svoj položaj. V torek 
je njegov odstop sporočil parla
mentu predseduik Bundestaga Cer-
steruneier, včeraj pa so za novega 
zveznega kanclerja imenovali dose
danjega podkanclerja in gospodar
skega ministra J udv.ica Erharda. 

• V Blackpoolu se je končala 
konferenca britanske konservativ
ne stranke. Pečat vzdušju na kon
ferenci so dajale bližnje volitve, 
na katerih konservativcem napo
vedujejo le malo možnosti za zma
go in pa novica o odstopu dose
danjega voditelja stranke in pred
sednika vlade MacmiUana. Na 
Macmillana so že dolgo pritiskali 
z vseh strani, naj odstopi, sedanja 
bolezen < nedavno je bil operiran) 
pa ga je dokončno prisili'a. da 
se je odrekel svojemu položaju. 
Zdaj Se ni znano, kdo bo nje
gov naslednik, vendar pa splošno 
pripisujejo največ možnosti seda
njemu podpredsedniku vlade Bu-
tlerju. 

• Ameriški predsednik KennedT 
je prejšnji mesec predlagal, naj M 
ZDA in ZSSR sodelovale pri ures
ničitvi načrta za Izstrelitev človek! 
na Mesec. Pred dnevi je o te«0 

predlogu razpravljal ameriški kon
gres in ga zavrnil. Opazovale! prj" 
čakujejo, da bo Kennedv zahteval, 
naj o vsej stvari razpravlja .še se
nat ln naj rnzveljpvi zavrnitev 
Kongresa. 

• V Moskvi. Londonu ln VVs-
shingtonu so hkrati slovesno pO* -

pisali dokumente o ratifikaciji spo
razuma o prepovedi jedrskih P 0 ' 
skusov v ozračju, vesolju In P 0 1" 
vodo. K tem je sporazum, ki so t* 
julija dosegli predstavniki treh ve
lesil in h kateremu je pozneje P" ' 

. stopilo več kot 100 drugih dižav, 
začel formalno veljati. 

• Alžirska ljudska armada J 1 ' ' 
ne da bi oddala en sam stre', 
vkorakala v Michelet, kjer je bilo 
središče uporniških voditeljev P"'' 
kovnika U El llail/a in bivšeg* 
poslanca Alta Ahmcda. S tem * e 

je kriza v Alžiriji, ki so jo spa
zili nasprotniki predsednika Bejt 
Bele, približala dokončni rešitvi. 
Kot poročajo sta se oba uporniška 
voditelja a peščico svojih pristašev 
umaknila v hribe in pravita, « » 
bosta od tam vodila gverilsko voj
no proti alžirski vladi In predsed
niku Ben Bell. 

• V Peking Je prispela delega
cija britanske letalske družbe 
BOAC, ki se bo s kitajskimi pred
stavniki pogajala o sporazumu i* 
ureditev letalskih zvez med IJ* 
Kitajsko In drurtoil državami. Do
slej .le največ notnlkov. ki »o P 0 ' 
tovall v Peking aH tz Pekinga, le
telo preko Moskve, po novem spo
razumu pa im I hI se potniški Vr0' 
met z t.rt Kitajsko odvijal v glav
nem preko Honpk*—"i In Paki
stana. 

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED 
0 Ob dvajsetletnici prvega kongresa mladine 

je bila v Ljubljani slovesna seja CK ZMS, ki 
•o se je udeležili tudi mnogi udeleženci prvega 
kongresa, nadalje sekretar CK ZKS Miha Ma
rinko, član izvršnega komiteja CK ZK.i 'Franc 
Leskošek, predsednik Glavnega odbora SZDL 
Vida Tomšič, član izvršnega komiteja CK ZKS 
Stane Kavčič in drugi. Slovesni seji je predse
dovala Vilma Pirkovič, k i je bila pred 20 leti 
znana mladinska aktivistka in članica pokrajin
skega komiteja SKOJ. O jubileju je spregovoril 
predsednik CK ZMS Tone Florjančič, k i je med 
drugim poudaril, da živimo v času burnih do
godkov, v družbi, k i z vsemi silami ustvarja 
nove družbene odnose. Procesi, k i se odvijajo 
v tem dogajanju, postavljajo slehernega človeka 
v situacijo, da postaja neposreden oblikovalec 
svoje sreče in prihodnosti. To velja tudi za mla
dino. Zaupanje do nje je potrdila nova ustava. 
To j i nalaga še večje odgovornosti, trdno zavest, 
da je soodgovorna za vsa dogajanja pri graditvi 
novega sveta. Mladi se morajo poglabljati v po
samezna vprašanja, pri tem pa se zavedati, da to 
niso nekakšni posebni mladinski problemi, ker 
so to v resnici širši, družbeni problemi. Da bi 
jih lahko odkrivali, spoznavali in reševali, sta 
potrebni skrb za idejno rast ln idejno enot
nost, k i sta še zmerom poglavitni nalogi mlade 
generacije. 

Udeleženci slovesne seje so poslali pismo to
varišu Titu, v katerem mu zagotavljajo, da bo 
mladina znala varovati tisto, kar je bilo ustvar
jeno z revolucijo, ln da bo oblikovala našo dru
žbo ustvarjalno — kot zavzeti borci za napredek 
in mir v svetu. — Po končani seji je Vida Tom
šič priredila sprejem v počastitev ZO-Ietnlce 
prvega kongresa mladine. V teh dneh so odprli 
tudi razstavo »Mladina v borbi«. 

0 Do torka so delovne organizacije ln posa
mezniki vpisali nad 34 milijard din posojila. 

Najbolj so se izkazali delavci in uslužbenci, k i 
so s tem pokazali svojo moralno solidarnost. 
Politična akcija med kmeti v začetku ni bila 
dovolj široko zastavljena, zaradi česar je bi l 
med njimi dokaj slabši odziv, kar velja tudi 
za Dolenjsko. Treba pa je priznati resnico, da 
so manjši kmetje vpisali več kot večji posestniki. 
— V Sloveniji je znesek doslej vpisanega poso
jila dosegel 6 milijard din. Struktura vpisnikov 
je taka: 1800 delovnih organizacij je vpisalo 
2129 milijonov din, 436.000 delavcev in uslužben
cev je vpisalo 3154 milijonov din, 64.600 indivi-

DVAJSETLETNICA PRVEGA 
KONGRESA MLADINE 

dualnih kmetov je vpisalo 223 milijonov din in 
38.000 drugih vpisnikov je posodilo 387 milijo
nov din. 

O Te dni so poslali vsem občinam in kme
tijskim organizacijam osnutek 7-letnega plana 
razvoja kmetijstva v Sloveniji. V njem sta dve 
varianti za krepitev družbenega sektorja kme
tijstva. Po minimalni varianti naj bi imel dru
žbeni sektor kmetijstva 1971. leta 160.000 ha, po 
maksimalni varianti pa 200.000 ha zemlje ali 27 
oziroma 31,6 odstotka vseh obdelovalnih površin. 

0 Po predlogu republiške komisije za de
lovni čas, ki je ocenila dosedanje priprave za 
prehod na 42-urnl tedenski delovni čas, naj bi 
33 podjetij poizkušalo poslovati v skrajšanem 
delovnem tednu. Predlog je dan zvezni komi
siji, k i 'mora tem podjetjem dovoliti, da opra
vijo poizkus. 

0 V Strunjanu je bil 4-dncvni seminar za 
predsednike okrajnih in občinskih odborov SZDL. 
Udeleženci seminarja so poslušali predavanja in 
se pogovarjali o problemih nadaljnjega gospo
darskega razvoja, o izhodiščih za sestavljanje 
7-letnega plana, o nekaterih kmetijskih vpra
šanjih in o problemih gozdarstva, družbenih 
služb itd., o vlogi in nalogah SZDL pri razvi
janju samouprave v občini in delovnih organi
zacijah, s posebnim poudarkom na sestavljanju 
statutov, in o aktualnih vprašanjih zunanje po
litike oziroma mednarodnega delavskega gibanja. 

0 Ob 20-letnici ustanovitve prve južnomo-
ravske brigade je bila v Nišu velika slovesnost, 
ki se je je udeležil tudi podpredsednik republike 
Aleksandar Rankovie. V svojem govoru je orisal 
organizacijsko ln politično sposobnost partije, 
k i je bila odločilna za razvoj narodnoosvobodil
nega gibanja in ljudske oblasti. 

0 Zvedeli smo, da so že končane prve pri
prave za graditev naše nukleelektrarne. Če bodo 
uresničene vse dosedanje zamisli, bo začela obra
tovati leta 1971. Večino opreme bodo izdelala 
domača podjetja. 

0 V Beogradu so odprli mednarodni sejem 
oblačenja »Moda v svetu«, v okviru katerega so 
tudi modne revije, strokovno-poslovni sestanki, 
posvetovanja ln drugo. Sejem je obiskal tudi 
predsednik zvezne skupščine Edvard Kardelj, k i 
Je med drugim dejal, da je naša konfekcija že 
prebolela otroško bolezen. — V Ljubljani so v 
soboto odprli sejem elektronike, k i je že deseti 
po vrsti. Od 1953. leta, ko je bil prvi sejem 
elektronike, se je zvrstilo okrog 1000 podjetij 
iz 20 držav. V tem času je bilo sklenjenih za 
35 milijard din pogodb. — V Ljubljani se je v 
torek začej jugoslovanski simpozij o električnih 
meritvah, k i se ga udeležuje 200 strokovnjakov 
Iz Jugoslavije ln tujine. 



Novi prostori tovarne pohištva 
97 odstotkov proizvodnje v Tovarni pohištva v Brežicah 

je namenjenih izvozu. Na domačem tržišču prodajo samo 
pohištvo, k i zaradi hib v kvaliteti ne more na tuja tržišča. 
Delo se ni moglo odvijati tako, kot bi bilo želeti. Proiz
vodni prostori so bi l i pretesni; zato niso mogli kupovati 
sodobnejše opreme, saj ni bilo prostora zanjo. Sodobna 
strojna oprema omogoča sodobne tehnološke postopke in 
večjo storilnost. To dvoje pa je toliko bolj pomembno za 
kolektiv, k i prodaja izdelke na tujih tržiščih. Tovarni je 
bilo odobreno investicijsko posojilo v skupnem znesku 
395 milijonov dinarjev, od tega 100 milijonov za obratna 
sredstva, preostanek pa za gradnjo in novo strojno opremo. 
Rekonstruirani obrat bi moral steči 29. novembra letos. 
Kot je videti, se bo rekonstrukcija zavlekla in ne bo 
uresničena do dogovorjenega roka. 

— Po prvotnih predvideva
njih bi morala biti rekon
strukcija končana do 29. no
vembra, vendar kaže, da se 
bo malce zavlekla. Pogostno 
deževje je precej oviralo 
gradnjo. Upamo, da se bodo 
do roka vselili vsaj oddelki, 
k i so najbolj na tesnem • in 
jim omenjeni prostor v stari 
stavbi ovira razmah. To sta 

predvsem poiitirnioa in briz-
galnica. 

Preureditvena dela se bodo 
zaradi skladišča vnetljivih te
kočin in ostalega, kar v pr
votnem programu ni bilo 
predvideno, podražila. Tudi 
cene gradbenega materiala so 
v času, odkar so bili načrti 
pripravljeni, porasle, zato bo
mo potrebovali dodatno po-

Administrativne ukrepe naj 
nadomestijo ekonomski! 

V petek so na peti seji skupščine okraja Ljubljana 
sprejeli osnovne smernice za sestavo družbenega plana za 
1964. Osnovno misel, k i je prevevala potek seje, razpravo 
in sklepe, lahko strnemo v ugotovitev: osnovni planerji 
naj bodo delovne organizacije. Le tako sestavljeni plani 
bodo namreč trdno poroštvo, da bomo plan prihodnje 
leto tudi uresničili. Kot vse kaže, nas čakajo v letu 1964 
obsežne in zelo odgovorne naloge, na katere se moramo 
z dobrim planiranjem pripraviti dovolj zgodaj. Res je, da 
so se priprave letos začele sorazmerno zelo zgodaj, kar 
jamči, da bo mogoče temeljito proučiti in dopolniti pred
loge družbenega plana. Ostalo nam bo dovolj časa, da 
bomo to odgovorno nalogo lahko dobro opravili. Odbor
niki so s tem v zvezi poudarili, da moramo vsi skrbeti 
za to, da bi bilo čimprej konec še vedno številnih admi
nistrativnih ukrepov, k i tako radi dušijo gospodarski raz
voj in zdrave pobude posameznih kolektivov; take ukrepe 
naj bi povsod čimprej nadomestili ekonomski ukrepi. 

V razpravi so odborniki načeli tudi več konkretnih 
vprašanj, tako na primer izvoz v lesni industriji, slabo iz
koriščanje zmogljivosti v počitniških domovih, vprašanje 
železnic itd. Seveda so razpravljali tudi o prehodu na 
42-urni delovni teden. 

Razmerje investicijskih vlaganj v letu 1964 naj bi bilo 
Po Predloženem gradivu nespremenjeno. Razprava je po
kazala, naj postane določanje razmerja med vlaganjem 
investicij v gospodarske in negospodarske namene pred
vsem zadeva . občinskih skupščin. Iz razprave se je dalo 
ugotoviti mnenje odbornikov, naj bi okrajni plan obrav
naval investicije samo načelno ali pa naj bi po občinah 
Podrobno našteli potrebne investicije. Skupščina je skle
nila, naj pristojni organi pohitijo s pripravami za družbeni 
Plan prihodnjega leta. — Na seji so pregledali tudi giba
nje gospodarstva in družbenih služb v okraju. Prav tako 
so razpravljali o ukrepih glede gospodarjenja z zasebnimi 
gozdovi, rešili pa so tudi več personalnih in administra
tivnih vprašanj. Rk 

sojilo v znesku okrog 50 mi
lijonov dinarjev. — Tako 
nam je povedal računovodja 
v Tovarni pohištva. 

V s a k i z g u b l j e n i d a n 
p o m e n i m i l i j o n 

Gradbena podjetja upošte
vajo pri sklepanju pogodb 
povprečno število deževnih 
dni, k i lahko gradnjo zavro. 
Takšna je navada, zato se 
malce čudno sliši, da rekon
strukcija ne bo končana do 
roka zaradi dežct»ja. Prete
klo leto ni bilo preveč de
ževno. Kje so torej vzroki za 
podaljšanje gradenj? To vpra
šanje je tolikanj bolj umest
no tudi zato, ker pomeni 
vsak dan, za katerega se bo 
rekonstrukcija podaljšala čez 
dogovorjeni rok, vsaj mil i
jon dinarjev izgube. Nove 
zmogljive:ti bodo stekle po
zneje,, kot bi sicer, po načrtih 
pa se bo z njihovo pomočjo 
proizvodnja povečala za 100 
odst. Kdo je krivec za po
daljšanje gradnje? Predstav
niki gradbince v . in predstav
niki Tovarne pohištva naj se 
pogovorijo o tem v skupni 
želji, da bd se gradnja vsaj 
proti koncu odvijala boljše 
kot doslej. • 

Strojna oprema- iz uvoza, 
ki je bila kupljena v Zahod
ni Nemčiji in v Italiji, je že 
dobavljena in čaka na mon
tažo. Z domačo opremo je 
nekoliko teže, ker na tržišču 
ni posameznih delov. Ni Sa
motna opeke, kablov za 
transformator, materiala za 
električne napeljave ipd., 
medtem ko z domačimi stro
ji ne bo težav. Tovarna par
nih kotlov iz Zagreba bo, kot 
je dogovorjeno, do konca ok
tobra postavila- nov parni 
kotel. 

T o v a r n a d o b i 9 t e h n i k o v 
i n i n ž e n i r j e v 

Ko bo obrat rekonstruiran, 
bo vrednost proizvodnje že v 
prihodnjem letu skoraj še en
krat večja od letošnje,, do 
leta 1970 pa se bo povzpela 
na 1 milijardo 200 milijonoiv 
dinarjev. Novi prostori bodo 
dograjeni, v njih bodo razpo
rejeni stari in novi stroji, 
povečevanja proizvodnje pa 
bo nato odvisno od ljudi, od 
organizacije dela in od teh-

Pogled na del novozgrajenih prostorov tovarne pohištva v Brežicah 

noloških postopkov v proiz
vodnem procesu. Strokovnja-
kd, katerih je bilo v Tovarni 
pohištva doslej zelo maio, 
bodo odigrali odločilno vlo
go. Štiri tehnike štipendirajo, 
razen tega so objavili še raz
pis, ker želijo dobiti komer
cialista s fakultetno izobraz
bo, 2 inženirja in 2 tehnika 
poleg teh, k i jih štipendira
jo. Dve družinski stanovanji 
in 2 garsonjeri za nove stro
kovnjake ste že pripravljeni. 

Letos so izdelke izvažali v 
Ameriko, v dežele zahodne 
Evrope in v Sovjetsko zvezo. 
Doslej so izvozili okoli 2900 
pohištvenih garnitur v skup
ni vrednosti okoli 270 tisoč 
dolarjev. Letni plan jim na
laga izvoz v vrednosti 365 ti
soč dolarjev. Kot vse kaže, 
ga bodo brez posebnih težav 
uresničili. Prihodnje leto, ko 
bo dovolj prostora in ko bo
do uporabljali novo strojno 
opremo, pa bodo naredili in 
izvozili neprimerno več. 

Termoelektrarnam se obeta 
večja proizvodnja 

Letos je bilo vreme s pa
davinami, - k i so bile enako
merno razvrščene čez vse le
to, naklonjeno hidroelektrar
nam. Termoelektrarne so 
imsle zato manj dela in tudi 
TE Brestanica, kot je videti, 
svojega plana ne bo uresni
čila. V prihodnjem letu in 
nato vse do leta 1967 pa je 
predviden porast proizvodnje 
električne energije v termo
elektrarnah, ker bomo v SRS 
in n3 področju ostalih repu
blik gradili nove industrijske 
objekte, k i bodo potrebovali 
več električne energije. Grad
nja novih hidroelektrarn in 
termoelektrarn se bo začela 
nekoliko pozneje, zato pa se 
dosedanjim termoelektrar
nam obeta več dela. TE Bre
stanica bo letos proizvedla 80 
do 90 milijonov kilovatnih 

ur, v prihodnjem letu 120 mi
lijonov, leta 1965 prav toliko, 
nato pa bo proizvodnja po
časi upadala, tako da bo v 
letu 1967 dosegla 100 milijo
nov kilovatnih ur, pozneje pa 
bo upadla na raven letošnj« 
proizvodnje. 

V e č i n d u s t r i j s k e g a k o t 
n a m i z n e g a s a d j a 

Odkup sadja je v letošnji 
Jeseni manjši, kot so priča
kovali v kmetijski zadrugi • 
Brestanici. Pričakujejo, da 
bodo odkupili okoli 60 ton 
raznih vrst jesenskega sadja, 
od tega bo namiznega le 20 
odst., vse ostalo pa bo indu
strijsko. 

Krompirjeva letina je bito 
dobra; doslej so ga odkupili 
nekaj nad 10 ton. 

Senovski premogovnik išče novo dejavnost 
Senovski rudnik premoga 

je ob koncu tretjega tro-
mesečja letos dosegel 84,3 
odstotke letnega plana, kar 
je z a dejavnost te vrste več 
kot spodbudno. Po letnem 
Planu bi moraU nakopati 
210.000 ton premoga, vendar 
bodo to količino presegli 
vsaj za 9 odstotkov. Prihod
nje leto bodo predvidoma na
kopali manj premoga (plan 
212.000 ton), kar je v skladu 
8 stanjem, v kakršnem je 
rudnik že 'več let. 

Stanje, k i je zajelo rudni
ško dejavnost manjših 
ustreznih podjetij, je tudi 

» I M P E R I A L « : letos 
20 ton čokolade 

za izvoz 
Tovarna čokolade Imperial 

v Vidmu-Krškem je letos ne
koliko povečala proizvodnjo. 
Izpad v poletnih' mesecih po
časi nadomeščajo ln upajo, 
da na bodo zdaj v pozni jese
ni in v zimskih meseoiii, ko 
se prične sezona njihovih iz
delkov, v celoti nadokniidili. 
Da bi proizvodnjo laže pove
čevali, so najeli tudi nekaj 
novih delavcev. 

Letos so izvozili že 10 ton 
čokoladnih izdelkov v Gvine
jo v Afriki, nadaljnjih 10 ton 
pa bodo izvozili do konca le
ta spet na afriško tržišče. 

senovške rudarje opozorilo 
na nekatere momente, ki bi 
utegnili negativno vplivati na 
nadaljnji razvoj premogovni
štva na Senovem. To opozo
rilo je prišlo dokaj zgodaj, 
ker bi rudnik, ki zaposluje 
pretežno delovno silo Senov
ške doline, teže preživel ne
nadne spremembe, ki bi ne 
bile v skladu z njegovim 
razvojem, pa tudi ne uskla
jene s potrebami obstoja 
rudniške dejavnosti. Ob tem 
opozorilu so začeli tudi raz
mišljati o preusmeritvi dela 
rudarske dejavnosti v čisto 
novo dejavnost, cementar-
stvo, k i bi imelo na Seno
vem dovolj pogojev, da bi 
se razvilo v močnejšo gospo
darsko zvrst. V ta namen 
so že izdelali potrebne ela
borate in predvideli celd pro
izvodnjo cementa v novi to
varni, k i bi jo zgradili do 
1970. leta aH morda že prej. 
Pri rudniku se je že razvila 
kovinska dejavnost in zbrala 
v tem okviru potrebno delov
no silo In strokovnjake. 

Preusmeritev proizvodnje 
narekuje pravzaprav cela vr
sta vzrokov. Nikakor ne bi 
smeli v tem obsegu prezreti 
tudi dejstvo, da v rudniku 
že zdaj primanjkuje delovne 
sile, ni pa zagotovljeno, da 
Jo bodo dobili. N i zlasti pri
liva mlade delovne sile v ru
darsko stroko, medtem ko bi 
Je za nove dejavnosti, k i jih 

nameravajo uvesti pri rud-
•niku, najbrž ne primanjko
valo. 

Prihodnje leto: tovar
na kleja v Brežicah 

Pogodba o gradnji tovarne 
kostnega kleja v Brežicah je 
že podpisana. Graditi jo bo
do začeli prihodnje leto in 
bo do prve stopnje dograje
na septembra 1964. Do takrat 
bodo zgradili razmaščevalni-
co, v kateri bo zaposlenih 38 
delavcev, ki bodo ustvarili 
336 milijonov dinarjev bruto 
proizvodnje na leto. Razma-
ščevalnica bo porabila letno 
10 tisoč ton surovin. Izdelke 
bodo tudi izvažali; v začetku 
Je predviden izvoz v vredno
sti 28 tisoč dolarjev na leto. 
Tovarno bodo dogradili do 
leta 1970 (druga stopnja), ta
krat pa bo v njej zaposlenih 
82 delavcev. Vrednost proiz
vodnje se bo povzpela na 587 
milijonov dinarjev, izvoz pa 
na 108 tisoč dolarjev na leto. 
Proizvodnja bo avtomatizira
na, vsak zaposleni pa bo 
ustvarjal, ko bo tovarna po
polnoma dograjena, 7 milijo
nov 170 tisoč dinarjev na le
to. 

Ne jezite se, Će ga v 
trafiki zmanjka: DO
LENJSKI LIST si na
ročite na svoj naslov! 

Povečana storilnost-
I z k u š n j e v t o v a r n i c e l u l o z e i n pap' , ja DJUR0 S A L A J n a V i d m u b e d o l a h k o 
d r a g o c e n a p o m o č t u d i m a n j š i m k o l e k t i v o m v o b č i n i — p o g o j e v z a s k r a j 

š a n i d e l o v n i č a s n i k a k o r n i m a j o s a m o v e č j e d e l o v n e o r g a n i z a c i j e ! 

V tovarni celuloze in papirja »Djuro 
Salaj« v Vidmu-Krškem so, kot smo po
ročali, že izdelali analizo in nakazali ukre
pe, k i j ih bo treba storiti, da bi lahko 
uvedli 7-urni delavnik. Občinska skupšči
na je njihov predlog temeljito pretresla in 
je s tozadevnimi načrti kolektiva sogla
šala. Kot je videti, se bo tovarna celuloze 
in papirja v Vidmu-Krškem uvrstila med 
prve kolektive v Sloveniji, k i bodo začeli 
poizkusno obratovanje v okviru skraj
šanega delovnega časa. Ne bo odveč, 
če si malce pobliže ogledamo pogoje, k i 
dajejo temu velikemu kolektivu to mož
nost. Toliko bolj potrebnu je o tem javno 
razpravljati že zategadelj, ker je misel
nost, k i se pojavlja okoli priprav na 
skrajšani delovni čas s trditvijo, da imajo 
pogoje za to samo večje delovne organi
zacije, zelo zmotna. 

Ko so v kolektivu videmske Celuloze 
razčlenjevali dosedanje stanje, so ugoto
vili, da imajo največ neizrabljenih rezerv, 
k i omogočajo prehod na skrajšani delov-
nik, v organizaciji dela, k i bi se dala iz
boljšati, v izpopolnitvi stimulativnega 
načina nagrajevanja, v kadrovski in izo
braževalni politiki v kolektivu, v uveljav
ljanju delavskega samoupravljanja, v po
večanju storilnosti dela in delovne disci
pline, v izboljšanju higiensko-tehnične za
ščite in še v nekaterih drugih področjih. 
Kot prvi in najtehtnejši »zbiralnik« doslej 
neuporabljenih rezerv pa so ocenili orga
nizacijo dela, ker bo le-ta vplivala na bolj
še izrabljanje vseh ostalih rezerv, k i so 
jih pri analizi našli. 

Tovrstnih notranjih rezerv pa je obilo 
tudi v vseh srednjevelikih in manjših 
delovnih organizacijah. Popolnoma napak 
bi bilo oslanjati se na misel: Kaj bomo 
mi, mali kolektivi, če še veliki ne mo
rejo . . . Poizkusnih kolektivov, ki bodo 
kot prvi začeli s skrajšanim delovnikom. 
Je v republiki sorazmerno malo, delo> 
okoli priprav na skrajšani delovnik pa Je 
v vseh delovnih organizacijah tako obsež
na naloga, da ne moremo čakati na izkuš
nje kolektivov, k i so izbrani, da . s tem 
začno. 

Občinska skupščina v Vidmu-Krškem je 
že ustanovila komisijo, k i se ukvarja s 
problemi o prehodu na 7-urni delavnik. 
Občinska komisija se seveda ne bo mogla 

spuščati v konkretne naloge posameznih 
delovnih organizacij, ampak bo razprav
ljala o njihovih predlogih, j im posredo
vala izkušnje drugih in skušala delo glede 
skrajšanega delavnika usklajevati v okvi
ru komune. Kot je videti, so v večini ko
lektivov prehod na skrajšani delavnik 
sprejeli vse premalo resno in ga marsi
kje smatrajo za kampanjsko nalogo. 

7-urni delavnik ni načelo, ki ga lahko 
sprejmemo brez priprav. V obstoječem 
gospodarskem in družbenem sistemu si 
bo morala vsaka delovna organizacija 
ustvariti pogoje, d a . bo lahko uvedla 
7-urni delavnik! Prav to pa zahteva zelo 
sistematične in temeljite priprave v vseh 
delovnih organizacijah. Komisije v kolek
tivih, k i bodo opravljale to nalogo, naj ta
koj začno s pripravami. Dosedanja praksa 
in izkušnje kažejo, da je najboljše najprej 
ugotoviti stanje, v kakršnem je organiza
cija, nato poiskati pomanjkljivosti, k i so 
vzrok neizkoriščenim rezervam,, ter pred
lagati stvarne ukrepe, s katerimi bomo 
pomanjkljivosti odpravili in notranje re
zerve izkoristili. 

Novi gospodarski sistem, ki je kot 
osnovno zakonitost v razvoju gospodar
stva uvedel gospodarnost (ekonomičnost) 
poslovanja, se tu srečuje z napori za uved
bo skrajšanega delavnika. Večjo gospo
darnost v proizvodnji lahko dosežemo sa
mo z boljšo organizacijo dela, z boljšim 
izkoriščanjem sredstev za proizvodnjo, 
oboje pa hkrati zagotavlja tudi večjo pro
izvodnjo. Takšna usmeritev v gospodar
stvu ni kampanja, ampak stalna naloga. 
Osnova v naporih za skrajšani delavnik 
naj bodo torej težnje za boljšo organiza
cijo dela in večjo proizvodnjo ter pove
čano storilnost, ker nam samo to troje za
gotavlja razvoj. V vseh delovnih organi
zacijah naj o tem resno razmišljajo in naj 
poskrbijo, da bodo načrti, ki jih bodo do
stavljali občinski komisiji za skrajšani 
delavnik, stvarni. Mnogo premalo je reči: 
»Z boljšo organizacijo dela, z boljšo HTZ 
zaščito, z večjo delovno disciplino itd. bo
mo ustvarili pogoje za prehod na 7-urni 
delavnik .. .« Načrt mora konkretno na
šteti, kako bomo uresničili boljšo organi
zacijo dela, s kakšnimi ukrepi bomo 
zmanjšali Število nesreč, kako bomo vpli
vali, na to, da se bo delovna disciplina po
večala, ter podobno. 



Nič nam ni bilo podarjeno 
ne v boju ne v povojni graditvi 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
sapisale. To so bile: zah
teva, da mora SPŽZ posta
t i kar najbolj množična or
ganizacija OF, k i mora naj
t i vedno nove oblike udej-
stvovanja, da bo aktivizi-
ra la sleherno slovensko že
no v nacionalnem in so
cialnem boju; zahteva naj
širšega aktivnega sodelova
nja žensk v l judski oblasti. 
Že to kaže, da so te zahte
ve presegale okv ir zgolj po
litične enakopravnosti. 

Sama nisem sodelova
l a na kongresu, pa ven
dar so bile takrat moje mi
s l i na kongresu. B i l a sem 
pol i tkomisar čete borcev, 
k i so tisto zgodovinsko noč 
stal i na stražarskih mestih 
okrog Dobrniča in pred po
slopjem, kjer je potekal 
kongres. Spominjam se, ka
ko sem borcem pred odho
dom v Dobrnič govorila, o 
zaupani j i m dolžnosti z že
ljo, da b i omogočili sloven
sk im ženam varno zboro
vanje. 

Mnogo udeleženk kongre
sa i n drugih borbenih že
na n i več med nami. žrtvo
vale niso samo svojih dra
gih, ampak tudi sebe za na
go lepšo prihodnost. N i bi
lo malo tako pogumnih 
mladink, kot so bile Maj
da Šilčeva, Vera Šlandrova, 
n i bilo malo takih žena, 
kot sta b i l i Katar ina Me-
detova in Ka t j a Rupenova, 
l n ne malo takih partizan
sk ih mater, kot je bi la mo
ja , k i je fašistom poveda
l a v obraz kl jub posledi
cam, katerih se je dobro 
zavedala, da so se njeni 
tr i je sinovi in hčerke pra
vi lno odločili, ko so odšli 
v partizane; pred belogar
dist i n i pokazala solznih 
oči na požganem domu ob 
novici , da sta j i padla dva 
sina, pač pa je samo rekla: 
»Brez žrtev n i svobode!« 
N i bilo malo takih, k i so 
pred ustrelit vi j o prepevale 
lnternacionalo. NI bilo ma
lo mladih mamic, k i so pre
našale orožje in letake v 
vozičku pod prvorojenč-
kom. Zaradi takih in mno
gih drugih herojskih de
janj lahko s ponosom tr
dimo, da nam enakoprav
nost n i bi la podarjena. 

Toda čeprav so oblike de
la danes drugačne, pa Je 
pred nami še vedno nalo
ga, k i jo je postavil kon
gres v Dobrniču: aktiviza-
ci ja sleherne žene in vse
stranska pomoč družini, 
da bo lahko aktivneje sode

lovala v družbenem življe
nju, da bo znala i n mogla 
izkor ist i t i enakopravnost, 
k i j i je bi la priznana na ko
čevskem zboru i n k i je bi
la pozneje z ustavo uzako
njena. 

Danes je v Slovenij i 
zaposlenih že več kot 
380.000 žensk, k i pred
stavljajo s tem že 48 
odst. vseh akt ivnih pre
bivalcev, v proizvodnem 
delu pa sodeluje že 84 
odst. žensk med 15 in 
50 letom. Družba brez 
dela žensk sploh ne b i 
mogla več obstajati; za
poslitev pomeni hkrat i 
njihovo ekonomsko sa
mostojnost i n varnost. 
Ženska pa je tudi mat i ; 
zanjo je to ena največ
j i h vrednot, družbeni in 
osebni interes sta prav 
tu usklajena. K o vemo, 
da je tako, pa hkrat i 
vedno znova ugotavlja
mo, da pomoč družbe 
pr i tej dvojni in celo 
t ro jn i obremenitvi žene 
še vedno n i zadostna. Ta 
. pomoč je premajhna, 
premalo prožna; vse 
premalo cenimo ogro
men delež, k ' ga dajejo 
zaposlene žene naši 
skupnosti . Prosimo, po
vejte, kaj menite o tem 
nesorazmerju. 

Osnovni problem druži
ne je prav gotovo varstvo 
in vzgoja otrok ter razbre
menitev zaposlene žene. Če
prav smo dosegli lepe uspe
he p r i zaščiti matere, otrok 
in mladine, odpr l i številne 
varstvene in vzgojne usta
nove, razširili zdravstveno 
in socialno zaščito, poveča
l i število šol in tečajev, 
znatno izboljšali strokovno 
strukturo zaposlenih žensk, 
odprl i nove sodobne trgo
vine itd., je še vedno pre
cej problemov rešenih le. 
na pol. A l i je dosegla svoj 
namen predporodna zašči
ta, če lahko nosečnica de
la po fastni volj i na delov
nem mestu, k i čestokrat ne 
odgovarja njenemu stanju, 
do zadnjega dne pred po
rodom? A l i je dovoljna 4-
urna zaposlitev matere ob 
6 mesecev starem otroku, 
če nimamo razvit ih al i do
segljivih varstvenih usta
nov a l i rejniške mreže? 

A l i smo lahko popolno
ma zadovoljni s šolskim 
poukom, če kl jub zakonu 
o šolski reformi manjka 
materialnih sredstev in ka
dra za reformiran pouk in 

izvenšolsko dejavnost? 
Kdaj bodo vse šolske knj i 
ge pravočasno natiskane? 
A l i doslej uspešno rešuje
mo zaposlovanje nekvalifi
cirane ženske mladine ob 
istočasnem pomanjkanju 
uslužnostnih dejavnosti? 

A l i odgovarja obratoval
n i čas trgovin i n uslužnost
nih podjetij potrebam kra
ja in tam zaposlenih žensk? 

Še in še je problemov, k i 
res niso »ženski«, ampak 
družbeni, i n k i j i h mora
mo reševati skladno z osta
l im gospodarskim razvo
jem in z mater ia lnimi po
goji, čestokrat pa zadostu
je le že posluh za te pro
bleme! Ženske, k i bodo v 
vedno večjem številu sode
lovale pr i družbenem in po
litičnem delu, bodo prav 
gotovo te lastne probleme 
in probleme skupnosti po-
magale uspešno reševati. 
Vel iko pa b i lahko poma
gal tudi tisk, če b i vse te 
probleme obravnaval kon
kretnejše in z ekonomski
m i pokazatelji dokazoval, 
da je v korist gospodarske-

treba ob nezmanjšani pro
izvodnji realne osebne do
hodke, zato bo proces dela 
marsikje zahteval večjo 
mehanizacijo, reorganiza-. 
cijo delovnih mest in večjo 
strokovnost. 

Skrajšani delovni teden 
bo lahko znatno vpl ival na 
organizacijo prostega časa 
zaposlenih žensk le, če bo
mo uspešneje reševali pro
blem varstvenih ustanov, 
pomoči o trokom in dija
kom s slabšimi šolskimi 
ocenami, če bomo organi
z ira l i izvenšolske dejavno
s t i za otroke in ' mladino. 
Podpirat i bo treba razvoj 
delavskih univerz, kultur
nih in športnih ustanov; 
izboljšati bo treba šolsko 
in patronažno zdravstveno 
službo in posvetiti več skr
b i širši i n kvalitetnejši 
uslužnostni dejavnosti, raz
n im servisom, menzam, so
dobnim trgovinam in pre
hrambeni industr i j i . Razvi
jat i i n utrjevati bo treba 
krajevne skupnosti, istoča
sno pa seveda tudi dvigati 
kvaliteto in produktivnost 
dela i n s tem zagotoviti po
rast realnih osebnih dohod
kov, da se bo lahko čim
več družin in predvsem 

SLAVJE V D O B R N I Č U 

Dragica Rome kot komisarka zaščitne čete Glavnega štaba 
(avgusta 1944 v črmošnjicah) 

mu in družbenemu razvo
ju , če te probleme še hitre
je in odločneje rešujemo. 

Sami delate na odgo
vornem mestu v gospo
darstvu; na kaj vse in 
kako naj bi vplival 
skrajšan delovni teden, 
če pomisl imo konkret
no na veliko obremeni
tev, k i jo ima zaposle
na žena še kot mati, 
vzgojiteljica in sodelav
ka v javnem življenju. 

Komisi je , k i v delovnih 
organizacijah analizirajo in 
pripravljajo organizacijo 
dela za prehod na 42-urni 
delovni teden, nimajo lah
kega dela. Zagotovit i bo 

žensk vseh teh pridobitev, 
k i b i žene razbremenjeva
le, t i ld i poslužilo. 

Brez vsega tega ne bo
mo v celoti dosegli c i l ja: 
zaposlenim je treba omo
gočiti večje sodelovanje 
pr i vzgoji otrok, daljši po
čitek, večjo možnost aktiv
nega družbenega sodelova
nja in strokovnega izpopol
njevanja. Zato urejanje 
krajšega delovnega tedna 
ne more b i t i samo stvar 
posameznih komisi j a l i de
lovnih organizacij. Nujno 
bo upoštevati vpliv skrajša
nega delovnega časa na živ
ljenje posameznikov, dru
žin in delovnih skupnosti, 
zato je potrebna raznrava 
o tem ustavnem določilu 

Dvajset let poteka, kar so 
se organizatorke vseljudske-
ga upora, aktivistke, borke 
iz čet in bataljonov ter ma
tere, k i so darovale boju za 
svobodo svoje sinove, hčere 
in može, zbrale na I. kon
gresu Slovenske protifaši
stične ženske zveze v Dobr
niču na Dolenjskem. V nede
ljo, 20. oktobra, bodo spet 
prišle v Dobrnič mnoge iz
med takratnih delegatk, sem 
pa bodo prišli tudf številni 
gostje in prebivalci občine 
Trebnje in drugih dolenjskih 
krajev. Proslava 20. obletnice 
I. kongresa SPŽZ se bo za
čela v Dobrniču ob desetih 

uri. Začela jo bo godba na 
pihala iz Trebnjega, potem 
pa bodo domačini pozdravili 
delegatke kongresa in goste. 
Po programu, k i bo združen 
tudi s kulturnim sporedom, 
bodo popoldne razne športne 
prireditve. 

Pridite v nedeljo v Dobr
nič — udeležite se slavja ob 
20. obletnici prvega kongre
sa naših borbenih žena! Do
brnič vas vabi in pričakuje! 

TREBANJSKE 
NOVICE 

tudi v strokovnih združe
njih, skupščinah i n politič
nih organizacijah. 

Ko t podpredsednica 
skupščine S R S imate 
zdaj še širši vpogled v 
delo novoizvoljenih 
skupščin. Odstotek žena 
v vseh - skupščinah je 
zdaj precej večji kot 
pred leti, prav tako pa 
se je bistveno spremeni
lo tudi gledanje na »žen
ska vprašanja«, k i j i h 
že več let štejemo pred
vsem za skupna družbe
na vprašanja. A l i st> je 
odnos do teh vprašanj 
tudi v praksi povsod že 
temeljito snrerrenil in 
izboljšal? Kakšne nalo
ge so glede tega vpra
šanja zdaj zlasti pred 
občinskimi skupščinami, 
kra ievnimi skunnostmi 
in drusrimi organi samo
upravljanja? 

Delo in sestav novoizvo
ljenih skupščin sta z novo 
ustavo spremenjena. Spre
menila in razširila se je se
stava zborov proizvajalcev, 
ker delavsko upravljanje 
ne obsega samo gospodar
sk ih organizacij, temveč tu
di področja kulture, pros-
vete, zdravstva, socialnega 
varstva in drugih družbe
nih služb. Prav zato je de
lo lahko ob aktivni udelež
bi vseh izvoljenih bolj kva
lif icirano, bolj strokovno 
in bolj poglobljeno. Kva l i 
tetno spremembo dela za
gotavlja tudi velika udelež
ba naših odbornikov, saj 
je v občinskih skupščinah 
novih kar 88 odst. vseh od
bornikov z znatno boljšo 
strokovno strukturo, njiho
va povprečna starost pa je 
35 let. 

Udeležba žena v novoiz
voljenih skupščinah je več
ja, kakor je bi la kdajkol i 
doslej, saj je od skupno 
3R03 odbornikov v občin
skih skunščinah 767 žensk 
in od 290 odbornikov ok
rajnih skupščin 65 odbor-

nic. Kval i tetna sprememba 
je še mnogo ugodnejša, saj 
so včasih v občinskih skup
ščinah prevladovale gospo
dinje, v sedanjih pa je 172 
odbornic z višjo i n visoko, 
300 s srednjo i n 295 z niž
jo strokovno izobrazbo. Tu
di udeležba žensk v osta
lem delavskem in družbe
nem upravljanju ter na od
govornejših upravnih de
lovnih mestih je v zadnjih 
letih znatno porasla. No, 
in če ob tej ugotovitvi še 
lahko zanesljivo pričakuje
mo, da bo v občinskih 
skupščinah možna širša 
strokovna i n splošna raz
prava o zadevah in proble
mih komunalnih skupno
sti , kjer se bodo lahko iz
menjala stališča in spreje
male pripombe s pedago
škega, zdravstvenega, soci
alnega in ekonomskega gle
dišča, potem lahko upamo, 
da se bodo hkrat i z našo 
ekonomsko močjo lahko 
hitreje reševali tudi neka
teri doslej še nerešeni pro
blemi s področja zašči
te družine in nadaljnje 
razbremenitve zaposlenih 
žensk. 

Nova mandatna doba je 
še prekratka, da b i lahko 
občutili vse te spremembe. 
Toda prav v t e m času, ko 
delovne organizacije, ob
činske skupščine in krajev
ne skupnosti sestavljajo 
statute i n 7-letne progra
me razvoja, bo potrebno še 
intenzivnejše delo, da bi za
gotovili skladnost razvoja 
vseh gospodarskih in druž
benih področij. Gre za to, 
da dosežemo take odnose 
delovnih organizacij z ob
činskimi i n komunalnimi 
skupnostmi, da bodo zago
tavljale delovnim državlja
nom in zlasti družinam 
zdrav razvoj i n srečnejšo 
nrihodnost. P r i tem pa lah
ko ženske, k i najboli ob
čutimo vrzeli, uspešneje 
kot doslej sodelujemo i° 
odločamo. ' 

DRAGICA R O M E 

„Tako lepo je bilo, tovar išica..." 
Delegatke ustanovnega kongresa Slovenske protifaši

stične ženske zveze, ki je bil pred 20 leti v Dobrniču, so 
slovesno počastile 10. in 15. obletnico tega pomembnega 
dogodka. 17. oktobra 1953 so se zbrale v Dobrniču, pred 
petimi leti pa so se srečale v Mirni peči, na partizanskem 
Rogu in nato v Novem mestu, kjer jim' je govoril takratni 
predsednik izvršnega sveta LRS Boris Kraigher. V spo
min na srečanje delegatk I. kongresa SIV.Z oktobra 19M 
na Dolenjskem preberite še neobjavljene spomine. 

»AH nisi ti morda Danica?« 
»Seveda sem! In če se ne 

motim, si ti Olga, ali ne?« 
»Kaikopak da sem! Joj, g'.ej 

jo!« 
Krepek stisk rok in še ob

jem in poljub na obe lici. Dve 
ženski sta se zavrteli po cesti 
v sproščenem navdušenju. Ta
ko se srečujejo in pozdrav
ljajo le stari znanci in prija
telji, še. bolje, stari tovariši. 

V resnici, tudi to Je bilo 
srečanje po dolgih letih, sre
čanje starih aktivist in bork 
i-z časov narodnoosvobodilne
ga boja in ljudske revolucije, 
tovarišic iz najtežjih časov. 

To je bilo srečanje prežive
lih delegatk I. kongresa SPŽZ 
in drugih antifašistk 25. ok
tobra 1958 v Mirni peči pri 
Novem mestu. Stiskanje rok, 
objemanje, solze vesolja in 
radosti, prešeren smeh in ra
dostni vzkliki, vse to se je 
mešalo med seboj ob prista
janju avtobusov. 

Petindvajsetega oktobra je 
bil lep dan, lepšega si ne bi 
mogli želeti. Čudovite barve 
jeseni so se preliva!« vse
povsod v naravi. Kaže, da so 
tudi barve v bogati jeseni 
bolj pestre, bolj očarljive. 
. V Mirni peči so se dopol

dne ob 11. ur: pričeli ustav
ljati avtobus:: iz Kopra, iz 
Gorice, iz Maribora, Cslja, z 
Gorenjske, iz Ljubljane, No
vega mesta in drugod, ob 
njih pa še osebni avtomobili 
iz raznih krajev. Iz njih so 
izitopale žsie različnih staro-
sri in poklicev; kmetice, uči
teljice, profesorice, inženirke, 
politične in socia-lne delavke 
in druge. Tri tovarišice iz 
Trsta, Leni in Hilda iz Celov
ca, narodna heroja Olga Dru
žina In Albina Mali, Ančka 
Kuhar iz Maribora, Firoi'R 
Regina te MeMMte, Marjana 
Dratksler iz LJubljane in še 
desetine drugih iz vseh okra
jev naše republ&e. 

Mnoge med njimi so bile 
na Dolenjskem v času NOB, 
mnoge so se udeležile kot de
legatke I. kongresa SPŽZ v 
Dobmieu lfi. in 17. oktobra 
1943. Spet so prišle po pet
najstih letih v te kraje. Toda 
sedaj se niso prebijale skt>za 

sovražne zasede, niso poto
vale po skrivnih kurirskih po
teh in se prepeljavale s sla
bimi kmečkimi vozovi. Veči
na se jih je pripeljala po no
vi avfcomob'.'.ski cesti Brat
stva in enotnosti z moderni
mi in udobnimi avtobusi — 
sadovi zmagovi'ega zaključ
ka narodnoosvobodilnega bo
ja in ljudske resolucije ter 
povojne socialistične gradit
ve, za kar vse so tudi one 
dale dragocen prispevek. 

Pred Rupenovo hišo se je 
zbrala šol sita mladina z učl-
teljstvom iz mirnopeške šole 
skupno s člani krajevnega od
bora Zveze borcev. Od rojst
ne hiše Zore Rupjna-Kalje se 
je razvil sprevod na vaško 
pokopališče. Spominu padlih 
borcev in aktivistki Katji je 
bil namenjen prvi korak an-
tifašisSk po petnajstletnem 
srečanju. 

»Tvoje delo je ostalo med 
nsmi,« je ob grobu Katje 
med drugim rok'a njena sode
lavka iz Primorske. In An&ka 
Kuhar, njena sodelavka iz 
štajerske, se je tudi spomni

la njenega dela in dela vseh 
zavednih žena Jugoslavije. 
Pevski zbor pionirjev iz Mir
ne pe&i je lepo zapel dve pe
smi. Ko je nekaj toplih be
sed spregovoril v spomin na 
padle borce še predstavnik 
krajevne organizacije ZB to
variš Brajer, so žene položile 
velike vence na skupni grob 
padlih borcev. Snemalne in 
fotografske kamere so imele 
obilno ln hvaležno žetev, po 
mnogih lioih pa so drsele 
solze.. . 

Potem so se odpeljale da
lje, skozi Novo mesto v Do
lenjske Toplice. Spet prijet
na srečanja in vzkliki radosti. 
Tu so že čakale antifašistke 
iz Topliške doline in kočev
ske občne ter nekaj iz Bele 
krajine. Rezka Virant iz Dol. 
Toplic, Justina Zupančič iz 
Podhoste, Enica Škof iz Čr
nomlja, Pir-natova mama iz 
Kočevja, z njo pa še Helena, 
Katica, Anka, Rauhova ma
ma in druge. Kdo bi vse na
štel in zapisal! 

Na zgodovinski Rog, na 
ogled Baze 20, medvojne po

stojanke našega najvišjega 
političnega in vojaškega voi' 
siva, je bila naslednja P<* 
udeleženk proslave. V okri'J* 
roških gozdov so j ih potegni
li avtobusi. Z njimi so šli 
člani Zveze borcev Topli*** 
doline kot vodici! Strma P'ji 
od ceste do Baze je marsika
tero upehala. Mlajše so Vy 

magale starejšim in boleh-

nlm, pa je šlo. 
»A, to je Rog, o katere«1 

sem že toliko slišala. Ve.iciaf 
se mi je enkrat ponudila Pr>' 
lika, da ga vidim. In te ba
rake, kako dobro so ohranje
ne! V teh gozdovih so se zdra
vili naši ranjend borci?« 

»Da, tisti ranjeno!, za ka
tere ste ravno ve toliko zbra
le in poslale iz vseh krajev-* 

»Res je, tovariš. Tudi me v 

Trstu smo zbirale in pošiU8' 
le partizanom. Veliko sem sa
ma spravila ven!« — »In m« 
v Mariboru.« — »Iz Ljubijan* 
smo poslale cele vagone.« " 
Me v T(yp'.iški dolini smo ž* 
leta 1942 peMe za ranjen0* 
v Rogu. Vedele smo, da s* 
nahajajo v Rogu!« 



Priznanje Pleterjam in njihovemu priorju 
V četrtek, 24. t. m., se 

bodo v kartuzi j i Pleterjah 
zbrali stari partizani k in
t imni svečanosti. Odkr i l i 
bodo kamnito ploščo s 
skromnim priznanjem sa
mostanu in zlasti njegove
mu predstojniku p. prior
j u dr. Josipu E . Leopoldu-
Lavovu za vse, kar sta v 
težkih letih 1941—1945 sto
r i la za osvobodilni boj na
še zemlje. 

Pod »nemškim pape
žem«, kot je zgodovina po 
vojni označila Pi ja XI I . , se 
je duhovnik znašel dosti
krat s svojo vestjo v hudi 
stiski, ko so od njega za
htevali, naj opaše nedovo
ljeno mu orožje, naj po
maga sovražnikom domo
vine al i celo vodi zločinsko 
črno rbko. Največkrat se 
je odločil za najlagodnejšo 
pot pokorščine predstojni
kom, torej natanko tako 
kot nacistični hudodelci, k i 
tudi niso n iko l i poskušali 
zagovarjati svojih dejanj, 
ampak se zatekali v izgo

vor, da so za vsako ceno 
dolžni poslušnost svojim 
višjim. 

P. prior dr. Leopold je 
tak moralni oportunizem 
pogumno zavrnil, takoj ko 
je zagledal prva do zob o-
borožena duhovnika Šin-
karja i n Kupl jenika. Prav 
ta odločnost ga je vodila 
trdno po poti poštenja in 
zvestobe sebi in domovini. 

K o je slišal za ustaška 
barbarstva v znamenju kr
ščanskega križa, p. dr. Leo
pold n i mogel verjeti. Po 
rodu sam Hrvat, je pohi
tel v Zagreb in se potrt 
vrni l . 

»Mnogo huje je, kot ste 
mi pripovedovali,« je dejal 
zdravniku dr. Re j i i n mu 
brez obotavljanja izročil 
deset tisočakov za Osvobo
dilno fronto, k i je takrat 
kupovala prve puške. Prot i 
rasno nestrpnemu in zlo
činskemu fašizmu, k i je z 
Judi i n Cigani tudi slovan
ske narode sklenil zbrisati 

z evropskega zemljevida, 
nas. Slovence razpršiti po 
Abesiniji ( i tal i janski na
črt), Ba lkanu in šleziji, s 
čimer so začeli Nemci ta
koj po prihodu, prot i tej 

Dr. Josip Edgar Leopold-La-
vov, prior karluzije Pleterje 

zaroti R i m a in Ber l ina za
res n i preostalo nič druge
ga več kot oborožena vsta
ja, katere upravičenost pri
znavajo v skrajni s i l i sa
moobrambe todi teoretiki 
mednarodnega prava. 

Pomemben delež Pleterij 
pr i N O B bo morala opisati 
zgodovina. Pater pr ior ni 
niko l i več nit i za trenutek 
okleval, n i t i v vel iki ofen
zivi jeseni 1942, ko se je 
zdelo, da se bo partizan
stvo razsulo, n i t i v hudih 
stiskah nemške ofenzive 
leto pozneje. Mora l je sko
zi vse preizkušnje izdaje, 
gestapovskih ječ, smrtne 
obsodbe in po pomilostitvi 
v izgnanstvo v tujino. 

Vsa ta dramatična pre
teklost, zgodba nekega ne
izprosnega poštenja in 
brezkompromisne vesti, ti
či za dvema, tremi skro
mnimi vrsticami v kamnu, 
pred katerim se bodo v 
Pleterjah odslej ustavljali 
popotniki. 

Ivo Pirkovič 

Adiešiči, Gabrje, Mirna, Dragatuš in Metlika 
Z « k l i u E . „ o t r t m « « * . k , a i e » n l l , . r 9 . . U z « c i i SZDL H i d l v H ^ n s k e m M . 

b i v š e g a n o v o m e š k e g a o k r a j a 
Po daljšem času, k i je bil potreben za odstranitev ne-

katerih termičnih in poročevalskih ovir, so na 
sestanku predsedniki občinskih odborov s inh ^ r . ^ 
občin pregledali zaključna poročila in predlozd. «vrsne-i 
odboru okrajnega odbora SZDL I zb i jana "S^ASiS 
petih krajevnih organizacij. Te so: ADLEsIČI, GABKJfc, 
MIRNA, DRAGATUŠ in METLIKA. 10 je na svoji seji 
15. oktobra o predlogu razpravljal in ga tudi sprejel, lako 
bo 750.000 dinarjev romalo v naslednjih dneh na omenjene 
krajevne organizacije in jim bo pri urejanju materialnih 
pogojev za delo vsekakor v izdatno pomoč. 

Okrajni odbor SZDL v No
vem mestu je lani na 6. red 
ni seji ugotovil nekatere vse
binske in organizacijske sla
bosti krajevnih organizacij 
Ko je o njih razpravljal, je 
sklenil, da bi nadaljnje delo 
krajevnih organizacij sprem 
Ijala posebna evidenca in tek 
movanje, k i naj bi trajalo 
6 mesecev. 

V vsakodnevnem delu. or 
ganizacij- se je uveljavilo to 
liko novih in pestrih oblik, 
da je evidenca o tem resnično 
veren prikaz dejavnosti. Spre 
mljanje dejavnosti se je od
vijalo predvsem v dveh osno 
vnlh smereh: v vsebinski po 
globitvi dela krajevne orga 
nizacije in v njeni organiza 
cijski utrditvi. Tako eno kot 
drugo področje dela je bilo 
hvaležno prav spričo obse. 
žnih nalog, k i so j ih krajev
ne organizacije v tem času 
izvajale . 

0 ( 1 u s t a v n e r a z p r a v e 
do v o l i t e v 

Poslancev in odbornikov, od 

letnih konferenc krajevnih 
organizacij do razvijanja sti 
kov s članstvom so o'f;% 

gala tekmovalna pravila c 
vsebinskih vprašanjih. V 
tem delu poročil zasledimo 
izvirne oblike obravnavanja 
obeh ustav, pritegovanje vr 
ste sodelavcev, strokovnja. 
kov in temeljito seznanjanje 
občanov z obema osnutkoma. 

Letne konference s'o bile 
kvalitetneje pripravljene in 
tudi dzvedene, marsikje pa 
so predelali poročila o do 
sedanjem delu tudi po podru 
žnicah s širokim krogom 
članstva. Razprave so bilo 
globlje in tehtnejše, sodelo-
varye članov odborov kra
jevnih organizacij pa se je 
ravno pri pripravah poroči! 
UČvrtlilO, Nova vodstva so 
izbrana iz najbolj .delavnir 
članov, več pa je tudi v njih 
tovarišic in mladine. Na kon 
ferencah sprejeti sklepi so 
poživili tudi delo podružnic, 
nastalo je več sekcij itd., kar 
vse je vplivalo na živahne 

politično obdobje, k i je rav-
nokar' za nami. Višek dejav
nosti v političnem delu je 
bil dosežen vsekakor v ne 
posredni prostovoljni akciji 
ki jo ĵe sleherna krajevne 
organizacija izvedla z veli 
kim prizadevanjem vseh čla 
nov. Krajevne organizacije 
SZDL na Dolenjskem so k 
temu prispevale dostojen, de 
lež. 

O r g a n i z a c i j s k o u t r d i t e v 
KO 

so občinski odbori SZDL 
spremljali tačas po na
slednjih tekmovalnih me
rilih: usposabljane vodstve
nega kadra v KO, rast član
stva, urejanje prostorov in 
družbenih centrov, pobira
nje članarine, evidenca član 
stva ter administrativno po 
slovanje. Iz tega dela tek
movanja se vidi, da v njem 
pravzaprav res ni bilo nobe 
nih posebnih »tekmovalnih!' 
disciplin«, temveč je šlo lf 
za organizirano in tekoče 
spremljanje rednega dela 
krajevne organizacije. Koli 
kor normalnejše je ta delo 
vala. toliko več verjetnost
jo bilo, da ji utrjevanje or
ganizacijskih oblik in siste 
matičnega dela lahko prine 
se eno izmed vidnih most. 

Občinski izvršni odbori ir 
organizacijske komisije si 

na podlagi pregleda vrste po
ročil sproti spremljali in i? 
meseca v mesec ocenjevali 

delo posameznih krajevnih 
organizacij. Tako so lahko 
določili prva mesta v merilu 
občine, pa tudi vrstni rer 
najboljših v okraju (oziro 
ma v delu bivšega okraja No 
vo mesto). 

Seveda v danšnjem sestav
ku ne gre poveličevati same 
uspehe naštetih prvih pet.ir 
krajevnih organizacij. .Cek> 
vrsta jih je, k i so si zelo 
blizu po doseženih uspehih 
Lestvica treh najboljših ir 
vsake občine naj pokaže, da 
je bila konkurenca dokaj hu 
da. 

N a j b o l j š e o r g a n i z a c i j e 
Zaključek tekmovanja jo 

pokazal, da so dosegle najvid 
nejše uspehe v tekmovanju 
naslednje organizacije: 

OBČINA ČRNOMELJ: 1 
Adiešiči, 2. Dragatuš, 3. V i 
niča ob Kolpi. 

OBČINA METLIKA: 1. Me 
tlika, 2. Jugorje, 3. Gabro-
vec. 

OBČINA NOVO MESTO: 
1. Gabrje, 2. Dvor, 3. Sent 
Jernej. 

OBČINA TREBNJE: 1. Mir 
na, 2. Mokronog, 3. Catcž. 

Še veliko več pa je takih 
krajevnih organizacij, k i sc 
v tem času jzredno napre 
dovale in pridobile ugled prav 

Spomini so oživeli, spomini 
na težke dni in veliko po
žrtvovalnost, k i je dostikrat 
mejila na drznost. 

»Kje pa so bolnišnice?« je 
bUo naslednje vprašanje. 
»Raztresene so po vsem Ro
gu. Vse bolnišnice v Rogu so 
lahko sprejele do 4000 ranjen
cev.« se je glasil odgovor. 

»In kje so pokopališča?« — 
»Tudi po vsem Rogu. Mnogim 
borcem in borkam je Rog po
slednje domovanje!« 

Ob spominu na vse, k i so 
pod krošnjami teh mogočnih 
dreves in med skalami v pre
skromni zemlji našli zadnje 
počivališče, je glasna govori
ca utihnila. Mnogim je neza-
celjene bolečine stisnila srce 
ob spominu na drage, ki so 
jih izgubile med vojno. Spet 
so se zalesketale solze v očeh. 

»Halo, tovarišica iz Murske 
Sobote, skupaj se bomo sli
kale za spomin. — Maribor
čanke skupaj, tovarisice iz 
Kočevske skupaj, preživele 
delegatke I. kongresa sku

paj!« Fotoreporlerji so imeli 
polne roke dela. 

Mrak je pričel siliti pod 
krošnje dreves, ko so pričele 
zapuščati Bazo 20. »Hej ma-
šinca, zagodi...« je pričela 
peti ena, druge so pomagale. 

»Srečna sem, da sem to vi
dela,« je povedala ena. To-
varišica Leni Olipic iz Celov-
oa pa je rekla, da ni verjela, 
da je vse to tako lepo in ta
ko ohranjeno. 

Tovariško srečanje zvečer v 
Dolenjskih Toplicah je bilo 
prav tako toplo in prisrčno. 
Zlasti še, ko je med udeležen
ke prišla tovarišica Vida 
Tomšič. Pravi partizanski to-
variški večer. 

Svečani del proslave je bilo 
zborovanje v Novem mestu 
26. oktobra. Udeleženke so z 
največjim zanimanjem sledi
le besedam predsednice Zve
ze ženskih društev Slovenije, 
tovarisice Angelce Ocepck. Na 
oder je prišla skupina novo
meških pionirjev in pozdravi
la udeleženke proslave in dru
ge goste. V znak hvaležnosti 

so pionirji izročiii šopke rde
čih nageljnov predstavnikom 
ljudske oblasti in političnih 
organizacij, ki so se udeležili 
proslave. Velik šopek belih 
rož pa so zadržali. 

»Tega šopka vam ne damo 
Nesli ga bomo pred spome
nik tistih, ki so za nas vse 
žrtvovali življenja,« je pove
dala pionirka, ki je izrekla 
pozdrav in zahvalo pionirjev 
tako prisrčno, da je mnoge 
ganilo. 

Ko jih je v imenu Dolenj
ske pozdravil še narodni he
roj in sekretar okrajnega ko
miteja ZKS Jože Borštnar in 
jim je izročil pozdrave gra
diteljev avto ceste član glav
nega štaba mladinskih delov
nih brigad, so navdušeno po
zdravile predsednika izvršne
ga sveta LR Slovenije tovari
ša Borisa Kraigherja. Tudi on 
je prišel mednje ob tej pro
slavi in s tem dal priznanje 
delu zavednih žena med voj
no in po vojni, kar je še prav 
posobno poudaril tudi v go
voru. Te in besede o naših 
notranjih in nekaterih zuna

njepolitičnih problemih, ki 
jih je ob tej priliki izrekel to
variš Kraigher, so žele pritr
jevanje vseh navzočih. 

Bogat in izbran kulturni 
spored je dopolnil zborova
nje. Udeleženke so odhajale 
zadovoljne, srečne, polne naj
lepših vtisov. 

»Tako lepo je bilo vse, da 
sem se kar naprej jokala, pa 
ne vem zakaj. Kar same od 
sebe so prišle solze,« je po
vedala starejša tovarišica, 
druge pa so potrdile, da je 
bilo res tako. »Srečne bi bi
le, če bi me lahko priredile 
kaj podobnega za naše žene,« 
so rekle tovarisice iz zamej
stva. 

Udeleženke proslave petnaj
ste obletnice I. konference 
SPŽZ so šle domov z oblju
bo, k i so jo poslale tudi v 
pozdravni resoluciji maršalu 
Titu: « . . . Ohranile smo du
ha, k i je vladal na I. kongre
su v Dobrniču. S Teboj na če
lu se bomo še borile za mir 
v svetu ...« 

Peter Romanič 

LJUDSKO 
POSOJILO 

S R E Ž i C E : 44 milijonov 
873 tisoč dinarjev 
54 delovnih organizacij je 

iz poslovnih sredstev vpisalo 
7 milijonov 589 tisoč dinar
jev, 3140 delavcev in usluž
bencev 17 milijonov 504 tisoč 
dinarjev, 1878 kmetov 6 mi
lijonov 658 tisoč dinarjev, 
436 vpisnikov iz ostalih po
klicev 6 milijonov 410 tisoč 
dinarjev in pripadniki VP 6 
milijonov 712 tisoč dinarjev. 

Č R N O M E L J : 24 milijo
nov 13 tisoč dinarjev 

V črnomaljski občini je do 
14. oktobra vpisalo - posojilo 
za SEtopje iz poslovnih sred
stev 21 delovnih organizacij 
skupaj 5 milijonov 200 tisoč 
dinarjev, 1887 delavcev in 
uslužbencev je vpisalo 12 mi- ' 
lijonov 948 tisoč dinarjev, 
555 kmetov 1 milijon 839 ti
soč dinarjev, 272 ljudi iz 
ostalih poklicev milijon 225 
tisoč dinarjev in pripadniki 
vojne pošte 2 milijona 801 
tisoč dinarjev. 

METLIKA: 5 milijonov 
685 tisoč dinarjev 
Tri delovne organizacije so 

v občini Metlika do 14. okto
bra vpisale iz poslovnih 
sredstev 280' tisoč dinarjev, 
867 delavcev in uslužbencev 
jc vpisalo 4 milijone 221 ti
soč dinarjev, 159 kmetov 414 
tisoč dinarjev, 142 vpisnikov 
iz ostalih poklicev pa 770 ti
soč dinarjev posojila za 
Skopje. 

NOVO MESTO: 
134 milijonov 

177 tisoč dinarjev 
V novomeški občini je do 

torka, 14. oktobra, 57 delov
nih organizacij vpisalo 49 
milijonov L20 tisoč dinarjev, 
11.464 delavcev in uslužben
cev 66 milijonov 360 tisoč 
dinarjev, 2193 kmetov 6 mi
lijonov 217 tisoč dinarjev, 

1174 ljudi iz ostalih poklicev 
6 milijonov 595 tisoč dinar
jev posojila za Skopje, pri
padniki vojne pošte so vpi
sali 5 milijonov 885 tisoč di
narjev, tako da je v vsej 
občini vpisanih 134 milijonov 
177 tisoč dinarjev posojila. 

SEVNICA: 26 milijo
nov 597 tisoč dinarjev 

Do vštevši 14. oktobra fc 
v občini Sevnica vpisalo 15 
delovnih organizacij iz po-
slovnih sredstev 9 milijonov 
727 tisoč dinarjev, 2348 de-
lavcev in uslužbencev 13 mi
lijonov 155 tisoč dinarjr v, 
1071 kmetov 2 milijona 939 
tisoč dinarjev in 211 ljudi iz 
ostalih poklicev milijon "6 
tisoč dinarjev posojila zA 
Skopje. Vsega so v občini 
vpisali 26 milijonov 597 tiso« 
dinarjev posojila. 

TREBNJE: 13 milijo
nov 477 tisoč dinarjev 

Iz poslovnih sredstev je 11 
delovnih organizacij vpisalo 
2 milijona 87 tisoč dinarjev, 
1179 delavcev in uslužbencev 
je vpisalo 7 milijonov 817 ti
soč dinarjev, 750 kmetov i 
milijona 24 tisoč in 377 vpis
nikov iz ostalih poklicev mi
lijon 549 tisoč dinarjev. V 
občini Trebnje sb do torka, 
vpisali 13 milijonov 477 tisoč 
dinarjev posojila za Skopje. 

V I D E M - K R Š K 0 : 
74 milijonov 

100 tisoč dinarjev 
22 delovnih organizacij je 

iz poslovnih sredstev vpisalo 
26 milijonov 849 tisoč dinar
jev, 4297 delavcev in usluž
bencev 37 milijonov 667 ti
soč dinarjev, 1299 kmetov 4 
milijone 326 tisoč dinarjev 
in 296 ljudi iz ostalih pokli
cev 5 milijonov 258 tisoč di
narjev posojila za Skopje. V 
občini Videm-Krško so do 
minulega torka vpisali vsega 
74 milijonov 100 tisoč dinar
jev posojila. 

spričo najbistvenejših akci' 
v tem obdobju. Vendar je 
okrajnih nagrad le pet In 
bilo je treba zaključiti tako 
kot je bilo začeto. Marsikate
ra uspešna krajevna organi 
zacija je dobila občinsko na 
grado, kakršne so hkrati 2 
okrajnim razpisali tudi vs* 
občinski odbori SZDL. 

Celotna akcija tekmovanji' 
je upravičila svoj namen. K-
zalo bi le izkušnje iz tega 
obdobja z enako vztrajnostjo 
tudi nadaljevati. Nalog, ki 
spodbujajo k temu, je več 

kot dovolj: pred nami so ob
činski statuti, statuti delov
nih organizacij in še pose. 
bej krajevnih skupnosti, dru
žbeni plan in program se
demletnega razvoja, nadaljnje 
razvijanje samouprave nn 
vseh področjih družbenega 
dogajanja, tekoče in pereče 
gospodarske naloge itd. itd. 
Naj bodo najvišje ocenjeno 
krajevne organizacije v do
lenjskih občinah še naprej) 
na čelu nosilcev novih po
bud pri delu v Socialistični 

l v e z i ! M. (i. 

KRI, KI R E Š U J E Ž I V L J E N J A 
Pretekli teden so darovali kri na novomeški trans-

I fuzljs»ki postaji: Bogo Lilija, član kolektiva "-Krka«, 
i Novo mesto; Marica Trelc, gospodinja iz Novega me-
I sta; Edo Trelc, Alojz Tekstor, člana kolektiva »Novo-
3 les-. Novo mesto; Jože Kranjc, Miha Lokovšek, Vida 
g Počrvina, Rudi Bergar, Franc Košmrlj, Franc Mcso-
§ jedec, Ana Koncilja, Marija Kukman, Fani K rh ln lz 
S Industrije obutve. Novo mesto; Jože BartolJ, klepar 
i te Birčne vasi; Jože Krevs, Janez Goreč, Alojz Kot-
5 mi., Anton Novak, Jože Uhan, Ivan Krakar, člani 
S kolektiva Častno podjetje, Novo mesto; Ciril Zrnec, 
i Mirko Bartolj, Anton jakSe, Franc Erpič, Bojan Tom-
1 šlč, Marko Burgar, Rudi Gole, Franc Bastardi, Anton 
g Kranjc, Jože Mandclj, Marko MandelJ, Ana Vit kovic, 
p Brlgita Kaltnekar, Marija lic, dijak) novomeške gim-
B nazlje. 
m 
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Z a p r i z a d e t e v K r i ž a h i n P e č i c a h š e z b i r a j o 

Hudo neurje s točo je v po
letnih mesecih popolnoma 
uničilo ves pridelek žitaric in 
nekaterih drugih poljščin pre
bivalcem naselij Križe in Pe
čice v brežiški občani. Po 
vseh krajevnih središčih so 
pričeli z nabiralno akcijo za 
prizadete prebivalce. 2000 ki

logramov semensko pšenica 
za 18 gospodarstev iz Križ ta 
3 gospodarstva dz Pečdc Je l* 
pripravljenih in jih bodo go
spodarji dobili v teh dneh. 
Ostale kmetijske pridelke So 
zbirajo, pa tudi pomoč v de
narju, in jo bodo kmalu, ko 
bo akcija zaključena, izročili 
vaščanom Pečic in Križ. 



OB 20. OBLETNICI L KONGRESA ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 

Mladi, a zreli in samostojni 
Dvajset let je minilo, odkar so se od 10. do 12. ok

tobra 1943 zbrali v takrat svobodni Kočevski Reki delegati 
ca I. kongres Zveze slovenske mladine (ZSM). Prvi kon
gres mladih je potekel v duhu kočevskega Zbora odpo
slancev slovenskega naroda; dvajseta obletnica, k i smo jo 
pretekli teden tako slovesno počastili v Ljubljani in v vseh 
naših mladinskih organizacijah, je bila zato lep jubilej 
in pogled na zmagovito prehojeno pot, ob katerem so 
udeleženci proslave sporočili tovarišu Titu: 

»Obljubljamo Ti , tovariš Tito, da bomo znali varovati 
tisto, kar je bilo ustvarjeno z revolucijo, da bomo obli
kovali našo družbo in svet, v katerem živimo, kot ustvar
jalni delavci — zavzeti borci za napredek in mir v svetu.« 

Da bi naši mladi bralci bliže spoznali ponosna leta 
nastajanja samostojne mladinske organizacije, po na tis ku
jemo iz razgovora, M ga je pretekli teden pripravilo 
uredništvo DELA v Ljubljani, kaj je o nastajanju in delu 
mladinske organizacije v Beli krajini povedal tovariš 
NIKO BELOPAVLOVIČ, eden izmed prvih mladinskih 
aktivistov v takratnem belokranjskem okrožju. 

»Do jeseni 1942 so bil i v Be
l l krajini pri Okrožnem odbo
ru OP in okrožnem komite
ju posamezniki zadolženi za 
delo z mladino,« je začel pri
povedovati tovariš Belopavlo-
Vič. »Poleg tega so bili mla
dinski aktivisti, k i so na te
renu ustanavljali mladinske 
aktive. 2e do oktobra 1942 
smo imeli v vseh belokranj
skih vaseh mladinske aktive. 
Do decembra smo tudi že iz
brali kader, k i naj bi prišel 
V oikrožni komite SKOJ in v 
okrožni odbor mladine. 
Okrožni komite SKOJ za Be
lo- krajino je bi l formiran ja
nuarja 1943. leta, hkrati pa 
tudi okrožni odbor mladine. 
Tako smo potem pripravlja
l i skupno mladinsko konfe
renco dolenjske in belokranj
ske mladine, k i naj bi bila že 
T začetku februarja. Na be
lokranjskem področju smo se 
nanjo izredno skrbno pri-
pravljaiH, saj so nam poveda
l i , da se je bo udeležil tudi 
vidneijsd mladinski funkcio
nar. To je bil Ivo Lola Ri-

Niko Belopavlovič je bil dele
gat na Zboru odposlancev slo
venskega naroda v Kočevju 
oktobra 1943 kot mladinski 

aktivist Bele krajine 

bar, k i pa se je med potjo 
nekje zadržal in se konferen
ce n i udeležil. Tako smo jo 
opravili sami in že takrat 

- sprejeli pomembne sklepe. 
Naj naštejem samo nekatere: 

Vse mlade fante je treba 
odpravita v partizane, delo 
na terenu pa naj namesto 
njdn prevzemajo mladinke; 
čimprej je treba pomagati ob
delati zemljo tistim druži
nam, k i imajo svojce v parti
zanskih brigadah in seveda 
obdelovati tudi tisto zemljo, 
k i Je bila zaplenjena belogar
distom. 

Nekaj dni po tej konferen-
vi je prišel tudi Lola Ribar. 
Poleg drugega dela, k i ga je 
moral opraviti v Sloveniji, se 
je tudi z nami, z mladinci za
držal na mnogih sestankih. 
Pripovedovali nam je o I. 
kongresu USAOJ in njegovih 
sklepih, saj se tega kongre
sa naša delegacija ni mogla 
udeležiti in je kongres v ime
nu slovenske mladine pozdra
vil kurir Bradač, k i je bil ta
krat v Bihaću. M i pa smo po
ročali o naši dejavnosti in o 
rezultatih, kii smo jih dosegli 
pri vključevanju mladine v 
organizacijo. 

Po teh razgovorih in seveda 
tudi po februarski konferen
ci mladine pa se je razgiba
nost mladine šele razmahni
la. Mladinci so množično od
hajali v partizanske brigade 
in odrede, njihova mesta v 
vodstvih organizacije so pre
vzemale mladinke. Na sejo 
iniciativnega odbora ZMS v 
Podistendcah 27. maja 1943 
smo tako prišli že s številko: 
96% vse belokranjske mladi
ne Je bilo v mladinskih or
ganizacijah .. .« 

Zelo podobno je bilo ta
krat tudi stanje in delo v 
mladinski organizaciji novo
meškega okrožja. Samostoj

nost v delu, pomoč ljudski 
vojski, vera k i zaupanje v 
zmago ta svetlo bodočnost — 
to je prevevalo vodstva vseh 
mladinskih organizacij, k i so 

»Tole je bil eden izmed naj
mlajših partizanov, kar sem 
jih srečala; morda mu je bilo 
12 ali 13 let, ko je prišel 
k nam v zaščitno četo Glav
nega štaba iz 3. bataljona 
Gubčeve brigade . . . « nam je 
povedala tov. Dragica Rome, 
ko smo jo pred dnevi obiskali 

v Novem mestu 

med vojno s člani ZSM vred 
opravila ogromno politično, 
vojaško in organizacijsko de
lo na frontah in v zaledju, 
če lahko tako sploh imenuje
mo kraje, k i so bili s svoji
mi partizani vred pravzaprav 
en sam plamen revolucije in 
neugasljivega žara: hočemo 
svobodo, hočemo novi svet 
pravice in enakopravnosti. 
Mladi rod je z dejanji doka
zal, da ljubi domovino. Tak 
pa je tudi danes — vreden 
dedič velikih let NOB. 

š t i r j e t r a k t o r j i o r j e j o 
o d z o r e d o m r a k a 

Priprave na jesensko setev 
so bile na področju kmetij
ske zadruge Brestanica pra
vočasno zaključene. Zadruga 
ima na zalogi še vedno do
volj umetnih gnojil in sortnih 
semen. Doslej so podpisali 
pogodbo o sodelovanju za 35 
hektarov pšenice in 20 hekta
rov travnikov. Kmetje zelo 
radi posegajo po Thomasovd 
žlindri, k i je dobro gnojilo za 
travnike, pa je že nekaj let 
ni bilo dobiti. Vs i štirje trak
torji, ki jih zadruga premore, 
so od zore do mraka pr i je
senskem oranju in orjejo v 
treh delovnih izmenah. 

V v s a k o n a š o d r u ž i n o 
d o m a č i t e d n i k 
D o l e n j s k i l i s t ! 

S t a n e K a v č i č : 

Za večjo srčno kulturo, 
za vsesplošno znanje č l o v e k a . . . 

. . .Razvoj vsake družbe je pravzaprav 
vedno posledica dialektičnega boja med 
starim *in novim, med konservativnim in 
naprednim. Ta dialektična borba je ena od 
osnovnih komponent življenja in na
predka. Ta borba je tudi pri nas. V so
cialistični družbi se torej dialektična bor
ba za napredek nadaljuje. Temeljito pa 
se spremene njene oblike. Znano je, da 
čim bolj so razredna ali druga nasprotja 
v dani družbi zaostrena, tem bolj krvave, 
nasilne in nedemokratične so tudi oblike 
borbe za njen napredek. In narobe: čim 
manjša so obstoječa nasprotja v družbi — 
in to je zlasti primer v naši družbi, v ka
teri čedalje bolj izginjajo še poslednji 
ostanki razrednih nasprotij — toliko bolj 
postajajo oblike borbe za nadaljnji njen 
razvoj in napredek demokratične, strpne, 
človeške, obzirne in razumevajoče. Te za
konitosti družbenih konfliktov in borbe za 
napredek pri nas v praksi ne upoštevamo 
vedno dovolj. V neposrednem revolucio
narnem in razrednem spopadu so bile 
stvari črno-bele. Takrat ni bilo pogojev za 
strpnost in marsikdaj tudi ne za prouče
vanje vseh možnih objektivnih činiteljev, 
k i bi j ih bilo treba upoštevati pri kon
kretni odločitvi. Subjektivizem in izključ-
ljivost sta neizbežna spremljevalca vsake 
revolucije. Učimo se s težavo spoštovati 
nasprotno mišljenje in antitezo, zato ker 
smo živeli in se borili dolgo let v pogo
jih, v katerih se je za nasprotnim mne
njem in antitezo marsikdaj skrival za
vestni in razredni sovražnik. Zdaj pa ni 
več tako. Zdaj postaja sestavni del demo
kratičnih socialističnih odnosov tak način 
vsakodnevnega življenja in občevanja, pri 
katerem je treba spoštovati nasprotno 
mnenje in potrpežljivo poslušati najrazlič
nejše argumente. Improvizirane ocene in 
osebni vtisi niso babica modrih sklepov. 

Mislim, da upravičeno pričakujemo, da 

bo tudi v tem pogledu mlada generacija 
dala svoj prispevek. Ona ima srečo, da 
živi in dela v takih pogojih, v katerih je 
možno in potrebno čimbolj zavestno raz
vijati in krepiti demokratično spoštova
nje mnenj in predlogov in delovnih rezul
tatov vsakogar. In ona zato lahko mnogo 
pripomore k temu, da se dostojanstvo, 
objektivnost, obzirnost in človeška strp
nost — ne samo pri ocenjevanju najbolj 
splošnih in velikih dogodkov, ampak tudi 
pri ocenjevanju vsakodnevnih, tako rekoč 
nepomembnih, toda vendar človeških 
stvari — neprestano dviga na čim višjo 
raven in da vse to tudi dobiva več človeč
nosti in srčne kulture. Tudi to je sestavni 
del borbe za socializem in osvoboditev 
človeka. 

Ob upoštevanju navedenih dejstev in na 
teh osnovah je danes mladini edino mo
goče imeti predloge in zahteve po boljšem 
in lepšem. Normalno je, da današnja mla
dina razmišlja o boljšem standardu, kot 
je današnji. Prav je, da ima dodatne pred
loge, kako naj se razširi šolska mreža, iz
boljša poslovanje delovnih organizacij in 
organizacija dela. Tudi ni bogokletno, če 
ima očitne simpatije do motorizacije, če 
spremlja modo in se veseli skrajšanega 
delovnega časa. Za vse to smo se tudi bo
rili. Seveda pa smo se tudi borili in se še 
borimo za večjo srčno kulturo, za večjo 
človečnost, demokratičnost in vsesplošno 
znanje človeka. 

Vsi t i cilji in tako življenje se je zdelo 
našim prednikom dosegljivo samo v nebe
škem raju. M i smo tako življenje že slutili 
na obzorju. V i , dragi mladi prijatelji, ga 
boste uresničili. Vrata so odprta! Zavi
hajte rokave, na delo in horuk v nove 
čase! 

(Odlomek iz zbornika »ORIS 
MLADINSKEGA GIBANJA V NOB 
1941—1945«) 

Takole je bilo zadnje dni na avtomobilski cesti pod Beogradom. Največje delo jugoslovan
ske mladine bo te dni končano pred rokom — od Ljubljane do Gevgelije v Makedoniji je 

stekla črno-bela magistrala jugoslovanskih narodov 

M a r t i n F u l s : 2 

O vzgoji otrok 
če damo enoletnemu otroku priložnosti, bo posto

poma postajal samostojnejši i n družabnejši z otroki 
in odrasl imi , bolj samozavesten in odkrit , če je zaprt, 
brez družbe, če bo nad n j im ves dan materina roka, 
bo ostal boječ i n vase zaprt. Ka te r i način je torej bolj
ši za otrokovo samostojnost? 

K o otrok shodi, m u kupimo čeveljčke s podplati 
l n ga pustimo, da hodi i n raziskuje. Nič zato, če se 
umaže! Pelj imo ga na taka mesta, kjer se bo navadil 
na ostale otroke, če dvigne ogorek cigarete, priskoči
mo, m u ga odvzamemo in m u damo kaj drugega, s 
čimer se bo zabaval. Res je, da preprečimo mnoge 
nezgode, če imamo otroka zaprtega, vendar pa se 
otrok na ta način ne bo duševno pravilno razvijal. 

če otrok vztrajno zahteva, ga pustimo iz stajice. 
Nekateri otroci se v stajici dobro počutijo do leta i n 
pol, drugi pa j o smatrajo za zapor že v devetem me
secu. Večina se pa v stajici dobro počuti, dokler se 
ne nauči hodit i . Pravi lno je, da pustimo otroka iz 
stajice, ko mu ta postane zoprna. Seveda se p r i tem 
ne bomo oziral i na njegov prv i jok. če m u damo pr i 
merno igračo, se bo zabaval še kakšno uro. 

N a v a d i t e o t r o k a n a d r u g e l j u d i 
Otroka moramo navadit i na tuje osebe. Dokler j i h 

ne pozna, j i h gleda z nezaupanjem. Potem se pa pri
bliža i n z n j im i spri jazni na otroški način. Morda bo 
samo stal v bližini tuje osebe in jo opazoval a l i pa 
j i bo kaj svečano ponudi l in vzel zopet takoj nazaj, 

morda bo pobral svoje igračke in j i h položil v na
ročje. 

Mnogi odrasl i 'ne vedo postopati z otrokom, ker 
ga ne pustijo p r i m i r u tol iko časa, da b i j i h proučil. 
Navadno pristopijo k njemu in mu mnogo pripovedu
jejo, vsled česar se zateče k mami, p r i kateri išče za
ščito. Potem pa potrebuje več časa, da se ponovno 
ohrabri i n sprijatel j i . Dobro je, če mama takoj ob pr i 
hodu opozori obiskovalca: »Pogovarjajva se nekaj ča
sa, pa se nama bo sam približal!« 

K o otrok shodi, m u dajmo priložnost, da se nava
di na neznane osebe in se j i m brez strahu približa. 
Zelo koristno je, če ga nekol ikokrat tedensko odve
demo s seboj v trgovino, če je le možno, ga odpelji-
mo vsak dan na otroško igrišče, kjer bo spoznal osta
le otroke, čeprav se še ne more z n j imi igrati , j i h bo 
pa vsaj opazoval, če se navadi igrati v njihovi bliži
ni , se s tem pr iprav i na skupno igro, ko pride prime
ren čas, to je v drugem letu starosti. 

S k r b z a o t r o k o v o v a r n o s t 

K a k o naj uredimo sobo, ko otrok shodi? če re
čemo mami, da je otrok že prevelik za stajico a l i vo
ziček in se že lahko igra na tleh, bo zaskrbljeno odgo
vori la: »Bojim se, da se poškoduje, če drugega ne, m i 
uničuje pohištvo.« Kako bomo preprečili, da enoletni 
otrok ne bo kvar i l predmetov v sobi, i n ga obvarovali 
pred nezgodami? Prostore, v katerih se zadržuje 
otrok, uredimo tako, da se bo lahko igral le s t ist imi 
predmeti, k i Jih lahko doseže in za katere vemo, da 
j i h ne more poškodovati al i pa se z nj imi ponesrečiti, 
če tega ne storimo, ga moramo stalno opozarjati, da 
se ne sme dotikati večine predmetov v sobi; posledi
ca tega bo, da bomo postali nervozni m l i n otrok. Ve
deti pa moramo tudi to: če ima .otrok p r i roki dovolj 

zabave, se ne bo brigal za predmete, k i se j i h ne sme 
dotikati . 

Kako preprečimo nezgode? Vsake nezgode ne mo
remo preprečiti, če na otroka stalno pazimo in hodi
mo okrog njega, bo postal plašljiv in nesamostojen. 
Vendar pa lahko preprečimo večje nezgode, če vemo, 
kje je nevarnost za otroka in jo poizkušamo odstrani
t i . Tako je na pr imer znano, da je za otroka nizek stol 
primernejši kot visok, k i se zlahka prevrne. Sto l mo
ra imeti jermenček, da lahko otroka privežemo, in 
kl jukico, s katero pričvrstimo pr ik lopno deščico. Tud i 
otroški voziček mora imet i jermenček, če je otrok že 
toliko star, da se vzpenja. Dokler se otrok ne navadi 
hodit i po stopnicah, naredimo na vrhu in v začetku 
stopnic ograjico. Okna, posebno v nadstropju, pri
merno zavarujmo! 

N i priporočljivo pust i t i otroka, da se plazi po ku
hinj i v času, ko pripravl jamo hrano. Lahko nam spo
drsne in ga polijemo z vrelo tekočino, otrok pa lahko 
tudi sam potegne posodo s štedilnika. Najbolje je, da 
ga damo v tem času v stajico al i na stol. Navadit i se 
moramo, da bomo ročaje loncev na štedilniku obračali 
k zidu. K o delimo hrano, postavimo posodo z vročo 
tekočino na sredo mize. Ne uporabljajmo prta, k i vi
si čez rob mize, da ga otrok ne povleče! 

P r e m i s l i m o p r e d e n bo p r e k a s n o ! 
Otrok, k i še vedno nosi predmete v usta, se ne sme 

igrati z drobnimi predmeti, kot so gumbi, kroglice, fi
žol, koruza, lešniki itd., ker mu lahko zdrsnejo v sap
nik i n se bo zadušil. Med igranjem ali tekanjem naj 
n ima svinčnika al i drugih koničastih predmetov! 

Pred kopanjem vedno zmerimo toploto vode, ker 
zelo vroča voda povzroča opekline! Ne postavljajmo 
posode z vrelo vodo na pod! 



Sprehod po Leskovcu 

Z d e n k a G o l o b - B o r č i č : 2 E N E (linorez) 

Učiteljiščniki med seboj in o sebi 
Dijaki novomeškega učitelji

šča so imeli 4. oktobra konfe
renco aktiva ZMS in šolske 
skupnosti. Ob številni udeležbi 
ueiteljiščnikov in članov pro
fesorskega zbora so razprav-

Gogo I v a n o v s k i : 

Ohridski motiv 
Deset z obale 
zvestih čez vale 
v zarjo večerno 
nosi čolnič —. 
Deset z obale 
zvestih čez vale, 
ž njimi prešerno 
šiv val, fantič. 

Veter zadahne, . 
ladjico plahne, 
v daljo hitreje 
oiziblje jih. 
Tiše in tiše 
z domače hiše 
za njimi veje 
turoben vzdih. 

Deset z obale 
zvestih čez vale 
v zarjo večerno 
nosi čolnič —. 

Vrgla bo mirna 
voda, oj širna, 
val neizmerno 
daleč ob grič. 

(Poslovenila Lili Novy) 

ljali o delu mladinske orga
nizacije na šoli in poživitvi 
nekaterih dejavnosti. Zelo 
tehtno so nakazali, kakšna 

naj bo vsebina idejnovzgojne-
ga izobraževanja, kulturno-
prosvetne dejavnosti in osta
l ih zvrsti, k i jih gojijo v 

prostem času. Menili so, da 
bo treba dati večji poudarek 
krožkom, v katere namerava
jo prenesti temeljni obseg 
dela. Krožkov, ki že več let 
uspešno delajo in združujejo 
dijake z enakimi interesi, je 
več. Literarnemu, lutkovnemu, 
folklornemu in drugim krož
kom pa se je letos pridružil 
še filmski, katerega glavni na
men je oceniti film na red
nem kino sporedu ter ga pri
poročiti ali odsvetovati mla
dini. Zelo pomembno je delo 
marksističnega krožka, v ka
terem mladina spoznava na
predne ideje in revolucionar
ne smeri raznih gibanj. So
delavci tega krožka bodo le
tos razširili program in spre
menili delovne metode. Novo 
vsebino bo dobil tudi program 
mladinskih ur, na katerih bo
do poleg rednih problemov, 
ki zanimajo posamezne razre
de, spoznavali problematiko 
komune. Delo klubov OZN 
bodo poživili in popestrili. 
Zrcalo vse te razgibane dejav
nosti na šoli, k i obeta, da bo 
ob dobro zastavljenih delov

nih programih obrodila še le
pe uspehe, pa mora postati tu
di glasilo učiteljiščnikov »Na
ša misel«. Tak sklep so na 
konferenci sprejeli zato, ker 
je glasilo premalo pisalo o 
življenju dijakov, k i se pri
pravljajo na učiteljski poklic. 

Na konferenci je bilo po
udarjeno, da so se dijaki do
slej redno udeleževali najraz
ličnejših akcij in tako poma
gali reševati razna vprašanja. 
Zato so se odločili, da za po
nesrečence v Skopju organizi
rajo znatno pomoč. V ta na
men se bodo dogovorili s 
KGPK iz Novega mesta glede 
pogozdovanja na Gorjancih, 
zaslužek pa bodo nakazali za 
makedonsko ljudstvo. 

Tudi šolsko skupnost na 
učiteljišču čakajo nove naloge. 
Na petkovi konferenci so se 
pomenili, da bo potrebno 
predvsem utrditi samouprav 
Ijanje na šoli. Izdelali bodo 
analize uspehov in raziskali 
razloge za slabe ocene. Ne 
skladja-so tudi v štipendijah, 
ki j ih prejemajo dijaki, zato 
bodo v prihodnje vplivali na 
izravnavo štipendij predvsem 
v tistih občinah, kjer so raz
like največje. Izkazalo se je 
tudi, da kaznovanje s strani 
profesorjev ni bilo najbolj 
učinkovito, zato so predlagali, 
naj bi o tem odločale razred
ne skupnosti. 

Klubsko življenje v Leskov
cu se nikakor ni moglo ujeti 
z delovnim programom, ki 
smo si ga zastavili v pretekli 
sezoni. Vsa prizadevanja so 

V novembru MPš 
v Novem mestu 

- Prihodnji mesec bo v No
vem mestu začela delati mla
dinska politična šola. Odprli 
bodo dva oddelka. V prvem 
bodo obiskovalci mladinski 
aktivisti iz gospodarskih or
ganizacij, drugi oddelek pa 
bodo obiskovali aktivisti iz 
srednjih šol. V oddelkih bo 
po 35 mladincev, pouk pa bo 
trajal v vsakem oddelku 90 
ur. V tem času bodo obdela
l i vrsto tem o mednarodnem 
političnem gibanju, izgradnji 
socializma pri nas in v svetu 
itd. Med drugim bodo obde
lali tudi gospodarsko in po
litično življenje v občini ter 
naloge mladine na vseh pod
ročjih javnega življenja. 

Novo nadstropje šole 
na Vidmu 

Ker se število prebivalcev 
v novih naseljih na Vidmu 
hitro povečuje, dssedanji 
prostori osemletke več ne 
zadoščajo potrebam. V zvezi 
s tem je že bil sprejet sklep 
o gradnji novega šolskega 
poslopja, k i bo zadostila po
trebam v daljši bodočnosti. 
Videmska osemletka pa še 
letos potrebuje vsaj tri nove 
učilnice, da bi se lahko p& 
uk nemoteno odvijal. Začas
no rešitev bodo našli tako. 
da bodo takoj začeli doseda
nje šolsko poslopje dvigati 
za eno nadstropje. Še prej 
bo treba ugotoviti, če teme
lji stavbe to dopuščajo. No
va gradnja ostaja še vedno 
edina resna rešitev, zato na
črte zanjo pospešeno pri
pravljajo. 

Brestaniška šola 
prihodnje leto 

Stara brestaniška šola do
besedno razpada, zato bodo 
prihodnje leto pričeli graditi 
novo šolsko poslopje. Načrti 
so že -pripravljeni in bo v 
prihodnjih dneh pri pristoj
nih organih opravljen pregled 
projektantovih predlogov in 
razprava o njih. Nova grad
nja, k i se bo, kot smo že 
omenili, pričela prihodnje le
to, bo veljala okroglo 150 mi
lijonov dinarjev. Brestanica 
bo dobila sodobno ' urejeno 
šolsko stavbo, v kateri bodo 
poleg učilnic še telovadnica, 
prostori za tehnični pouk in 
vse ostalo. 

se skoroda izjalovila. Razlo
gov za to je več, najpomemb
nejši pa je ta, da ni pravih 
prostorov. Nad gasilskim do
mom je neki prostor, ki bi ga. 
bilo treba le urediti. Na vo
ljo je tudi denar, s katerim 
razpolaga krajevni odbor 
SZDL, ljudi, k i bi vse to iz
peljali, pa začuda ni moč naj-
ti-

Delo v klubu bi lahko zelo 
razgibalo kulturno prosvetno 
delo na vasi. Člani bi se lah
ko zlasti pozimi sestajali na 
predavanjih, na veselih veče
rih, ob večerih glasbe, dra
matike, ob šahu in televizor
ju, lahko bi imeli literarne 
večere in še marsikaj. Ta de
javnost terja manjše priprave 
kot gledališke predstave, ker 
je sodelovanje med nastopa
jočimi in občinstvom nepo
sredno in so večinoma gledal
ca in poslušalci hkrati tudi 
izvajalci. 

Ob tem ne gre zapostavljati 
gledališke dejavnosti; ta naj 

le raste in se krepi. Reči Je 
treba samo, da ena premiera 
v sezoni ne more reševati kul
turnega poslanstva prosvetne
ga društva. 

Da pa le nismo ostali brez 
vsega, je poskrbel mladi ama
terski fotograf Rado Riedl, k i 
je pripravil kakih 100 diapozi
tivov s posnetki Leskovca in 
bližnje okolice. Skrbno izbra
ni motivi so opozarjali na mi
kavnost in lepote krajev, k i 
jih sicer poznamo, a se vsega 
lepega niti ne zavedamo. Tudi 
tu velja staro pravilo: kar je 
tuje, je bolj cenjeno. Pa ven
dar ne bi smelo biti tako! Le
pote svojih krajev bi morali 
odkrivati sebi in drugim. 

S tem smo začeli letošnjo 
klubsko sezono, in vse kaže, 
da ne bo le pri tem ostalo. 
Ob snidenjih v klubu bomo 
morda le spoznali nekaj vred
not življenja in človeka; upa
mo, da bodo tudi prostori 
kmalu nared. 

mS. 

S A M O V N O G A H ? 
Prejšnji teden smo pisali o tem, kako nekateri 

zgOlj iz malomarnosti posiljujejo slovenski jezik. 
Da botruje raznim popačenim dopisom, uradnim ob
javam in drugim besedilom največkrat res le malo
marnost, naj pokaže tudi pismo, k i nam ga je te 
dni poslala Podzveza nogometnih sodnikov v Ljub
ljani. 

»Z ozirom na. to, da se je Dolenska priklu-
čila k Ljubljani so tudi združili nogometno 
tekmoval je bivših okrajev Novo mesto In 
Ljubljana. Pri tem pa se je pokazalo, da je 
nogomet zelo slabo razvit na teritoriju Do-
Ienske ravno tako pa tudi ni nikakega sodni
škega kadra, k i bi bilo sposobno voditi nogo
metna srečanja v tem tekmovanju kakor tudi 
v višjem tekmovanju. Vsled tega se je naš 
Izvršni odbor odločil da bo priredil tečaj za 
kandidate za nogometne sodnike tudi v No
vem mestu in se vsled tega obračamo na vas, 
da bi nam pomagali pri agitaciji za ta tečaj 
z naslednjo brezplačno objavo med športnimi 
dogotki:« 

Tako torej nogometaši; po njihovem mnenju se 
je potemtakem »Dolenska priklučila« k Ljubljani. 
Pismo je izrazit primer podcenjevanja materinega 
jezika, saj vsak šolar na Slovenskem ve, kako piše
mo besedici ključ in priključeno. Številni »športni 
dogotki« (tudi v Ljubljani in drugod po naši mili 
deželi!) potrjujejo, da marsikje prav nogometašem 
manjka precej osnovnošolskega znanja, omike in 
srčne kulture. Ponedeljska športna poročila nas žal 
kar premnogokrat seznanjajo s takimi »dogotki«. 
Objavo o tečaju za nogometne sodnike bomo seveda 
objavil;, članom Podzveze nogometnih sodnikov v 
Ljubljani pa toplo priporočamo, da se vpišejo v 
enega izmed jezikovnih tečajev najbližje delavske 
univerze. Tudi »Slovenski pravopis« nI tako draga 
knjiga, da je tisti, k i bi ga potrebovali, ne bi mogli 
kupiti. Ni vsa moč samo v človekovih nogah, tudi 
glava potrebuje svojo »hrano« in zdravo podlago! 

Pa brez zamere! 

J a n k o J a r c 

September in oktober 1943 na Dolenjskem 
Na. višinah nad Kolpo pri 

Brodu ob Kolpi so prodirajo
če nemške enote zadele na 
močan odpor enot XIV. divi
zije in prodrle v Kočevje šele 
v noči od 24. na 25. oktober. 
Po poročilu obveščevalnega 
oddelka Glavnega štaba so se 
vsi nemški tanki obrnili iz 
Kočevja po cesti proti Rogu, 
odkoder so močno streljali 
na Rog. 

Vsa ta prodiranja je sprem
ljalo nemško vojno letalstvo 
in obsipavalo naselja in ljudi 
z bombami ter mitraljeskim 
ognjem. Posebno močno so 
bile napadane Dolenjske To
plice 22. in 24. oktobra, istega 
dne tudi vasi Polom in Stari 
Log, na Rogu pa Podstenice. 

Sele po zavzetju Kočevja 
so se nemške enote iz Novega 
mesta začele pomikati ob Kr
ki navzgor proti Soteski in 
v smeri proti Rogu, zasedle v 
torek, 26. oktobra, že skoraj 
vse vasi okoli Toplic, v Topli
ce same pa vdrle v sredo, 27. 
oktobra, zjutraj in krenile da
lje proti Rogu in Starim 2a-

gam, kjer jim Je prihajala 
naproti motorizirana kolona 
iz Bele krajine. Spotoma so 
odkrili nekaj partizanskih 
skladišč ter požigali, 29. okto
bra pa pognali v zrak veliko 
municijsko skladišče nad 
Podturnom. 

Da je bil Rog med tistimi 
predeli Dolenjske, ki ga je 
hotel sovražnik posebej do
bro preiskati, je jasno. Par
tizani, ki so bili ob tej hajki 
na Rogu, so vedeli povedati, 
da so bili Nemcem pri njiho
vem križarjenju po roških 
cestah in poteh za vodnike 
kočevarski preseljene! s Kr
škega polja. 

Ob času nemškega vdora na 
Rog Je bilo v varstvu njegovih 
gozdov več bolniških posto
jank z ranjenci, bolniki, re
konvalescenti, zdravstvenim 
in strežnim- osebjem ter za
ščitnimi četami, na Bazi 20 
prebivajoči člani političnega 
vodstva s spremnim osebjem, 
od vojaških enot pa le deli 
Železnlčarske brigade in na 

hitro roko iz rekonvalescen-
tov sestavljena začasna bri
gadna formacija. Ta je Štela 
skupaj s priključeno bolničar-
sko šolo 250 ljudi in bi se mo
rala pravzaprav umakniti v 
Zumberak ter zvabiti sovraž
nika za seboj, pa jo je nem
ški vdor prehitel in potisnil 
nazaj na Rog. Cesto med Ko
čevjem in Starim Logom je 
nadzoroval III. bat. Tomšičeve 
brigade in delal na njej pre
kope in zaseke. 

S kočevske strani so Nem
ci že 25. oktobra poskušali 
prodirati skozi Zeljne (Sela) 
proti Zagi na Rogu, pa so jih 
enote 2elezničarske brigade 
zavrnile, nakar so Nemci s 
'tremi avioni napadli položaje 
teh enot in Jih obstreljevali 
s tankovskimi topovi. Zatem 
so že prodrli po cesti Stari 
Log—Smuka in bili v Hinjah. 
V sredo, 27. okt., pa so vdrli 
na Rog tudi s topliške strani 
in potem nekaj dni s tanki 
in oklopniml avtomobili kri-
žarili po roških cestah in po
teh. 

V pričakovanju nemškega 
vdora so hiteli izpraznjevati 
bolniške postojanke in Bazo 
20. Ranjenci so bili razmešče
ni po bunkerjih, ki so bili za 
tak primer že prej pripravlje
ni, prav tako so z Baze 20 odšli 
v bunker blizu tiskarne »Ur
ške«. Nemci so izsledili in po
žgali bolnišnici Jelenžleb, ki 

je že od pomladi 1943 služila 
le za skladišče, in Spodnje 
Lašče ter rekonvalescentno po
stajo v .Spodnjih Stalah, po
imenovano Skrilj, ne da bi v 
njih koga zajeli. Toliko bolj 
je bil tragičen konec bolnišni
ce »Pugled«: nemški vdor je 
postojanko presenetil, iz nje 
sp se rešili le lažje ranjeni, 
enaindvajset težko ranjenih 
pa so Nemci dobili v bolniš
nici, j ih pobili in z bolnišnico 
vred sežgali. 

Nemška ofenziva, kljub te-

Črnomelj: takole je bilo mesto po bombardiranju 
3. oktobra 1943 

mu da je divjala prek DolenJ. 
ske in Notranjske kot hudo
urni vihar, svojega cilja n i 
dosegla. Partizanske brigad« 
so spretno odbijale nemške 
napade in Je do večjih borb 
prišlo predvsem na Ilovi gori 
in v gozdovih Mokrca in K r t 
m i , kjer so bile Cankarjeva 
oziroma Levstikova in Ljub
ljanska brigada. Proti sredini 
novembra je nemška ofenziva 
skoraj povsem splahnela. Za 
njo so ostale le nemške po
stojanke predvsem v Novem 
mestu in Kočevju ter nekate
rih večjih podeželskih krajih, 
sovražne posadke pa so se
stavljale enote nemških S3 
policijskih bataljonov in slo
venskih domobrancev. Iz teh 
postojank so sovražni oddelki 
sicer patruljirali po svoji oko
lici, nekaj časa vdirali zlasti 
iz Novega mesta prek Toplic 
na območje Roga in Starih 
2ag, kjer so iskali predvsem 
še neodkrita skladišča vojne
ga ln ostalega materiala. 

Glavni štab Slovenije je ta
koj pripravljal partizansko 
ofenzivo, k i se Je začela 12. 
novembra z blokado Novega 

.mesta, medtem ko je Bela 
krajina bila že od 11. novem
bra popolnoma osvobojena. 



OflfiianHilipcie: 
REICHSTAG 
V PLAMENIH 

40 
Ubili so tudi jasnovidca Erika -Hannussena, k i je dan 

pred požigom v svojem stanovanju v Berlinu na okulti-
Btični seji kot jasnovidec dejal: 

»Vidim goreti veliko hišo«. V času, ko so listi in 
radio dajali šele prve vesti o požigu, je Hannussen že 
govoril o tem, da so požar zanetili komunisti. Zato so ga 
nacisti 1. aprila 1934 umorili v smrekovem gozdiču ob 
cesti, k i vodi iz Barutha v Neuhot. 

Ce kdo preveč ve, je nevaren. Tega še je zavedal tudi 
Goring. »Fantje«, k i so prišli skozi "podzemeljski hodnik 
lz Gd ringove palače v Reichstag, so imeli na razpolago 
zažigalni material, k i j im ga je priskrbel Goring iz skla
dišča ministrstva za letalstvo. Lubbe \je požigal sam; bil 
je sam in brez uspešnih zažigalnih sredstev. Skupina pra
vih požigalcev, k i jih je vodil Edmund Heines, nekdanji 
policijski načelnik v Breslau, je uporabljala bakle in 
pustila v poslopju za seboj kopico pločevinastih posod. 
Strokovnjaki so na procesu trdih', da so požigalci verjetno 
uporabljali fosforno gorivo. 

Dragoceno pojasnilo o požigalcih je dala žena nacio-
nalsocialističnega predsednika senata v Danzigu, k i je 
kasneje emigrirala iz Hitlerjeve Nemčije. Ana Rausehnig 
je 1942. leta v New Yorku napisala svoje spomine, v ka
terih omenja tudi požig Reichstaga. Njen mož Hermanu 
Rausching j i je pripovedoval, kako mu je Goring zaupal, 
da so sežgali Reichstag njegovi »fantje«. Potožil je samo, 
da mu je žal, ker j im ni uspelo bolje opraviti ln da niso 
»stare ropotarnice spremenili v kup podrtije«. Ker pa so 
»fantje« vedeli preveč, so morali svojo uslugo nacizmu 
drago plačati: 30. junija 1934 ni nihče preživel. 

Ko je zagorel Reichstag, so se dogodile še nekatere 
stvari, k i jasno govorijo, da so bili nacisti tisti, k i so 
hoteli temeljit požar. Temeljit požar za končni nastop! 

Na dan požara so morali uradniki v Reichstagu že 
predčasno, ob 1. uri popoldne, zapustiti palačo, kar jim 
je ukazal nadzornik stavbe. Palača je bila prazna, vanjo 
pa je prišlo le nekaj nacističnih poslancev v svoje pisarne 
po opravkih. 

Goring je razen tega pustil palačo Reichstaga brez 
pravega varstva in ni postavil nobenih straž. Gasilci so 
bili o požaru prepozno alarmirani; samo tako se je lahko 
zgodilo', da so na kraju požara že našli oddelek SA, ki je 
štel 20 mož. Goring je berlinskemu višjemu požarnemu 
direktorju Gemppu izrecno prepovedal, da bi dal takoj 
znak za velik alarm in da bi od vsega začetka vključil 
močnejše gasilske oddelke. 

V palači so našli obilo zažigalnih sredstev. Po mnenju 
Gemppa jih je bilo toliko, da bi jih naložili kvečjemu na 
velik tovorni voz. To poročilo je povzel ves svetovni tisk. 
Gemppa so kmalu nato obtožili raznih poneverb in ga 
zaprli. Razumljivo: Goring ni hotel, da bi palačo rešili, 
zato je potreboval velik požar. Sele 18. junija 1933 je 
Gempp v nemških listih »objavil« preklic; zbal se je za 
Kroje življenje in pristal na objavo preklica. 

Goring ni pozneje nikoli več omenil podzemeljskega 
In. Inika: tudi tisk ga ni nikoli več omenil, s tem pa so 
In i-li samo preslepiti nemško in svetovno javnost. Igra 
pa je doživela grozen polom. Resnica je bodla v oči. Na
cisti so zgubili bitko v moralnem pogledu, toda požig jim 
je razvezal roke. da so v krvi in terorju »uredili« državo 
kljukastega križa. 

Hitlerjeva vlada je v letu 1933, v letu priprav na leipzi-
si.i proces, potrošila za propagando 50 milijonov mark. To 
je več kot 7 milijard dinarjev — fantastična številka, k i 
ne potrebuje nobene razlage. 

PROTIPROCES V LONDONU 
Antifašističncinu preiskovalnemu odboru gre zahvala, 

da je požig Reichstaga pojasnil, kolikor je bilo mogoče. 
Zbral je nič koliko dokazov. Delavske organizacije v Nem
čiji so bile neutrudljive, čeprav so delovale v ilegali. 

Odbor so sestavljali angleški sodnik D. N. Pritt, fran
coski državni podtajnik Moro-Giafferi, francoski poslanec 
(•aston Bergerv, ameriški sodnik Arthur G. Hays, švedski 
senator Georg Brantiug, nizozemski poslanec dr. Betsv 
Bakker-Nort, danski sodnik Vald Huidt in Belgijec Pierre 
Vermevlen. 

Nekaterim sejam so prisostvovali še Francesco Nitti, 
nekdanji italijanski ministrski predsednik (pred nastopom 
fašizma), in predsednik švicarskega nacionalnega sodišča 
Johannes Huber. 

Tajništvo tega odbora je delalo pet mesecev, da je 
zbralo ves potratni dokazni material. Prvo sejo je imel 
odbor i. septembra 19311 v Parizu. Od 5. do 7. septembra 
je delovala na Nizozemskem podkomisija, ki je preiskala 
primer van der Lubbeju. 

Uvod v londonski proces je bilo veličastno zborovanje 
v dvorani VVagram v Parizu, kjer je 11. septembra govoril 
Moro-Giafferi deset tisoč antifašistom o požaru v iteich-
stugu. Svoj govor jo zaključil i vzklikom: 

»Goring, požigalec si ti!« 
Bilo je prvič, da je. neki nekdanji minister zalučal mi

nistru Goringu to obdolžitev v obraz. Giafferi, največji 
sodni izvedenec Francije, je izpovedal to kot soglasno 
mišljenje svetovne javnosti. 

11. septembra ob 10. uri predpoldne. sc je pričel v 
Londonu na sedežu angleškega združenja pravnikov lon
donski protiproces. Prvič v zgodovini Človeštva se je 
zbralo tako svetovno ljudsko sodišče. Trajal je pet dni. 
Zatožne klopi ni bilo, čeprav je bilo vsem jasno, da sedi 
na založni klopi celotna nacistična vlada. 

V predpreiskavi je odbor zaslišal več kot sto prič. V 
Londonu je nastopilo trideset pomembnih prič. Med njimi 
KO bili: politik nemške meščanske stran.ke Georg Bernhard 
ln socialnodemokratska voditelja dr. Hrrtz in dr. Breit-
•cheidt. Nastopil je nemški pisatelj Kmst Toller, čigar 
knjige je dal Goebbels javno sežgati. Pričal je komuni
stični poslance VVilhelm Koenen. 

Ali poznate cesto iz Beograda do Dubrovnika? 
(Nadaljevanje in konec) 

Naša Irka je s široko odpr
timi očmi zrla skozi okno, 
zdaj v globoke soteske pod ce
sto in strmo skalovje nad 
njo, zdaj v umirjeno, s cedra-
stdmd bori poraslo hribovje — 
in spet v neskončno gole pla
njave, posute s čredami ovac 
na paši. To je Jugoslavi
ja! Se nikoli ni bila tod. 
Wonderful! Čudovito! Ganila 
jo je prizadevnost domačinov, 
ki so hoteli v kratkem času 
razgrniti pred njo vso seda
njost in preteklost svoje de
žele, zlasti njen poslednji, 
najbolj junaški' del. • Transla-
te! Translate! Prevedite mi! 
Da, čudovito ljudstvo. Niče
sar ni pozabilo in ponosno 
ponavlja svojo zgodovino. Po
dobno je vsem ljudstvom na 
zemlji, ki ljubijo svobodo. Pa 
tako odkrito, toplo. 

»Povejte jim, da jih obču
dujem!« 

Morda je Irkin obraz sam 
od sebe vzbujal zaupanje. Z 
ljudmi smo res vso pot imeli 
izredno srečo. 

K r a j i , k i s o n a m v p o n o s 
V večjih krajih je avtobus 

postal za petnajst do dvajset 
minut. Vsakokrat smo kratki 
odmor dobro izkoristili. Če
prav je miss Aileen bolela 
noga, ni zamudila nobene pri
ložnosti, da vidi kaj novega. 
Mesta, k i so se začela po voj
ni razvijati, kažejo razveselji
vo sliko okusa in urejenosti. 
Požega, Titovo Užice, Foča ... 
Okoli novih stanovanjskih in 
upravnih stavb ne vidiš ku
pov razrite zemlje ali planja
ve suhe trave, temveč z lju
beznijo negovane male par
ke, polna živobarvnih vrtnic 
in nageljnov. Kot bi skrbel 
zanje isA. neutrudno potu
joči vrtnar (Hm, kaj če bi ga 
povabili se, k nam?) 

»Ah smo še v Srbiji, ali 

srna morda že prestopili me
jo Bosne?« je spraševala ra
dovedna miss. Sama od sebe 
je začela iskati razlike med 
jugoslovanskimi narodi in de
želami, ko je opazila, da ude
leženci seminarja v medse
bojnih pogovorih Ogovorimo 
različne jezike in da si', če 
verjamete ali ne, včasih po
magamo celo z' angleščino. 

»Da so take razlike med va
šimi narečji?« Funny! Zabav
no! 

»Dokler vidimo pravoslavne 
cerkve, napise v cirilica * in 
moške z vojaškimi čepicami 
na glavi, smo v Srbiji,« j i po
jasnjujemo. Zanimivo je, da 
le redko vidiš preprostega Sr
ba, ki ne bi nosil na glavi vo
jaške kape. Te so značilnejše 
od opank. Kot da so vsi le 
vojaki na dopustu. 

»Znamenje, da smo v Bosni, 
bodo napisi v latinici, džami
je in fes!,« nadaljujemo s pre
prosto razlago. 

Pravkar smo se peljali "sko
zi dolg cestni predor. Na dru
gi strani nas je pozdravila 
majhna džamija. Okrog nje 
nekaj nizkih hiš in sadovnja
ki s slivami. Po cesti je do
stojanstveno, s pravo musli
mansko zbranostjo korakal 
visok mož s fesom na glavi. 
Bosna! 

Prispeli smo v Višegrad. Ko 
je voznik popravljal motor, 
smo si ogledali mesto. Stari 
del z muslimanskim ozračjem 
začenjajo preglaševati nove 
stavbe, krasna, moderna šo
la, urejen park. 

In po'.em — trenutek čiste
ga literarnega užitka, ko smo 
zbrneli čez mest Mehmeda 
Sokolovića. Na Drini ćuprija, 
naš Ivo Andrić. V družbi tuj
ke, ki pozna našega Nobelove
ga nagrajenca, smo začutili 
nekak skupni jugoslovanski 
ponos. 

V Poči smo pokazali naši 
sopotnici splavljanja lesa. 

Jesen je tu — V Novem mestu spet prodajajo pečeni 
kostanj; letos je merica po 40 dinarjev in prav sladak je 

Spiavarji na Drini! Zamikalo 
nas je, da bi se j im pridru
žili, kajti dan je bil prelep. 

Mesto Foča ima izredno 
sveže obličje. Nove stavbe, 
krasen sanatorij in spet se 
ponujajo očem cvetoči parki 

Znova smo se.dvignili in se 
nato spustili v najveličastnej
ši del naše poti — v Sutjesko. 
Miss Aileen je z zanimanjem 
poslušala pripoved o strašnih 
bojih, k i so med zadnjo voj
no vznemirjali to. romantično 
odmaknjeno dolino. 

Danes ni več odmaknjena 
in tudi sledov bojev ni videti. 
Pisani šotori in žive počitni
ške hišice cveto po vsej doli
ni. Počitniški mladinski cen
ter. Veselim glasovom se pri
družuje s svojim žuborenjem 
»Aj Sutjeska, ladna voda .. « 
Ob zaključku doline, v Tjen-
tšštu, stoji najmodernejši ho
tel z vsem udohfiSrt in uredi-
tviijo, kii nudi tudi najbolj 
razvajenemu potniku popoln 
estetski užitek. 

V h e r c e g o v s k i k r a s 
Počasi brni motor, spet se 

vzpenjamo. Vozimo se proti 
srcu Hercegovine. Zelenje je 
vse redkejše. Gola pobočja 
žarijo v soncu, po kotanjah 
se v suhi travi pasejo ovce. 
Sredi skalovja nizke, primi
tivne hišice, med njimi skro
mne džamije, sem in tja še 
vidiš ženo z razkritim obra
zom. »Bileća! Pet minut.« Ka
men, kamen. Tiho začnemo 
mrmrati: »Sredi pušk in ba
jonetov — — — se pomika 
naža četa v hercegovski kras« 

»Kako čudno, da tod živijo 
ljudje,« zamišljeno vzdihuje 
miss Aileen. 

K o n e c poti 
Mrači se. Vedno bliže smo 

cilju. Postajamo utrujeni. Tra-
binje zagledamo že v somra
ku. Staro obzidje odseva 
skrivnosten, prosojen soj. 
»Prva srbska državica,« pri
povedujemo. Toda miss je 
utrujpna. »Da bi že bi l i v Du
brovniku! Tudi ta je bil ne
koč samostojna državica, ali 
ne?« 

Končno! V luninem soju se 
nam zaleskeče nasproti mor
je, »še nikoli nisem videla 
Jadranskega morja,« navduše
no vklikne Angležinja, v tre
nutku popolnoma vzdramlje-
na. 

V Dubrovniku ni težav s 
prenočišči. Ob avtobusu se 
gnete gneča ljudi, k i ponuja
jo sobe. Odločimo se zia ženo 
v črnem z dobrim, žalostnim 
obrazom. Vodi nas skozi ozke, 
sive ulice, vzpenjamo se po 
neštetih stopnicah, vse mesto 

je en sam muzej. Crna žena 
nam sproti razkazuje zanimd-
včisti. »Naporna je pot skozi 
zgodovino,« se soplhajoč šali 
naša Irka ln drsa z bolečo 
nogo po tlaku. A kljub bole
činam je vse »very, very ni
če.« 

Prvi del potovanja je za na
mi. Odtod dalje se bomo vo
zili mimo krajev, ki jih opi
sujejo nešteti prospekti V.. 
vseh evropskih jezdkih. 

Z r c a l o 
Ob enajstih zvečer nasled

njega dne smo se vkrcali na 
ladjo »Maribor«. Na krovu je 
bilo prelepo, da bi se nam 
dalo iti v kabine. Od meseca 
na nebu je bila preko rahlo 
dihajoče morske gladine spe
ljana srebrna cesta prav do 
nas. Kdo bi mogel spati! 
Mlad fant mi napravi prostor 
na klopi. Napeto prisluškuje 
pogovoru v angleščini. Z miss 
Aileen ponavljamo, kaj vse 
smo videli. Ob imenu Bileća 
se fant zgane in vpraša v jec
ljajoči angleščini, če smo si 
ogledali to mesto. Povem mu, 
da smo razen naše sopotnice 
vsi Jugoslovani in da naj go
vori kar v materinščini. »Bili 
ste v Bileći?« »Samo mimo
grede.« 

»Tam sem doma, veste. Bi
leća je najlepši kraj na sve
tu. Avtobusi vedno postoje 
nekaj dlje, da si potniki lah
ko ogledajo mesto.« 

»Mislim, da smo tam res 
precej dolgo stali,« se izmi
kam, a se dobro spominjam 
le petih minut. 

»V Sarajevu študiram grad
beništvo, veste, a kadar le 
morem, se vračam v Bilećo. 
Nikjer ni takih ljudi, kot so 
tam.« 

»Pa vam res ni nikoli pu
sto v vaši kameniti Bileći?« 

»Ne, zakaj? Pusto je tam, 
kjer ni dobrih ljudi.« 

Kakšno presenetljivo odkrit
je! Kaj je iz tistega vročega, 
nerodovitnega kamenja zra
sla tvoja modrost, mladi fant, 
a'i ti jo je ponudilo živi jen i«-
ket zgodnji sad? Slika Bileee 
se je v mojih očeh spreme
nila. 

Ko smo se naslednjega ve
čera bližali Reki, smo bili v 

skrbeh, kako bo naša miss 
dobila najboljšo zvezo z Beo
gradom. Nasproti nam je se
dela družba simpatičnih mla
dih ljudi. Dve dekleti in fant, 
študentje iz Zagreba. Ko je 
fant slišal naš pogovor, nam 
je takoj ponudil pomoč. 
»Okoli 10. ure zvečer odpe'0e 

avtobus z Reke direktno v 
Beograd. Vem, kje stoji.« 

Odrekel se je družbi svojih 
prijateljic in zdirjal z ladje 

peš' me Piramide pri Miljevini, severno od Sutjeske — pod temi vrhovi so se prebijali 
naši borci v V. sovražnikovi ofenzivi 

tožnja med osmi vagonskih koles 
01 Progi, fcj vodi iz Linde-

r/jj sPodnji Saški (Zahodna 
jjfUfioJ proti jugu, je neki 

kmet mirno opazoval 
vlak, ki je brzel mi-

00 * e 9 a s hitrostjo 65 fcito-
frjefoo na uro, ko je nenado
ma me& kolesi nekega vago
na ogledal dvoje ženskih 
noj. o !«>!: katerih so plahu
tali Organi kosi obleke. 

tf°ž je pohitel k telefonu. 
ĆU W obvestil naslednjo že-
le;jii&o postajo o prizoru, k i 
ga i e Pravkar videl. Ko so 
tfii *kaj minut na tej posta
ji vtt ustavili, so presene
t i l i železničarji odkrili pod 
jtolea vagona staro ženo, k i 
ce )e krčevito oprijemala va
gon*6 oš: bila je potna pra
vil i n saj, obleko je imela 
p0p3'noma raztrgano, bila pa 
j 6 nepoškodovana. Henriette 
Tnietecher — tako se imenu
je ' a vsekakor krepka in 
Kljiif svojim 76 letom priseb-
pj ženska — ima namreč 

lastnost, da se j i venomer ne
kam mudi. Ko je opazila, da 
je prehod za pešce čez želez
niško progo v Lindenu zaprt, 
medtem ko je tovorni vlak 
nepremično stal na progi, je 
hotela prečkati progo tako, 
da bi se splazila pod vago
nom tovornega vlaka. Prav v 
trenutku, ko je bila pod va
gonom, pa je vlak potegnil. 
Stara mamka, bi j i ne manj
ka hitrih refleksov, se je z 
vso močjo oprijela kolesne 
osi. Kljub močnim sunkom 
med to prisilno vožnjo j i je 
uspelo, da je ostala v neu
dobnem položaju celih 25 mi
nut, preden so jo rešili. Se
daj se boji, da se bo v zade
vo vmešala policija, ker je 
storila prometni prekršek, in 

da bo železniška uprava zah
tevala od nje plačilo za slepo 
vožnjo. Sicer pa je priznala, 
da Jo je bilo kljub vsemu 
malce strah. 

Cesarjeva plača 
Japonska vlada je odobrila 

povečanje letne »plače« cesar
ja Hirohita za štiri milijone 
dinarjev v našem denarju. To 
vsoto pa bo moral cesar deli
ti tudi s cesarioo in princem 
Akihitom. Vlada je poleg tega 
sklenila, da bo zgradila novo 
cesarsko palačo (stroška bo
do znašali okoli 20 milijonov 
dinarjev). Stavba pa bo imela 
le reprezentančne funkcije in 
je ne bodo uredili za cesarje
vo bivanje. 

DVE IZ DOMAČIH 
LOGOV 

. -x Kij ?i ••> e. • " •* .. 
V zadnji številki VIDEM-

SKEGA CELULOZAH]A, ki je 
izšla prejšnji teden, smo med 
humorjem prebrali tudi tole: 

SLABE ZVEZE. — Emil je 
naročil telefonski pogovor z 
balinarsko sekcijo Novo me
sto, da bi se pogovoril o da
tumu državnega prvenstva. Po 
polurnem čakanju je telefon 
pozvonil. 

Emil je veselo dvignil slu
šalko: »Prosim, dajte mi ene
ga balinarja!« Na drugi stra
ni žice je bil ženski odgovor: 
»Ne razumem vas!« 

Emil: »Ma, dajte mi enega 
od šefov balinanja, če ne pa 
enega moškega!« 

Ženska: »Ne norčujte se, 
pri nas nimamo moških, tu
kaj je porodnišnica!« 

TUDI RES. — »Kako pa 
da imaš ti toliko nadur v tem 
mesecu, ko pa si bil vendar 
pretežno v bolniški?« 

»Kdo pa mi lahko dokaže, 
da sem jih res delal?« 

Slava je včasih 
nevarna 

Da je slava včasih nevarna, 
se je pred nedavnim lahko 
prepričal filmski igralec 
Bobby Darin, k i je v nekem 
kinematografu prisostvoval 
premieri svojega filma. Po 
predstavi so ga pri izhodu 
pričakale oboževalke in ga 
prosile za avtogram. Bobby 
Jim je rad ustregel, toda pod
pisovanje- je bilo za nekatere 
le prepočasno, zato so mu hi
sterične oboževalke pričele 
ruvati lase. Končno so posta
le tako davje, da so ga vrgle 
celo na tla in mu »za spomin« 
izruvale kar precej šopov las. 
Igralca so komaj rešili usluž
benci kinematografa. 

„ar^ost k avtobusu, da je 
pjjsKrbel naši miss mesto v 
„jeK1; »Gospa tako težko ho-

1*. Pojasnjeval nejevoljno 
ce «m*ajočim potnikom svo
jo vnemo, »o, to si bom za-
potnnila, (ja j j v e najpopolnej
ši i"°0slovanski gentlemeni v 
Z9gt*bu,t( je hvaležno .vkliikni-
la n^a sopotnica, ko je seda-
j g v udobni prvi sedež. 

K l ^ r je zabrnel. Good bye, 
dr»S* A»een! Ločili smo se 
v o l j n i , Q a s m o m o g l i ,2D-
bri l u * pokazati najlepšo 
str8 f l domovine. 

Elza Doboošefc 

/ T 

»Koliko je star?« 
»Kakih trideset let. V začetku mi je rekel, da de

la v tovarni.« 
»Je 'zares delal?« »Ne.« 
»Kako to veš?« 
»Ker je ostajal tu ves dan.« 
»In drugi?« 
»Drugi prav tako Zmerom je odhajal iz hiše sa

mo po eden. Največkrat je šla ženska, k i je hodila na-
kupovat.« 

»Kaj so počeli od jutra do večera?« 
»Nič. Spal i so, jedli , p i l i , kvartal i . B i l i so precej 

mi rn i . Včasih so kakšno zapeli, ampak n iko l i ponoči, 
tako da nisem imel kaj reči.« 

»Koliko j ih je bilo?« 
»Štirje moški in Marija.« « 
»In vsi štirje moški.. . z Marijo?« 
»Ne vem.« • 
»Lažeš! Povej.« 
»Nekaj so imel i med sabo, ampak pravzaprav ne 

vem kaj Včasih so se prepiral i in sem bolj slabo ra
zumel, kot da se zaradi nje. Večkrat sem prišel v dru
go sobo in ni manjkal zmerom isti.« 

»»Tisti s fotografije, V ik tor Poliensky?« 
»Mislim Včasih že. Vsekakor je bil zaljubljen.« 
»Kateri je bi l glavni?« 
»Mislim, da tisti, k i so mu rekl i Kare l . Slišal sem 

tudi njegov pri imek ampak je tako zamotano, da ga 
nikol i nisem znal izgovoriti in si ga nisem zapomnil.« 

Maigret si je iz žepa potegnil beležnico, kot šolar 
osl ini l svinčnik. 

»Najprej ženska, k i j i praviS Mar i ja . Potem Ka

rel. Potem Sergij Madok, v čigar imenu sta bi l i vpi
sani sobi. V ik tor Poliensky, t ist i , k i je mrtev. Je to 
vse?« 

»Imeli so še fanta.« 
»Kakšnega fanta?« 
»Zdi se. mi , da je Mar i j in brat. Vsekakor j i je po-

doben. Zmerom sem slišal, d a so o njem govorili z 
imenom Peter. Imeti mora šestnajst a l i sedemnajst 
let.« 

»Tudi on ne dela?« 
Gospodar je odkimal . 
»Nobeden ne dela.« 
»Vendar pa so veliko zapravljali.« 
Maigret je pokazal na kup praznih steklenic v 

kotu, med katerimi je bilo nekaj steklenic od šam
panjca. 

»Za naš konec so zapravljali kar veliko. Ampak ne 
zmerom. Zgodilo se je, da so si za nekaj časa mo
rali zategniti pasove. To sem zlahka opazil. Kadar se 
je fant po večkrat odpravil s praznimi steklenicami, 
da j ih je prodal, je to pomenilo, da j im denarja zmanj
kuje.« 

»Jih nihče ni obiskoval?« 
»Včasih morebit i že.« 
»Bi rad tale pogovor nadaljeval na Zlatarskem na

brežju, na policiji?« 
»Ne. Povedal vam bom, vse, kar vem. Dvakrat a ' 1 

tr ikrat j ih je nekdo iskal.« 
»Kdo?« 
»Neki gospod. Lepo oblečen možak.« 
»AH je šel sem gor v sobo? Ka j t i je rekel, ko 

je Sel mimo pisarne?« 
»Sploh me ni nagovoril. Najbrž je vedel, v kate

rem nadstropju stanujejo, šel je naravnost gor.« 
»To je vse?« 
Zunaj se je hrušč polagoma polegel. V oknih so 

luči ugasnile. Slišati je bilo še korake posameznih 
policistov, k i so še zadnjikrat prehodili okolico, P r l 

nekaterih vratih pozvonil i . Po stopnicah Je prišel P 0 ' 
l ic i jski častnik. 

»Čakam 
i ! «no Oh„ n a v a s a povelja, gospod komisar. Konča-

»Uhkn * 0 Z a , s t a P ° l n a - « .„elctorjp,, o a Pe l j e ta . AH b i rekl i dvema od moj ih In-
s p MaieV'n aJ P r i d e t a sem?« 

Tftipjj Je spet obrni l k hišnemu gospodarju: 
ckoval? T„ri J e r d r u g o d srečal človeka, k i j i h je obi-
LsOPisih? »i1- n i s i n i k o l i v i d e l njegove fotografije v 

PokaVai n i b i l t a l e ? « ' 
»meram 1 ? l u j e fotografijo malega Alberta, k i jo je 

»Ni n
 1 v ž e P u 

„ r j a v i m i p ° d oben. B i l je čeden mož, zelo eleganten, 
»Kolik« 1*! 0 8" 1 ' - « 
»Mor h- S a r ? " 

»lat Pečat!?-11 Petintrideset. Opazil sem, da nosi velik 
»Prani11 P'"stan.« 
» P r a n

C o z ? c eh?« 
hoV» govor?2 P r a v gotovo ne. Z nj imi je govoril v nji-

"vČas°ihU-Ša l p r i v r a t i h ? « 
z Um ete?« z e - R a d v e m . kaj se po hiši godi, saj ra-

»Da ^ ° s e b n o ko ti ni treba veliko, da razumeš.« 
»Me ? r n T e m k a j ? < ( 

ki s« ?alr 7 J z a norca, kaj? Ka j pa počno takile, 
ws» živii Z e j ° v b r l o g kot tile in ne iščejo dela? Od 

»T 0 °dgovori!« 
»KoinLT16 ne tiče« 
Mož j I * r a t s o & h z doma vsi skupaj?« 
»S t i r i v , z a r d e 1 ' s e malo obotavljal. 
»Z a k a l a j 1 " ' Petkrat.« 
»Kako ° g 0 ? Z a c e l ° n o č ? < < 

Mi Ponoči p v e s t e > d a Je bilo ponoči? Po navadi so 
noč' 'h seA-, * n l c r a t P a s o ostali zunaj dva dni in dve 

»Misn m i s l i 1 ' d a Jih ne bo več.« 
" M o g o č e 1 « d a so j ih zalot i l i , kajne?« 

»Plačan U d a j a n - k a d a r s o s e vrnili?« 
»Na j e m n l ° m i najemnino.« 

bila Prav»,P n o z a e n o samo osebo? Ke r vpisana Je 
naprav samo ena oseba.« 

Kramarji, ki na stojnicah ponujajo svoje bleščeče »zlato in srebro« ter kičaste okraske, 
se kaj radi ustavljajo v manjših krajih. Tegale na sliki smo »ujeli« v Brestanici 

»Dajali so m i malo več.« 
»Koliko? Le pazi se, dragi moj. Ne pozabljaj, da 

te lahko spravim pod ključ zaradi sokrivde.« 
»Enkrat so m i dal i petsto frankov. Drugikrat dva 

tisoč.« 
»Oni pa so si privoščili?« 
»Da. šli so po cele kupe živeža.« 
»Kdo je stražil?« 
Tokrat je bi la gospodarjeva zadrega hujša in ne

hote se je ozrl k vratom. 
.»Tvoja bajta ima dva izhoda, kajne?« 
»Se pravi, čez dvorišča, če preskočiš dva zidova, 

se.pride v Ul ico Vieille-du-Temple.« 
»Kdo je stražil?« 
»Na ulici?« 
»Da, na ul ic i . In mis l im, da je b i l eden zmerom 

pr i oknu? K o je Madok najel sobi, je najbrž zahteval, 
naj gledata na ulico?« 

»To je res. Prav tako pa je eden zmerom postopal 
po pločniku. Zamenjavali so se.« 

»Še neko podrobnost mi boš povedal: kateri iz
med nj ih t i je zagrozil, da t i bo zavil vrat, če boš go
voril?« 

»Karel.« 
»Kdaj?« 
»Ko so se prvikrat vrni l i , potem ko j ih n i bilo 

celo noč.« 
»Kako pa si vedel, da je grožnja resna, da so ti 

ljudje zmožni ubijati?« 
»Stopil sem v sobo. Večkrat prehodim vso hišo 

pod pretvezo, da gledam, aH je elektr ika v redu, pa tu
di aH so bile rjuhe zamenjane.« 

»Jih dostikrat zamenjate?« 
»Vsak mesec. Zasačil sem žensko, ko je ravno 

prala srajco v lavorju, in sem takoj opazil, da je kr
vava.« 

»čigava srajca?« 
»Od enega izmed moških, ne vem katerega.« 
Dva inšpektorja sta čakala pred vrati na Maigre-

ta. 

• 
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I Jeremios Reisig: 

j Kadar žena nakupuje 
Nekega dne se je Do vrni la z nakupovanja. V kuhinj i 

I je izpraznila torbo, natanko pregledala vrečke, škatle, koč
ij ke, konserve, pakete, kozarce, pecivo in meso, sadje, so-
I lato i n zelje, nakar je zagnala hud vrišč. 

»Jerry, Jerry!« 
»Draga?« — Plani l sem v kuhinjo. »Tvoj glasek mi je 

I šel do živega. K je pa spet gori?« 
»Ni ga več!« je stokala Do. 
»česa n i več?« 
»Kako trapasto moški vedno sprašujejo! Kadar tako 

I tu l im, kakor sem pravkar tul i la, tedaj denarja n i več.« 
Pogledal sem na mi z i kupe, k i so b i l i namenjeni naj i;, 

I n im telesnim užitkom, in pokimal . 
»Prav rad t i verjamem, dragica.« 
»Ne bodi ujedljiv, Jerry,« je dejal moj angel. »Dober 

I mož n i n iko l i ujedljiv. Seveda ni več denarja, z denarnico 
I vred ga n i več!« 

Zaslut i l sem nesrečo. Včeraj sem dal Do gospodinjski 
§ denar za ves mesec. »To pomeni, da je bilo vse, kar sem 

ti dal v denarnici?« 
»Točno tako, Jerry!« je tarnala Do. »Nepopisen obču

tek je, če imaš ves denar v denarnici. Tako prijetno šušlja, 
kadar jo odpreš. Ljudje te gledajo z vse drugačnimi očmi.« 

Temni oblaki so se m i zbiral i na čelu. 
»Na, dober tek!« 
»Kaj meniš s tem, dober tek?« je vprašala Do. »Bodi 

pameten, Jerry!« 
»Jaz?« 
»Ti, seveda. Telefoniraj! Znaš b i t i tako zgovoren.« 
»Telefonirati? Kam?« 
»Povsod. Denarnico sem pozabila. Nekje prav gotovo.« 
»Nekje?« 
»Seveda. P r i peku, p r i mesarju, mogoče v zelenjavni tr

govini. A l i v mlekarni a l i v delikatesi a l i v r ibarnici , kaj 
vem kje. Mogoče p r i čevljarju, tudi p r i njem sem bi la. In 
pr i modist lu sem bi la in v drogeriji in na pošti. Zdaj veš 
vse, Jerry.«. 

Nič nisem vedel. 
»Poslušaj, draga moja,« sem zagodel, »denarnica mora 

b i t i vendar tam, kjer si bi la nazadnje;« 
»Kako premeten si, dragi mož! Prvič je nakupovanje 

naporna reč, p r i kateri imaš v glavi .vse prej kot vrstni red 
trgovin, drugič sem bi la v nekaterih trgovinah po dvakrat, 
tretjič sem v nekaterih trgovinah najprej naročila in takoj 
plačala, potem šele šla iskat, četrtič pa. . . « 

»2e prav,« sem se vdal, »že prav!« 
Zatem sem odšel telefonirat. Gospodinjski denar za ves 

mesec n i pasja figa. A nisem imel sreče. Po zadnjem pozi
vu je bi lo jasno, da Do razen škatle sardin, k i je ležala p r i 
mesarju, ničesar drugega n i pozabila. 

To sem j i vdano povedal. 
»Sardine?« se je začudila Do. 
»Zanimivo!« 
»JasnO. Tam v tistem kosu papirja na miz i b i morale 

b i t i sardine, če j ih torej n i tam, je* jasno, da. . . « 
* Razgrni la je papir in iz njega potegnila denarnico. 

»Tukaj je, Jerryček!« je vzkl ikni la. »Ja, če ne b i imel 
mene...« 

Naježili so se m i lasje. »Kaj, če ne b i imel. . . « 
»Če ne b i imel mene, sem rekla,« je sijala Do, »tedaj 

namreč že zdavnaj ne b i imel snovi za svoje zgodbe.« 

Ivan Cankar je v mladosti pisal slovensko šolsko nalo
go z naslovom »Razgled z Ljubljanskega gradu.« Napisal jo 
jc tžikolc* 

»šel sem na Ljubl janski grad, da b i videl razgled. K o 
sem prišel na vrh, sem videl spodaj samo meglo, drugega 
nič.« 

Profesor n i vedel, aH b i se jezil a l i smejal. V tej za
dregi naloge n i redoval, temveč jo je samo vidiral . 

Ignacij Borštnik, vel iki gledališki igralec, se je pogovar
ja l z režiserjem podeželskega gledališča i n se m u pohval i l : 

»Ko smo p r i nas igral i »Hamleta«, so vsi igralci dobil i 
odlikovanja za realistično igro.« 

»Naši igralci se pa še bolj vživijo v svoje vloge,« je raz
lagal vaški kulturnik. »Ko smo p r i nas igral i Schillerjeve 
.Razbojnike', so vsi igralci še osem dni po predstavi — 
kradli.« 

x 
K o je Cankar odhajal iz gostilne, je kar iz veže pl juni l 

na hodnik. N a nesrečo je prav tedaj šla mimo »fina« gospo
dična, k i jo je omenjeni dogodek tako razburi l , da je pi
satelju zabrusila: 

»Izmeček izmečka!« 
Cankar je mirno sklanjal dalje: 
»... Izmečku izmeček!« 

N a p o m o č ! 



Rudarji v Globokem ne zaostajajo 
Novi naziv nekdanjega rud

nika lignita in glinokopa v 
Globokem se je močno izpre-
menil. Uradno ime se glasi 
v novi obliki: Rudnik lignita, 
kremenčevih peskov in ognje-
stalnih glin, Globoko. Troje 
proizvodov vlečejo na dan glc-
boški rudarji, ko odhajajo v 
rove pod zemljo: lignit (tega 
je vedno manj), kremenčev 
pesek (tega je vedno več) in 
nepregorno glino. 

Tudi nje je precej prizadela 
kriza v manjših rudnikih lig
nita, k i se je pojavila pri nas 
pred nekaj leti. B i l i so priza
deti toliko bolj, ker je nji
hov rudnik daleč od železniške 
postaje in so morali premog 
po izkopu prevažati na breži
ško železniško postajo. Cene 
so zavoljo tega tako narasle, 
da niso mogli konkurirati 
ostalim rudnikom. Glinokop 
jih je sicer deloma rezal iz 
težav (sloji lignita so bi l i po
mešani s sloji gline), še lepša 
perspektiva pa se j im je od
prla, ko so ugotovili, da je 
kremenčev pesek, k i ga prej 
niso jemali v račun, pomem
bna surovina za livarsko in
dustrijo. Zdaj ugotavljajo, da 
je kremenčev pesek, k i ga 
kopljejo, zanje najbolj dono
sen, zato so vse svoje načrte 
za bodočnost usmerili v iz
kop peskov. 

Pogodbeno sodelovanje — koope
racija — ki se že nekaj let uspeš
no razvija med njimi in podjetjem 

Kremen iz Novega mesta, je v pre
tekli hudi zimi doživelo preizkuš
njo, ki opozarja, da bo treba po
večati zmogljivosti pralnice, ki jo 
je zgradil Kremen. V pralnici lali-
ko operejo okoli 150 ton peska 
dnevno. V pretekli zimi je voda 
zmrzovala, zato pa niso mogli v 
pralnici spirati peska. Proizvodnja 
je zastajala, ker ima pralnica ome
jeno zmogljivost, pa izpada iz zim
skih mesecev doslej niso uspeli na
domestiti. Z delom ob nedeljah 
bodo v prihodnjih mesecih nado
mestiti, kar se bo le dalo. Ozko 
grlo, kakršno je pralnica, bo tre
ba odpraviti. S Kremenom se do
govarjajo za skupno Investicijo, s 
katero bi zmogljivost pralnice po
većali ln jo usposobili, da bi delo
vala tudi pozimi, v hujšem mrazu. 

Plan za leto 1963 jim nalaga iz
kop kremenčevega peska, gline in 
lignita v skupni vrednosti 130 mi
lijonov dinarjev. S predvidenim 
nedeljskim delom bodo sicer del 
zimskega izpada nadomestili, ven-

BREŽIŠKE 
V E S T I 
dar ne upajo preveč, ker je 80 
odst. rudarjev polkmetov in se 
težko odločajo za nedeljsko delo. 
Letos so nakopali 5500 ton lig
nita. Ker se dogovarjajo s Kreme
nom za 70 tisoč ton peska v pri
hodnjem letu, bo treba pralnico 
brezpogojno preurediti. 

Druga težava po vrsti je v 
globoškem radniku prevoz iz
kopanega materiala iz jame. 
Doslej so vagončke v rovu r i 
nili rudarji. Zdaj že priprav
ljajo načrte za nov rov, v ka
terem bi vleko mehanizirali. 

Klepet na jesenskem soncu med dopoldansko malico raz
vedri, pljuča pa se naužijejo svežega zraka. Tako menijo 
tudi delavke iz tovarne čokolade Imperial .v Vidmu-
Krškem, k i smo jih tokrat ujeli na filmski trak iz višine . . . 

Senovo ima čevljarski servis 
Nedavno je senovske pre

bivalce razveselila novica, 
da jim je stanovanjska sku
pnost oskrbela čevljarski 

KRKA: 
plan v decembru 

Trgovsko podjetje »Krka« 
T Brežicah je imelo 30. sep
tembra letos 1 milijardo 138 
milijonov 593.000 dinarjev 
bruto prometa, s čimer Je 
doseglo 86,8 odstotka letne
ga plana. Z oziram na to, da 
so najboljši meseci za trgo
vino oktober, november ln 
december, bo »Krka« plan iz
polnila najkasneje do začetka 
decembra. 

• • G R A D B E N I K « B R E Ž I C E : 
z a 220 m i l i j o n o v g r a d e n j 

Podjetje »Gradbenik« iz 
Brežic bo letos opravilo za 
približno 220 milijonov dinar
jev gradbenih storitev. V le
tošnji sezoni so gradili pred
vsem stanovanjske stavbe ln 
pa kmetijske objekte pri 
K G P Brežice na Vrbfti l 130-
članskemu kolektivu, kot vse 
kaže, ne bo zmanjkalo dela, 
slasti še če se bo tudi v pri
hodnjem letu investicijska 
dejavnost tako razvijala kot 
letos. Oprema in strojni pri
pomočki za gradnje — oboje 
Je pri »Gradbeniku« vredno 
okroglo 25 milijonov dinar
jev — j im zadoščata, zato 
lahko brez posebnih težav iz
polnjujejo sklenjene pogodbe. 

servis. Ustrezne dejavnosti 
na Senovem ni bilo dalj ča
sa, zato Je ukrep stanovanj
ske skupnosti toliko bolj 
spodbuden. V servisu bo za
poslenih pet delavcev. 

Letos Je Senovo dobilo tu
di nov brivsko-frizerski sa
lon, blizu katerega namera
vajo postaviti še ustrezno 
tržnico. Med drugim si tu
di prizadevajo, da bi ustano
vili pleskarski servis ter em
balažni servis na Vel. Kam
nu, kjer namerava stanovanj
ska skupnost prevzeti emba
lažni oddelek komunalnega 
podjetja »Remont«. Prav ta
ko razmišljajo, da bi pospe
šili dejavnost modlstinj, in 
sicer z namenom, da bi za
poslili čim več žensk. V ta 
namen kanijo odpreti kroja-
Sko-šlviljsko ali kakšno dru
go ustrezno delavnico. 

Zadeva ni tako enostavna. 
Običajni kovinski transportni 
trakovi ne pridejo v poštev, 
ker j ih presek brusi in pri 
tem dobiva železne primesi, 
katerih ne sme imeti. Trans
port bo treba urediti ali z 
vodo (pesek bi po koritih pre
našala voda) ali pa z žično 
vleko vagončkov. S 25 milijo
ni dinarjev, kolikor b i potre
bovali za izkop novega rova, 
k i bi dopuščal mehaniziran 
transport, bi poleg tega ure
dil i še bivak za rudarje, ko
palnice, obratne kuhinje, pro
stor za prvo pomoč in skla
dišča, ker naštetega zdaj ni
majo. V novi jami bodo pri
čeli z izkopom v dneh okoli 
brežiškega občinskega praz
nika. 

V rudniku ne pozabljajo 
na zdravje rudarjev. V zad
njem letu so vse napotili v 
Ljubljano na zdravniški pre
gled glede silikoze, k i je po
klicna rudarska bolezen. 
Kmalu bodo odšli na drugi 
pregled, nato pa -bodo stro
kovnjaki lahko ugotovili, ka
ko se bolezen širi in kako 
napreduje. Rudnik je za to 
porabil do zdaj že več kot 
štiri milijone dinarjev. 

V »cvičkariji« bo 
letos srednja letina 
Pri podjetju »Brežice vino« 

povedo, da bo letošnja vinska 
letina na področju, k i ga ob
sega KZ Brežice, srednja, ta
ko po količini kot po kvali
teti. V prvih desetih dneh 
oktobra so od zasebnih vino
gradnikov odkupili okoli 10 
tisoč litrov vina. Posamezni
k i imajo še precej lanskega 
pridelka, zato hite s prodajo, 
ostali, k i so sode pred trgat
vijo izpraznili, pa bodo naj
brž raje prodajali vino kot 
pa mošt. Pri »Brežice vinu« 
računajo, da bo na področju 
KZ Brežice morda nekaj več 
kot 10 vagonov presežkov vin
skega pridelka, od K Z Kosta
njevica pa bodo odkupili ne
kaj več kot 20 vagonov letoš
njega vinskega pridelka. Vi
no, ki ga bodo nato proda
jali, bo največ tipizirano v 
treh vrstah: zdravica, solzica 
in cviček. Vse tr i vrste bo
do prodajali stekleničene. 

Naselje Presladol 
najboljše! 

Krajevna organizacija So
cialistične zveze v. Brestanici 
se je pri vpisu posojila za 
Skopje motao zavzela. Vod
stvo Je izbralo poseben ak
tiv, ki je obiskal prav vsa 
kmečka gospodarstva v oko
lici in se z gospodarji nepo
sredno pogovoril o vpisu po
sojila. Najboljše naselje v 
vsem Okolišu je Presladol, 
kjer je 24 vpisnikov vpisalo 
73 tisoč dinarjev posojila. 

* P l o č n i k i s o k o n č n o 
u r e j e n i 

Stalna kritika na račun brežiških 
pločnikov Je odpadla. Te dni ao 
dokončali asfaltiranje dela najbolj 
razilrapanlh pločnikov od Rurha 
do gradu. Upamo, da se bo kmalu 
zbralo kaj sredstev Se za obnovo 
pločnikov na dniftm delu ceste, 
zlasti pri mostu. -an-

Komunalna uprava v Brežicah je letos uspešno začela 
uresničevati načrt, k i predvideva sodobno ureditev mesta. 
Nedavno so uredili cestno razsvetljavo, kanalizacijo v 
novem naselju, zdaj pa so na vrsti pločniki, k i jih bodo 
te dni asfaltirali. — Na sliki: skupina asfalterjev Komu
nalne uprave na delu v Brežicah. 

Mladi radi sodelujejo 
5. oktobra je bila v dvorani pro

svetnega doma mladinska konfe
renca, ki sta ji poleg številnih mla
dincev in mladink prisostvovala 
predstavnik ZK in zastopnik mno
žičnih organizacij. Pogrešali smo 
koga od občinskega komiteja ZMS 
Sevnica. 

Predsednik organizacije tovariš 
Julijan Ernestl je podal delovno 
poročilo, v katerem je omenil tu
di velike naloge, ki so postavljene 
pred mladino v bodočem letu. Opa
ziti je bilo, da je mladina v mi
nulem letu precej množično sode
lovala pri gasilskem društvu, sicer 
pa bi lahko imela večji čut odgo
vornosti in malo več smisla za 
delo. 

Mladina iz Loke je sodelovala 
pri dveh proslavah, priredila eno 
mladinsko igro in sodelovala na 
zabavno-družabnem večeru. Pri po
litičnem delu pa ni bilo zaželenih 
uspehov, morda tudi zaradi tega, 
ker je bilo čutiti premalo podpore 
s strani občinskega komiteja ZMS 
in osnovne organizacije ZK. 

Bodoči odbor naj bi poskrbel za 
dobre predavatelje, ki bi poslu
šalcem posredovali snov o idejno-
političnih temah ali znanosti. 

Na pobudo ZROP je bila v Loki 

ustanovljena strelska družina, v 
kateri deluje največ mladincev. V 
razpravi so se oglasili številni po
slušalci, ob koncu pa je novoizvolje
ni odbor sprejel več sklepov. Med 
najvažnejšimi so: boljša povezava 
med organizacijami, poživitev idej
no političnega dela, sodelovanje 
pri prostovoljnih delovnih akcijah. 

Po končani konferenci je bil dru
žabni večer. S. Sk. 

TE B r e s t a n i c a j e z g r a d i l a 
n o v o u p r a v n o s t a v b o 

Upravne službe v TE Bre
stanica so se pred nedavnim 
preselile V novo upravno po
slopje, ka so ga zgradili ob 
vratarnica. S prostori so bil i 
doslej močno na tesnem, ker 
se je zlasti po letu 1961, ko je 
stekel novi agregat z zmoglji
vostjo 13 tisoč kilovatov, ko
lektiv precej povečal. V novi 
stavbi imajo tudi kuhinjo za 
topli obrok, obednico, kon
ferenčno sobo in družbene 
prostore. 

Na b o v š k e m novo pokopališče 
za Senovo in Brestanico? 

Senovčani so vedno bolj zaskrbljeni, kje bodo poslej 
pokopavali mrliče, ker je pokopališče' v Brestanici, kamor 
s Senovega zdaj vozijo mrtve, prenasičeno. Zato že nekaj 
časa teko razprave o novem pokopališkem prostoru, k i 
bi ga lahko uporabljali tudi okoliški kraji. 

Novo pokopališče bi bilo treba urediti na najlaže 
ilostopnem, prikladnem in ne preveč oddaljenem mestu. 
Prostor bi moral biti izbran tako, da bi zahteval čim 
manj stroškov in da bi bil dovolj velik za morebitno 
nadaljnje širjenje pokopališča. Vprašanje torej terja reši
tev, skladno z razvojem naselja za več let naprej. Isti 
razlog narekuje tudi izgradnjo dovolj prostorne mrliške 
teže, ker vedno bolj opuščamo ležanje mrličev doma. 
Ob vsem tem pa je zadeva težavnejša, kot se sicer zdi. 

Predlogov za nov pokopališki prostor ni ravno na 
j pretek, ker samo zemljišče marsikje ne dovoljuje poljub-
[ ne izbire. Se najboljši je predlog, da bi bilo novo poko-
! pališče v Dovškem, ki leži med Senovim in Brestanico 
! Ta kraj med drugim zelo ustreza pogojem za pokopališče, 
! v njegov prid pa govori še cela vrsta drugih utemeljenih 
! razlogov. Predvsem je potrebno poudariti, da je v smeri 
! Dovškega že speljana asfaltirana cesta Srobotno—Senovo 
I in bi bilo potrebno do pokopališča zgraditi le krajši odcep. 
( Na drugi strani je mogoč približno enak dostop s Seno 
I vega kot lz Brestanice^ k i bo morala kmalu razmišljati 
j o preselitvi svojega prenasičenega pokopališča oziroma o 
! ureditvi novega. Dovško pa je kraj, kjer bi bilo dovolj 
j prostora tako za senovško kot za brestaniško pokopali-
I šče, oziroma bi bilo v njem lahko skupno pokopališče za 
j obe območji. Celotno delo pri ureditvi pokopališča v tem 
I kraju bi bilo torej skoraj za 100 odstotkov cenejše kot 
1 kjerkoli v okolici Senovega. 

Senovski 
signali 

O Stanovanjska skup
nost ima v načrtu uredi
tev naselja, v katerem 
namerava predvsem zasa
diti lepotično drevje v 
parkih in drugih mestnih 
predelih. Potrebno bi bi
lo, da bi tudi trgovsko 
podjetje »Preskrba« nare
dilo ustrezne korake in 
olepšalo okolje svojih 
prodajaln. 

0 12-stanovanjski blok, 
k i ga namerava graditi 
rudnik, sicer še ne bo re
šil stanovanjskega vpraša
nja na Senovem, pač pa 
bo z njim dobilo sodobno 
stanovanje nadaljnjih 12 
družin. Blok bo stal bli
zu avtobusne postaje. 

0 Ljudska knjižnica se 
bo preselila v prostore 
izobraževalnega centra, ki 
ga je v lastni režiji letos 
zgradila uprava rudnika. 

0 čeprav si stanovanj
ska skupnost na vse na
čine prizadeva urediti na
daljnjih pet otroških 
igrišč, pa starši otrok ne 
kažejo veliko zanimanja 
za to stvar, čeprav bi 
morali vprašanje varstva 
otrok reševati na njihovo 
pobude in predloge. 

jp Senovčani pozdrav
ljajo specializacijo v tr
govini, menijo pa, da bi 
bilo v tej smeri koristno 
napraviti še nadaljnje ko
rake. Želijo, da bi se u-
redila predvsem prodaja 
prehranskih predmetov. 

0 Pomanjkanje obrt
nih dejavnosti ni nova 
stvar, menijo pa, da se 
največkrat zatakne, kadar 
so na vrsti prostori za 
obrtne dejavnosti. 

0 Obrat družbene pre
hrane bi nujno potrebo
vali, ker je na Senovem 
že okrog 500 takih družin, 
katerih člani so zaposleni. 
Ker se vedno bolj zapo-
sljujejo tudi žene in ma
tere, z zadevo 'ne bi ka
zalo odlašati. Iz istega 
razloga bi bilo potrebno 
urediti tudi pralni servis. 
Na Senovem Je bržčas 
malo ljudi, k i rešitve teh 
problemov ne bi pozdra 
vili. 

9 Dokler so imeli Scv-
ničani makadamske ceste, 
so hrepeneli po asfaltu. 
Zdaj, ko so ceste že ne
kaj časa asfaltirane, pa 
želijo, da bi bile čiste. 
Gotovo bi bilo prav, če bi 
asfaltno cestišče, k i spa
da pod komunalno upra 
vo v Vidmu-Krškem, kdaj 
pa kdaj tudi sprali z 
vodo. 

0 Zunanji podobi na
selja posvečajo na Seno
vem veliko pozornost in 
so letos med drugim tu
di uredili park pri spome
niku padlim borcem, ra 
zen tega so na tem ob
močju postavili 20 vrtnih 
klopi z betonskimi pod 
stavki. > 

Se ena sodobna 
prodajalna 

Podjetje »Obrtnik« iz LJub
ljane preureja lokal v zaseb
ni hiši na Cesti prvih borcev 
6 v Brežicah. Velika izložbe
na okna do tal, k i so že 
vgrajena, povedo, da bo me
sto z novo prodajalno prido
bilo še en moderno urejen lo
kal. Tu bodo prodajali kon
fekcijo, pol konfekcijo ln uni
forme. Nova prodajalna bo 
odprta sredi novembra. 

• r Nova pomlad v .Lisci 
I Z i z g r a d n j o III. f a z e bo podjetje e n o n a j m o č n e j š i h p r i n a s . V ta 

I n a m e n v l a g a » L i s c a « v e l i k e I n v e s t i c i j e , t o d a n e b r e z u s p e h a . 

I N a p r e d e k s e je v n j e j ž e t a k o bogato^ o b r e s t o v a l , d o b o d o ~ v 

• k r m e l j s k e m o b r a t u ž e v n o v e m b r u z n i ž a l i t e d e n s k i d e l o v n i č a s 

I o d 48 n a 4 2 . ur . 

Ce smo zadnja leta pazljivo pregle
dovali Jugoslovanski trg, cenili njegovo 
založenost, izbiro in kvaliteto izdelkov, 
smo lahko ugotovili, da so se na njem 
vedno pogosteje pojavljali izdelki z 
oznako sevniške konfekcije »Lisca«. Če 
smo bili tenkočutni, smo mogli opaziti, 
da so bi l i ti konfekcijski izdelki bistve
no drugačni od drugih, domiselno 
skrojeni in v vzorcih, k i so prav vabili 
potrošnike. Toda ko smo pomislili, da 

so to pravzaprav Izdelali v Sevnici, ki 
se Je šele v zadnjih desetih letih (ozi
roma še kasneje) začela prebujati v in-
dustrijski predel, nas Je ponos dvignil 
vsaj še za eno glavo. In to upravičeno! 
Konfekcija »Lisca« je v teh letih toliko 
napredovala, da je dandanes up, ob 
katerem velja še kaj gradili. Tako je 
mišljenje vseh, k i količkaj vedo o pod
jetju, zlasti še, če poznajo njegovo no
tranjo in zunanjo afirmacijo. Z veli

kim optimizmom gledajo »Lisco« še oči 
vseh tistih, ki kaj pomenijo v občini. 
Posebno Jim je pri srcu, da podjetje 
prerašča okvir manjšega producenta in 
postaja proizvajalec velikih sposobno
sti in kvalitet. 

1 9 6 4 : z a č e t e k d e l 3 . f a z e 
To postaja »Lisca« z dokajšnjlm za

upanjem vase in ob moralni podpori 
vseh njenih dosedanjih uspehov. 

V prihodnjem letu se bo začela iz
gradnja del I I I . faze, kar bo veljalo 
nadaljnjih 500 milijonov dinarjev. Leta 
1964 nameravajo končati prvo polovico 
II I . faze in na novo zaposliti okrog 100 
ljudi. Polinilijardno investicijo bodo 
vložili predvsem z namenom, da dobe 
primerna skladišča, center za izobra
ževanje delavcev, sanitarije in v drugi 
polovici III. faze tudi novo proizvod
no dvorano. Trenutno so načrti še 
stvar bodočnosti, po lzgotovitvi vseh 
del pa bo podjetje, ki bo potemtakem 
zaposlovalo nad 1000 ljudi, eno največ
jih in najmočnejših pri nas. Priprave 

S P O D N J E 



MOST V KRŠKEM: trije uporabniki 
in trije investitorji 

Zaradi omejene nosilnosti 
je leseni most v Vidmu-Kr
škem že lani postal pereč 
problem. Prometni organi so 
bili prisiljeni prepovedati 
uporabo mostu vozilom, tež
jim od 2 toni. Odtlej se pro-
met odvija po precej daljši 
poti prek Brežic, ker se mo
rajo vsa težja vozila krškega 
mostu izogibati. Prek Krške
ga, Id se je razvilo v po
membno področno industrij
sko središče, pa se odvija 
znaten tranzitni in osebni 
promet. Vse tovore, k i pri
spejo po železnici, morajo 
prevažati na desno stran Save 
prek Brežic, kar prevoze 
znatno podaljša in podraži. 
Vse lokalne avtobusne proge, 
k i so vodile prej skozi Krško 
proti Senovemu, Brestanici 
in ostalim krajem na levi 
strani Save, so morali zdaj 
preusmeriti prek Brežic. Pre
cej škode je v obeh letih utr
pel tudi turizem, ker so vse 
skupine, s katerimi so bile 
pogodbe za obisk hotela Sre-
•nič sklenjene, odpovedale 
obisk, kajti stroški avtobus
nih prevozov bi se, zato ker 
bi morali le-ti i t i prek Bre
žic, močno povečali. 

Največ volje in pobud pri 
reševanju težav z dotrajanim 
mostom, k i povezuje republi
ško in okrajno cesto, je do
slej pokazala občina Videm-
Krško. Odveč b i bilo misli
ti , da bi lahko občina sama 
zgradila nov most, takšen, k i 
bi zadoščal sedanjim potre
bam in potrebam v bližnjih 
desetletjih. Z vztrajnim de
lom pa so dosegli, da se bo
do še letos pričele priprave 
za gradnjo novega mostu. 

Ker ima stari most nosilnost 
omejeno na 2 toni, ga bo tre
ba najprej zasilno preurediti, 
da bo lahko nosil večje tovo
re, k i bodo potrebni pri grad
nji novega. Potrebne načrte 
s tehničnimi podatki, k i bodo 
služili kot osnova za izdelavo 
projekta za novi most in za 
izračun investicijskih sred
stev, že pripravljajo. Raz
člemba prometa, k i se je od
vijal prek starega krškega 
mostu, je pokazala, da je bila 
ena tretjina tega prometa ob
činskega, ena tretjina okraj
nega in ena tretjina republi-

POROČEVALEC 
K O M U N E 
VIDEM-KRŠKO 

škega. Tranzitni promet je to
rej zastopan v dveh tretjinah 
vsega, k i je šel čez dosedanji 
most. 

Najboljša in najprimernej
ša rešitev pri investiranju bi 
bila, da bi tudi sredstva za 
novo gradnjo zbrali po takš
nem ključu: eno tretjino sred
stev za gradnjo novega mo
stu bi prispevala občina Vi-
dem-Krško, eno tretjino 
okrajna skupščina Celje in 
eno tretjino republika. Naj 
poudarimo, da bi ena tretjina 
sredstev, k i bi jih prispevala 
občina Videm-Krško, pred
stavljala zanjo občuten pri
spevek, zlasti še če primer
jamo njene zmožnosti s tisti
mi, k i jih imajo ostali organi, 
k i bi sodelovali pri investi
ciji. 

S E N O V Č A N I : 7 tisoč prostovolj
nih ur za komunalna dela 

Letos so Senovčani zelo 
razgibali komunalno dejav
nost in so med drugim zgra
dili novo 1120 metrov dolgo 
cesto od naselja Armes dp 
centra Senovega ter pri tem 
opravili nad 7000 prostovolj
nih delovnih ur. Prav tako 
je bila v tem letu urejena 
cesta v Spodnji Belci, do 
polovice pa cestišče na ob
močju Srednje Belce. V tem 
času je bilo urejeno tudi se-
novško naselje na hribu, kjer 
so obnovili cesto in zgradili 

koritnico za odpadne vode. 
j V načrtu je . tudi ureditev 
pešpoti od restavracije do 
naselja, kjer bodo pretežno 
dela Opravili občani s pro
stovoljnim delom, ostale 
stroške pa bo krila stano
vanjska skupnost. Zelo raz
gibana je tudi vodnoregula-
cijska dejavnost. Z regulaci
jo Reštanjskega potoka bo
do omejili nevarnost poplav 
že v tem letu, v bodoče pa 
nameravajo regulirati tudi 
Dovški potok. 

Novi blok s pošto i n proda
jalno v Brestanici 

9. oktobra je bila licitacija gradnji 
*a prevzem gradnje 6-stano-
vanjskega bloka, v katerem 
bodo prostori za novo ATC in 
pošto ter prodajalno zelenja
ve v Brestanici. Stavbo bo s 
pomočjo kreditov iz občin
skega stanovanjskega sklada 
gradila termoelektrarna iz 
Brestanice. PTT podjetje iz 
Novega mesta Je žal odpove
dalo obljubljeno 5-milijonsko 
udeležbo, kar naj b i pred
stavljalo njegov delež pr i 

ker bo v stavbi na
šla prostor tudi pošta z novo 
ATC. Poštno podjetje Je mo
ralo obljubljena sredstva na
meniti za kabliranje na svo
jem področju. Termoelektrar
na bo kljub temu del stavbe 
dala na razpolago posti, ker 
ve, da je pošta zelo potrebna 
v Brestanici in da je od no
vih prostorov odvisna monta
ža avtomatske telefonske cen
trale. Računajo, da j im bo 
pošta obljubljeno udeležbo 
pozneje povrnila. Rk. 

Gradnja bi potekala v dveh 
stopnjah. Lokacija je že iz
brana, in sicer bi most gra
dili pri Dularjevi hiši v Vid
mu-Krškem. V prvi stopnji 
gradnje bi zgradili most in 
cestni priključek na cesto 
proti tovarni papirja, križa
nje z železniško progo pa bi 
ostalo takšno, kot je, pozneje, 
v drugi stopnji, pa bi zgra
dili nadvoz nad progo in bi 
se cestni priključek z mostu 
pridružil starovaški cesti. 
Most v Vidmu-Krškem še 
zdaj ni kategoriziran, temu, 
da ni bil določen lastnik ozi
roma tisti, k i naj bi ga vzdr
ževal, je pripisati precejšen 
del krivde za stanje, v kakrš
nem je zdaj most, in za vse 
posledice. Treba se bo lotiti 
tudi tega in most, k i povezu
je okrajno in republiško ce
sto, vendarle kategorizirati. 

Na Sremiču so pričeli 
obnavljati vinograde 

Na Sremiču so pred krat
kim pričeli obnavljati vino
grade. Obnova je v skladu 
z obnovitvenim načrtom 
kmetijske zadruge v Vidmu-
Krškem, k i uvaja sodobno 
pridelovanje tudi na vino
gradniških površinah. V ta 
namen ima že odobrene ela
borate in kredite za 64 hekt
arov. Do spomladi 1964 bodo 
obnovili okrog 12 hektarov, 
od jeseni 1964 do spomladi 
1965 pa še nadaljnjih 25 ha. 
Hektar obnovljene površine 
bo veljal okrog 800 tisoč di
narjev. Vinograde bodo so
dobno obnovili v terasastem 
in ostalih sistemih, tako da 
bo možna v njih strojna ob
delava. V načrtu pa imajo 
tudi gradnjo desetih stano
vanj za zaposlene na Sremiču. 

V oktobru: urbanistični 
načrt za V i d e m - K r š k o 

Urbanistični načrt za Videm-Krško, k i ga izdeluje 
brežiški »Region«, bo narejen še v tem mesecu. 
Načrtovalci pri »Regionu« so obsežno nalogo spre
jeli zelo resno in so jo z velikim trudom ter siste
matičnim delom opravili tako, da lahko pričaku
jemo, da bo urbanistični načrt kvalitetno izdelan. 
Dela so se resda nepredvideno zavlekla, vendar je 
boljše, da je načrt dober, kot pa da bi bil narejen 
hitro in zato slabši, čim bo načrt izdelan, bo dan 
v širšo in ožjo razpravo, nato pa bo sprejet na 
občinski skupščini in od ostalih pristojnih organov. 
Omenjeni načrt zajema področje Vidma-Krškega 
in Leskovca, »Region« 'pa pripravlja načrte urba
nističnega razvoja tudi za Kostanjevico, k i se raz
vija v občinski turistični center, za Rako, Bresta
nico, Senovo in še nekatera druga krajevna sre
dišča. Brez dvoma bodo urbanistični načrti v vseh 
središčih predstavljali osnovo za usmerjanje nji
hovega razvoja in bodo odpravili mnoge težave pri 
izbiranju lokacij, kakršne so se pojavljale doslej. 

Pomoč pri izdelavi 
statutov 

V občani Videm-Krško so 
ustanovili inštruktorsko gru
po, M bo predvsem manjšim 
delovnim organizacijam po
magala pri izdelavi statutov. 
Seveda bi bilo odveč pričako
vati, da bo ta skupina nudi
la organizacijam izdelane sta
tute. Posredovala bo izkušnje 
raznih kolektivov, dajala 
smernice in navodila, poseb
nost, k i Jih ima v svojem 
delu, življenju in razvoju 

vsak kolektiv, pa bodo mo
rale vnesti v statut komisije 
v kolektivih. 

N a o b r a t u M A T I J A GU
B E C : 22 v a g o n o v h r u š k 

i n b r e s k e v 
Samostojni zadružni sad

jarski obrat »Matija Gubec« 
v Leskovcu je letos pridelal 
14 vagonov hrušk in 8 vago
nov breskev. Boljši je bi l 
pridelek hrušk, k i so Jih 
pridelali po dva vagona na 
hektar. 

S podružbljanjem 
rešiti Se ostala 

vprašanja! 
Kmetijska zadruga v Vid

mu-Krškem je letos odkupila 
od zasebnih pridelovalcev 
okrog 275 ha obdelovalne 
zemlje in tako uspešno iz
polnjuje plan podružbljanja 
kmetijske proizvodnje v ob
čini. Podružbl janje kmetij
skih površin in proizvodnje 
pa ne sme biti enostransko, 
hkrati s tem je treba resiti 
tudi vprašanje modernizira
ne obdelave zemlje, k i ne 
sme temeljiti na primitivnem 
kmečkem orodju — vilah, 
grabi j ah in motikah. V kme
tijski zadrugi pravijo še, da 
bo treba poleg uvajanja po
spešene mehanizacije misliti 
na izboljšavo pogojev za za
poslene. Pr i tem naj bi v 
končni fazi dosegli to, da 
bi bi l i kmetijski delavci vsaj 
približno izenačeni z delavci, 
k i delajo v drugih gospodar
skih panogah. 

N a S e n o v e m p o p o l d n e 
b r e z k r u h a 

Na Senovem prodajajo 
kruh samo v jutranjih urah. 
Kdor zjutraj zamudi, ostane 
čez dan brez kruha. Vpra
šanje so načeli prebivalci že 
na več sestankih in zahteva
jo, da bi kruh prodajali ves 
dan. 

Mali oglasi v domačem 
listu: zanesljiv uspeh! 

Praznemu besedičenju naj odklenka! 
S p o s v e t a s e k r e t a r j e v o s n o v n i h o r g a n i z a c i j Z K S v s e v n i š k i o b č i n i 

Občinski statut:' 
v začetku 1964 
Osnutek statuta občine 

Videm-Krško bo kmalu 
izdelan in bo nato dan v 
razpravo. Kot je videti, 
bo ustrezna komisija, k i 
ga pripravlja, opravila 
svbje delo do konca no
vembra. Po široki raz
pravi v raznih organih in 
organizacijah bo občin
ska skunščina statut, k i 
bo vseboval koristne 
predloge iz razprave, 
sprejela v prvih mesecih 
prihodnjega leta. 

11. oktobra je bil v klub
skih prostorih doma TVD 
Partizan v Sevnici posvet se
kretarjev osnovnih organiza
cij ZK, k i ga je sklical občin
ski komite ZKS. Sekretar ko-
miteja^ tov. Bogovič je v po-
ročiliu^ poudaril, da morajo 
osnovne organizacije ZK te
žiti k vsebinskemu, idejno-
politdčnemu delu ter svoje 
metode prilagajati potrebam 
in nalogam, k i se pojavljajo 
v njihovem okolju. Komunisti 
bi marali predvsem z oseb
nim zgledom povečevati 
ugled osnovnih organizacij 
ZK. Socialistična graditev je 
dolgotrajen proces, v kate
rem moramo preoblikovati 

SEVNICA: nova samopostrežnica 
V Sevnici so te dni odprli 

đve novi trgovski poslovalni-
niči, ki ju je uredilo tamkaj
šnje trgovsko podjetje. V pr
vi poslovalnici je sodobna sa
mopostrežna špecerijska pro-

SEVNIŠKI 
VESTNIK 

dajalna, takoj zraven pa sa-
moizbirni lokal s tekstilom 
in konfekcijskimi izdelki na 
površini 180 kvadr. metrov. 
Nad to prodajalno je v prvem 
nastropju galanterijska pro

dajalna s plastičnimi masami 
in drugimi izdelki. Njena 
prodajna površina znaša 130 
kvadr. metrov. Ta bo edina 
obdržala stari način prodaje. 

Poslovodja poslovalnice it. 
1 IVAN NAGODE nam je po
vedal, da je podjetje v preu
reditev investiralo okrog 15 
milijonov dinarjev iz lastnih 
skladov. Vendar s tem pro
gram adaptacij in ureditev z 
modernizacijami ie ni kon
čan. Br£ ko bodo imeli dovolj 
sredstev, bodo začeli posto
poma urejati in modernizirati 
tudi ostale prodajalne trgov
skega podjetja. 

človeka. Praznemu besediče-
,nju nestvarnemu sklepanju 
in prakticizmu bi moralo na 
sestankih komunistov že dav
no odklenkati. Vsaka organi-
zacijajnora po razpravi svoja 
stališča oblikovati v ustrez
nih, čimbolj stvarnih sklepih, 
hkrati pa bi bilo prav, da bi 
se vedno že vnaprej dogovo
rili za dnevni red prihodnjega 
Bestanka. Šele nato bodo lah
ko komunisti prišli nanj pri
pravljeni, uspehi pa bodo 
vsekakor večji. 

V živahno razpravo je po
seglo mnogo, sekretarjev. Ti
sti iz delovnih organizacij so 
poročali o svojih težavah pri 
idejnopolitičini vzgoji ter iz
boru novih članov za ZK. V 
tem je med vsemi najboljša 
osnovna organizacija ZK pri 
Metalni v Krmedju, k i pri

pravlja sprejem večjega šte
vila novih članov. Med vaški
mi osnovnimi organizacijami 
je najboljša v Loki, k i je na 
sestanke vabila tudi komuni
ste iz proizvodnje in delovnih 
organizacij ter tako ustvar
jala širši aktiv komunistov, 
k i je težave vsekakor laže in 
uspešneje reševal. Na posve
tu so se dogovorili tudi o 
tem, da bodo sekretarji vseh 
osnovnih organizacij odslej 
enkrat na mesec komiteju 
poročali o težavah, s kateri
mi se srečujejo pri svojem 
delu. Posvet je potekel v 
splošno zadovoljstvo vseh 
prisotnih, k i so večkrat po
udarili, da bi bilo koristno, 
ko b i se v taksni obliki se
stajali pogosteje. 

Stanko Skočir 

*a prehod na večji proizvodni obseg 
teko v zvezi s snovanjem 7-letnega per
spektivnega razvoja podjetja, že zdaj 
Pa imajo zagotovljen kader, k i bo kos 
Proizvodnji. 

Ob k o n c u l e t a : 6 o d s t o t k o v 
n a d p l a n o m 

V nadaljnji razvoj stopa podjetje ob 
Podpori celotnega delovnega kolektiva, 
ki se Je na tihem dogovoril, da bo z 
delom najboljši porok za v prihodnje. 
Tega letos, ko dosega, oziroma prese
da tromesečne plane, ne dokazuje 
Prvič. Ob koncu tekočega lete, ko pred
videvajo, Ja bodo plan presegli za 
o k r o g 6 odstotkov, pa se bodo na 
lestvi proti končnemu cilju povzpeli Še 
z » klin višje. 
• Na vsem tem sloni tudi vse ostalo 
• Programiranje. Lani so na novo za-
• Poslili 130 delavk, odprli obrat v 
• Krmelju itd., letos pa že ugotavlja-
• Jo, da njihovi računi niso zgrešili 
• cilja. Povečala se je storilnost, za-

9 posleni dosegajo in presegajo nor-
0 me, izboljšala se Je kvaliteta, izko-
0 ristili so notranje rezerve. Na pod-
0 lagl tega so se odločili, da bodo 

V n o v e m b r u p o s k u s z 4 2 - u r n l m 
t e d n i k o m 

v Krmelju, kjer so opazili visoko de
lovno storilnost proizvajalk, dasiravno 
so se te priučevale novemu poslu šele 
po likvidaciji krmeljskega premogov
nika. Ob zagotovilu, da so vsi potreb
ni momenti za uvedbo 42-uriu-ga delov
nega tednika dani, da bo morda po
trebno smotrneje izkoristiti le nizek 
odstotek preostalih notranjih neizčr-
panih rezerv (kot večjo izkušenost 
proizvajalk itd.), v podjetju menijo, 
da bo ta poskus prinesel vsaj izkuš
nje, če le ne popolnega uspeha. 

Težnja po uvedbi 42-urnega delov
nega tednika je prodrla že tako daleč, 
da so novi plan za 1964 predvideli ob 
upoštevanju zmanjšanja števila delov
nih ur v celotnem podjetju. 

Podjetje tudi nI med zadnjimi v ob
čini, kar zadeva izdelavo statuta delov
ne organizacije. Osnutek statuta je 
pravzaprav že v zadnji fazi, o njem pa 
so že razpravljali člani delavskega 
sveta in člani kolektiva prek ankete, 
k i so jo izvedli z namenom, da bi do
bili pripombe za končno formulacijo 
posameznih poglavij. Pričakujejo, da 
ga bodo lahko sprejeli še pred novim 
letom, ker bodo s statutom med dru
gim uzakonjena vsa pozitivna prizade
vanja za nadaljnji napredek podjetja. 

0 Spričo vsega se obeta konfekciji 
0 »Lisca« kmalu nova pomlad, ki bo 
% lepša in svetlejša od vseh doseda-
0 njih. Ta pomlad naj bi tudi dokonč-
£ no skrojila pomen celotne njene 
0 produkcije in potrdila namen vseh 
O že vloženih ln predvidenih investicij. 
0 To pomlad pa pričakujemo šele ob 
O koncu tretje faze, ko bo konfekcija 
0 obratovala s vso zmogljivostjo. 

IVAN ZORAN 

Nova trgovina v Sevnici je urejena na način, ki bo omo
gočil sodobno in kulturno postrežbo 

P O S A V J E 



Skrb za človeka v revni občini 
Vedno večji socialni 

problemi se pojavljajo v 
dokaj ostri obliki tudi 
na področju metliške ko
mune. Občinska skupšči
na rešuje vsa vprašanja 
s področja socialnega 
varstva s pomočjo raznih 
organov na najboljši na
čin, v okviru svojih mož
nosti. Vse te težave se 
kopičijo pri tajniku ob
činske skupščine Metlika 
tovarišu Tinelu Molku, 
zato smo ga naprosili za 
nekatera pojasnila, ki za
devajo socialno službo. 
Takole je povedal: 

— Splošno varstvo je pri 
nas tesno povezano z razvo
jem gospodarstva v komuni. 
Največji problem nastaja za
radi tega, ker moška delov
na sila odhaja v mesta, do
ma pa ostajajo starejši lju
dje, med katerimi je precej 
bolnih in invalidov, k i za 
delo niso sposobni. Bolezni 
in invalidnost pa so v veli
ko primerih posledica minu
le vojne. Razumljivo je, da 
se morajo vsi ti občani zdra
viti bodisi doma, bodisi v 
bolnišnicah, vse to pa moč
no bremeni proračun občin
ske skupščine. Mlajši, četu
di zaposleni, otroci ali dru
gi sorodniki včasih nočejo, 
včasih pa ne morejo vzdrže
vati svojcev, k i so ostali do
ma. 

Drug, nič manj pereč pro

blem predstavlja vzgoja ka
drov, ki z raznimi podpora
mi in štipendijami spet bre
menijo občinski proračun. 
Tu nastaja vprašanje: ali 
mladim ljudem, ki so iz rev
nega kraja, zapreti vrata do 
nadaljnjega študija, ali šolati 
kader, k i ga občina nujno 
potrebuje. 

V občini je okoli 400 inva
lidov iz NOV, ki jim mora 
družba nuditi zadovoljive 
življenjske pogoje"1. Toda ali 
je res samo občina dolžna 
pomagati borcem in invali
dom iz NOB s svojimi mi
nimalnimi sredstvi? B i ne 
mogla pri tem pomagati tu
di okraj ali republika in bi 
s skupno pomočjlo omogočili 
dostojno življenje tistih, k i 
so mnogo žrtvovali za osvo
boditev naše domovine? Sta
rejši ljudje, ki so bolni, ali 
bivši borci NOB si skušajo 
zagotoviti pokojnino ali pod
poro, k i bi jim omogočala 
obstoj. 

Žalostno je, da niso redki 
primeri, ko otroci zapuščajo 
starše, si ustvarijo svoje dru
žine, mnogi pa ne čutijo no
bene dolžnosti do staršev. 
Nekateri jih brez sramu pu
ščajo v breme družbi, drugi 
pa z njimi grdo ravnajo, ker 
bi se jih radi znebili. To je 
vredno vsega obsojanja! 

Tudi alkoholizem v druži
ni ni tako redek, posledice 

pa nosijo predvsem otroci. 
Nepravilna prebrana, po
manjkljiva nega, pretepanje 
in brezdomstvo — vse to 
najdemo v družinah, k i so 
podvržene alkoholu. 

METLIŠKI 
TEDNIK 
Vse naštete probleme iz 

različnih področij rešujemo 
v kritičnih primerih s finan
čnimi sredstvi, ponekod sku
šamo zagotoviti zaposlitev 
nekatere pa pokličemo na 

razgovor in jim svetujemo, 
naj dobe pomoč od Rdečega 
križa. Bojimo se, da bo v 
bodoče še več problemov na 
področju socialne službe. 
Ena izmed rešitev bi bila ta, 
da bi ustanovili podjetje ali 
obrat, k i bi zaposloval mo
ško delovno silo, da bi mlaj
ši moški dobili zaposlitev 
doma in bi lahko skrbeli za 
starše. Kmetijstvo ne more 
nuditi dovolj zaslužka za ob
stoj vseh teh ljudi. 

Težav je precej, nekatere 
pa so tako pereče in zah
tevne, da jih bo občina sa
ma zelo težko reševala. Naj
ti bo treba še druge vire 
dohodkov, če bomo hoteli 
na zadovoljiv način rešiti 
vse te stvari. 

IVO LIKAVEC 

N A S O B I S K 

Pri sodniku za prekrške 

NOVICE IZ METLIKE 

Daljnovod 35 k v NOVO M E S T 0 -
Č R N O M E U je dograjen 

Prepotrebni daljnovod 35 
k V Novo mesto—Črnomelj v 
dolžini 31 km je zgrajen 
Električni tok je po vodni
kih prvič stekel 4. oktobra 
1963. Vrednost te delovne 
zmage je nedvomno velika, 
saj je bilo napetostno sta
nje v nekaterih predelih raz
vijajoče se Bele krajine sko 
raj nevzdržno. Posebno kri
tično je bilo v primeru de
fektov, ko ni bilo rezerve 
Novi daljnovod pa je temu 
napravil konec. 

Daljnovod obratuje z na
petostjo 20 kV. Ko bo še 
razdelilna transformatorska 
postaja v Črnomlju ter ure. 

jena transformacija v RTP 
Novo mesto, bo obratoval s 
35 kV napetostjo. Dokonča
na faza izgradnje bo terjala 
dokaj finančnih sredstev, 
katerih pa kolektiv enote No 
vo mesto sam ne bo zmogel. 

Novi daljnovod je kolektiv 
Elektro Ljubljana, enota No
vo mesto, zgradil z lastnimi 
sredstvi ter delovno silo. Ce
lotna investicijska vrednost 
znaša 80 milijonov dinarjev 
Nedvomno je to lep prispe 
vek malega kolektiva. Beli 
krajini kot :4belki partiza
nov je tako odprta pot do 
nadaljnje industrializacije in 
do višje življenjske ravni. 

Dež in slabo vreme močno 
ovirata delo pri gradnji mo
stu čez Lahinjo na Primost-
ku. Z obvozom čez Stransko 
vas se je pot do Črnomlja 
precej podaljšala. Ozka cesta 
povzroča voznikom številne 
težave. 

Metliški hotel že dobiva 
končno podobo. Te dni so 
začeli urejevati zunanje ste
ne, dela znotraj stavbe pa 

Danes občni zbor 
ObSS v Črnomlju 
Danes zjutraj se je v sej

ni dvorani občinske skup
ščine v Črnomlju začel letni 
občni zbor občinskega sindi 
kalnega sveta. Na zboru poro 
čajo o delu in nalogah ObSS, 
po razpravi pa bodo izvolili 
nove organe ObSS ter de
legate za okrajno konferenco 
OSS. 

V Semiču urejajo 
pločnik 

Pločnik pred zadružno trgovino 
in Zurčevo hišo v Semiču je bil 
dobri dve leti povod za mnoge 
kritike domačinov in tujcev. Ne
davno so se Semičani odločili, da 
problem rešijo. V ta namen so 
sklenili opraviti okroff 900 prosto
voljnih delovnih ur, del stroškov 
pa bodo krili H krajevnim samo
prispevkom. V ponedeljek se je 
že javilo na delo 20 prostovoljcev 
iz Iskrinega obrata kondenzator
jev. Kasneje bodo poprijel! še dru
gi delovni kolektivi. Pločnik na
meravajo urediti do 27. oktobra, 
ko bo predvidoma odprta tudi no
va samopostrežna trgovin« v Se-

bodo vsak čas končana. 
Ljudje so pred nekaj tedni 

množično nabirali gobe, zdaj 
pa je na vrsti kostanj. Vsi, 
ki se vračajo iz gozdov, ima
jo polne cekarje in košare 
tega gozdnega pridelka. 

S trgatvijo se je začela tu
di jesenska sezona nedelj
skih turistov, k i prihajajo v 
Metliko in okolico iz vseh 
krajev. Ob novem vinu se 
pogovor hitro razvija, često-
krat pa je slišati tudi petje. 
Lepa cesta in lepa pokrajina 
privabljata čedalje več ljudi. 

Metličani se pripravljajo 
na izlet v Trst in Benetke, 
ki ga organizira podjetje 
Kompas. Precej domačinov 
se zanj zanima, saj bo za 
marsikaterega ogled zgodo
vinskih Benetk novo doži
vetje. 

Sodnika za prekrške pri 
občinski skupščini Metlika 
tovariša Slava Orlica smo 
prosili za odgovore na nekaj 
vprašanj, k i zadevajo njego
vo poklicno delo. 

— Koliko predlogov ste 
dobili v letošnjem letu 
za uvedbo upravnokazen-

skega postbpka? 

— Vključno do 30. septem
bra je prišlo 126 ovadb ozi
roma predlogov za uvedbo 
upravnokazenskega postopka, 
kar je za 40 odstotkov manj 
kot preteklo leto. Občuten 
padec prekrškov na področ
ju javnega reda in mira je 
bilo opaziti v prvem trome-
sečju letos, ker so bile • lani 
izrečene ostre kazni zoper 
kršitelje, med katerimi je bi
lo največ Ciganov. 

— Kje je bilo storjenih 
največ prekrškov? 

— Največ prekrškov je bi
lo zaradi nedostojnega vede
nja na javnem kraju, vinje
nosti, pretepov, kaljenja noč
nega miru in nedostojnega 
vedenja proti javnim ose
bam, i , 

— Kaj predstavlja pri 
vašem delu največji pro
blem. 

— V prvi vrsti Cigani, k i 
se na raznih prireditvah opi
jajo in ogrožajo varnost pre
bivalcev. Zanimivo je dej
stvo, da se prav Cigani bo
je zaporne kazni in prosijo 

za denarno kazen ne glede 
na višino. 

Prekrške zoper javni red 
in mir povzročajo tudi alko
holiki in vaški fantje, kadar 
preveč pijejo, zlasti na vese
licah. Posebna kategorija kr
šiteljev so krošnjarji. To so 
predvsem starejši ljudje, k i 
so se s tem ukvarjali že v. 
stari Jugoslaviji, pa jim še 
zdaj diši lahek zaslužek in 
oderuštvo. 

— Kako pa je s pro
metnimi prekrški? 
— Prekrškov v prometu 

je vedno manj. Vendar pa 
je bilo treba izreči še nekaj 
pravnomočnih upravnih kaz
ni. T i prekrški se nanašajo 
na prehitro vožnjo, nepravil
no prehitevanje, nepravilno 
parkiranje, vinjenost, vožnje 
brez vozniškega dovoljenja 
itd. Precej predlogov za uve
dbo postopka pa je 'prišlo 
izven območja naše občine. 

— Kakšni prekrški se 
še pojavljajo? 

— Izrečenih je bilo tudi 
nekaj pravnomočnih kazni 
zoper kršitelje predpisa za
kona o orožju in nekaj proti 
kršiteljem zakona o narodni 
obrambi. Sorazmerno precej 
je bilo kaznovanih ljudi, ki 
so kršili zakon o varstvu ži
vine pred živalskimi kužni
mi, boleznimi, ker so neka
teri gonili živino drugam na 
semenj brez živinskega pot
nega lista. 

Ivo Likavcc 

Semič se pripravlja na praznik 

Nad 100 ljudi se je zaposlilo 
Na Zavodu za zaposlovanje 

delavcev v Črnomlju so pove
dali, da so v raznih podjetjih 
na novo zaposlili okoli 100 ob
čanov. Samo v septembru je 
dobilo delo 74 žena in deklet. 
Od teh j ih je zaposlila tovar, 
rut Iskra v Semiču 50, ostale 
pa so šle v črnomaljski obrat 
Beti in nekaj v manjša pod
jetja. 

Občinska skupčina Črno
melj je dala obratu Beti 7 
milijonov din kredita, da so 
lahko vzeli na delo toliko lju

di. Na zavodu pa je prijavlje
nih za delo še 43 oseb, večina 
teh pa je iz zdravstvenih raz
logov manj zmožna za delo. 
Nekateri pa čakajo na zapo
slitev v tovarni ali pisarni, 
čeprav nimajo za tako delo 
potrebnih pogojev. Zanimivo 
je , da od vseh ki dela še 
iščejo, ni nikogar, k i ne bi 
imel še drugih virov ali do 
hodkov za preživljanje. Vsem 
tem so že ponudili zaposlitev, 
pa so jo odklonili, češ da za
nje ni primerna. 

Od vseh, k i so v zadnjem 
času dobili delo, je največ de
klet, k i so končale obvezno 
šolanje. V tovarnah ali na de
lovnih mestih se bodo priu
čile poklicu in pridobile kva
lifikacije. Letos je zavodu 
uspelo zaposliti tudi 26 Ciga
nov, od tega 13 žensk. S tem 
so močno zmanjšali socialne 
probleme v ciganskih druži
nah, saj ni od njih nihče več 
prijavljen za delo. 

Moške delovne sile pa v 
občini še zdaleč ni dovolj. Na 
voljo je še vedno 113 delov
nih mest, ki niso zasedena! 

J02;E ŠKOF 

Pred nekaj dnevi so se na 
pobudo SZDL sestali pred
stavniki podjetij in družbe
nih organizacij iz Semiča, 
razen njih pa sta se sestan
ka udeležila tudi predsednik 
občinske skupščine Črnomelj 
inž. Dvoršak in direktor pod
jetja »Potrošnik« iz Črnom
lja tov. Kos. Pogovorili so 
se o proslavi za krajevni 
praznik, k i bo letos organizi
rana že dan prej, to je v ne
deljo, 27. oktobra. 

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

govorili tudi o gostinstvu. V 
Semiču bodo pričeli graditi 

9-stanovanjski blok, če bo 
občina kaj prispevala," pa 
morda še tri stanovanja več 
za učiteljstvo. 

Tovariš Kos je povedal, da 
dela pri ureditvi nonstop tr
govine v Semiču počasi na
predujejo zaradi pomanjka
nja gradbenega materiala, da 
pa si prizadevajo, da bi bila 
do krajevnega praznika tudi 

trgovina nared. Pločnik pred 
trgovino bodo prebivalci ure
dili deloma z udarniškim de
lom, deloma pa s sredstvi 
krajevnega samoprispevka. 

Govorili so tudi o ureditvi 
pešpoti pri Semiču, vendar 
do zaključkov še niso prišli. 
To in pa nekatere druge ko
munalne probleme bodo re
ševali na prihodnjem sestan
ku. 

FRANCI DERGANC 

Lov in ribolov zahtevata 
boljše gospodarjenje 

V goste so povabili ljub
ljansko gledališče in umetni
ke, k i so med vojno bivali v 
Semiču, če stroški ne bodo 
preveliki, bodo Semičani la
hko slišali tudi invalidski 
pevski zbor. Letošnje slavje 
bo potekalo v znamenju kul
turnih prireditev. Prav ver
jetno je, da bo v goste prišlo 
tudi lutkovno gledališče iz 
Ljubljane, ki bo za šolarje 
pripravilo dve predstavi. 
Manjka le še nekaj denarja! 

Na tem sestanku so se po-

Za izboljšanje uslug občanom 

Črnomelj, rojstni kraj zasedanja i. slovenskega parlamen-
ta, dobiva pečat modernega mesta. To potrjuje tudi pogled 
na severno stran, kjer' nastaja blizu železniške postaje 
novo mestno jedro z večnadstropnimi bloki, modernimi 
trgovinami in še s čira. — Na sliki: 29-stanovanjski blok, 
ki ga za prodajo stanovanj na trgu gradi sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš pri občinski skupščini. Gradbena dela 

je prevzelo domače podjetje BKGRAD 

V začetku oktobra bo za-
Cela poslovati v okviru stano
vanjske skupnosti Črnomelj 
kemična čistilnica in pralni-
ca.S tem bodo marsikaterega 
papof=|lenega Občana razbrci-
menili pri delu doma, usluge 
pa naj bi bile čim cenejše, da 
bd pralnico in čistilnico lahko 
uporabljalo čimveč ljudi. 

Stanovanjska skupnost ima 
prizadeven upravni odbor, k i 
je že razpravljal o tem, ali 
bi organizirali še mizarski in 
zidarski servis ter servis elek
trične stroke. V ta namen že 
pripravljajo vse potrebno za 
dograditev nekaterih prosto
rov, v katerih bodo navedene 
delavnice. 

Črnomaljska stanovanjska 
skupnost si prizadeva nuditi 

občanom raznovrstne usluge, 
ki naj bi jih opravljali ob 
vsakem času, kar najhitreje 
in poceni. J . S. 

VINICA PRAZNUJE 
Krajevne družbcno-poli-

Učne organizacije na Vi
nici pri Črnomlju vabijo 
preživele borce in aktivi
ste, k i so se med NOR 
borili na viniškem ob
močju, in ostale prebival
ce, da se v nedeljo, 20. 
oktobra, udeleže prazno
vanja krajevnega prazni
ka na Vinici. 

Na seji sveta za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lov in ribištvo, 
k i je bila 4. oktobra v Črno
mlju, so razpravljali tudi o 
lovstvu in ribištvu na obmo
čju komune. Nekatere lov. 
ske in ribiške družine zelo 
slabo gospodarijo s tem pri
rodnim bogastvom. Divjad 
in ribe so družbena last, k i 
je zaupana njim v varstvo, 
Žal pa je večina lovcev ln 
ribičev prav to pozabila. Lov
ske in ribiške družine še ved
no nimajo žiro računov pri 
banki, čeprav bi jih po pred
pisih morale imeti. Denar, 
ki ga dobijo iz svojih dohod
kov, nosi ta ali oni v svojem 
žepu. Na osnovi predvidenega 
staleža rib in divjadi bi mo. 
rale izdelati lovske in ribi
ške družine svoje plane u lo 
va in odstrelov ter plane za 
vlaganje podmladka. Ti plani 
naj bi bili sestavni del druž
benega in perspektivnega pla
na komune. Se vedno Je pre
cej divjih lovcev, ki ropajo 
po loviščih, ribiči pa preveč 
gospodarijo z malhami. Be
lokranjske vode so bogate 
z ribami, toda na trgu rib ni 
dobiti. 

Lovstvo in ribištvo sta čvr
sta temelja turizma v občini, 
zato moramo turistom ribe 
in divjad nuditi. S pravilnim 
turističnim in gospodarskim 
lovom in ribolovom morata 
ti dve panogi postati donos
ni. 

Svet Je imenoval petčlan 
sko komisijo, ki bo proučila 

finančno in gospodarsko po
slovanje lovskih in ribiških 
družin. Na osnovi teh ugo
tovitev bo ta komisija dala 
mnenje občinski skupščini, 
katere družine naj se zaradi 
slabega gospodarjenja razpu
stijo. Hkrati bo komisija 
predlagala ukrepe za izbolj
šanje gospodarjenja z lovom 
in ribolovom. 

Novi hlevi 
v Vel. Podlogu 

Da zagotovi osnovo za raz
voj živinoreje, je kmetijska 
zadruga v Kostanjevici začela 
pospešeno graditi hleve za 
pitano in ostalo govedo. 
Medtem ko se v Dobravi, 
kjer je v tamkajšnjih klevih 
okrog 120 glav pitanega gove
da, živinorejska proizvodnja 
že normalno razvaja, pa po
dobne živinorejske objekte v 
Vel. Podlogu, kjer naj bi bilo 
drugo večje živinorejsko sre
dišče kostanjeviške zadruge, 
gradijo te dni. Zgradili bodo 
hleve za 260 glav goveda >n 

ostala gospodarska poslopja 
("senike ipd.) z vodovodom-
Ta gradnja bo veljala 37 mili
jonov dinarjev. 

Naročite DOLENJSKI 
LIST sorodnikom v 

tujini — hvaležni vam 
bodo za pozornost! 



Šest let zapora za očetomor 
Petčlanski senat okrožnega sodišča v Novem mestu je obsodil 
23-letnega Maksa Seničarja s Podvrha pri Sevnici na šest let 
strogega zapora, zato ker je z nožem umoril očeta 
Miličniki v Sevnici so bili 

na moč začudeni, ko je 28. ju
lija letos nekako ob 1.30 po
noči vstopil v pisarno mlad 
fant s krvavimi rokami: 

— Očeta sem zabodel, — je 
rekel in planil v neutolažljiv 
jok. Z njim sta prišla mati 
in sosed. 

Tako se je začela razvozla
vati družinska drama Seni-
čarjevih iz Podvrha pri Sev
nici. Očeta, k i so ga našli ob 
Drožanjskem potoku zabode
nega, so pokopali, sin pa je 
v priporu dočakal dne, ko je 
stopil pred sodnike. 

» N e m o r e m r a z l o ž i t i , 
' z a k a j s e m g a . . . « 
Pet sodnikov — senat pod 

predsedstvom sodnika Sta
neta Prijatelja, namestnik 
javnega tožilca dr. Goleš, od
vetnik, strojepiska in nekaj 
opazovalcev je že bilo v dvo
rani, ko je miličnik odprl vra
ta lepo oblečenemu mlademu 
fantu nekolikanj skodranih 
svetlih las, visoke postave. 
Ko je sedel na zatožno klop, 
kar nismo mogli verejeti, da 
je to res Maks Seničar mlaj
ši, k i je umoril svojega oče
ta Maksa Seničarja, po pokli
cu strojevodjo. Obravnava se 
je začela. 

»Obtožujem ga, da je vzel 
drugemu življenje s tem, da 
je večkrat z žepnim nožem 
zabodel svojega očeta... Ra
na na vratu je bila dolga ne
kaj centimetrov in je segala 
do sapnika. Smrt je nastopila 
zaradi prereza vratne žile od
vodnice.. .« Vse to, kar smo 
slišali iz ust tožilca, naj bi 
storil mladenič, k i je bi l pred 
nami. 

— Slišali- ste obtožbo. Pri
znate dejanje? — je vprašal 
sodnik. 

— Sem storil. 
— Zakaj? 
Vtem je fant Že začel joka

ti. 
— Ne norem vam razložiti. 

Izgubil sem razsodnost. Tež 
ko mi je, da sem očeta, saj 

sem ga imel rad ...« 
Potem je obtoženec v pre-

trganih stavkih približno ta
kole pripovedoval: 

— Oče je bil, odkar pom
nim, zelo strog z vsemi tremi 
otroci, sicer pa smo lepo ži
veli, v slogi. Tudi kdaj prej 
je že mamo udaril, pa menda 
zaradi tega, ker je bil nagle 
jeze. Pred dvema letoma sem 
šel k vojakom in sem se šele 
letos vrnil domov. Službo 
sem dobil v kurilnici v Zida
nem mostu, kamor sem se 
vsak dan vozil na delo. Opa
zil sem, da doma ni bilo več 
tako kot prej. Sestri sta odšli 
od doma, mama pa je vsak 
dan jokala. Deloma doma, de
loma pa v Sevnici sem zve
del, da ima oče drugo žensko. 
Mamo je vedno huje prete
pal, sestri tudi, zato sta šli. 
Mene ni nikdar udaril. Hotel 
me je, pa sem ušel. Bolelo 
me je to, da je oče z mamo 
tako grdo ravnal. Kadar sem 
našel mamo objokano ln mo
dro od udarcev, je rekla: 
»Spet me je zaradi one žen
ske . , . « V Sevnici sem tudi 
slišal, da ljudje šušljajo o ne
kih »škrnicljih« in mojem 
očetu, pa nikdar nisem govo
ricam verjel in tudi mami ne 
povsem. Upal sem, da vse to 
ni res. 

27. julija je bila sobota. Iz 
službe sem prišel popoldne. 
Pod orehom je mama rezala 
krmo za prašiče in na glas 
jokala. Vprašal sem jo zakaj. 
»Spet me je zaradi one .. . 
Poglej nogo!« Res, bila je vsa 
črna. 

Potem mi je mama zatr
dila, da ima oče razmerje z 
ženo svojega prijatelja v Sev
nici, češ da ji je sam priznal. 
Jaz pa še vseeno nisem ver
jel. 

— Mama, v Sevnico grem. 
Prepričati se hočem na. lastne 
oči, če je res.. — Tako. SQm 
rekel in odšel. 

» O č e m e je r a z o r a č a l « 
Kmalu po deseti uri sem 

prišel pred hišo v Klavniški 

ulici, kjer sem zagledal dva 
»škrniclja« na lesenem plotu. 
K r i mi je stopila v glavo. To
rej so vrečke res tu! Morda 
pa so znak za koga drugega? 
Sklenil sem počakati, da bi 
videl, kdo bo šel v hišo. 

Skril sem se v grmovju na 
drugi strani potoka, kamor se 
pride čez leseno brv. Pre
mišljal sem, da bi šel stran 
od doma in vzel mamo s se
boj, ko zaslišim nekoga pri
hajati. 

B i l je oče! 
Sapa mi je zastala, ko sem 

ga videl, kako je prislonil ko
lo, si ogledal tisti dve papir
nati vrečki, kako je zakašljal 
pod razsvetljenim oknom, na
to pa je zavil čez brv — na
ravnost proti meni. Prepri
čan sem bil, da me vidi in 
da gre nadme. Če bi me tam 
dobil, bi bilo po meni. 

Ustrašil sem se očeta, ker 
vem, da ne pozna milosti, ka
dar je razburjen, obenem se 
je v meni nekaj utrgalo. To
rej je res Hodil sem, mama 
pa je doma vsa pretepena! 
Potem se je v hipu vse zgodi
lo . . . 

Vem, da se je sklonil nad
me, takrat pa sem začel po 
njem udrihati z žepnim no
žem, k i ga imam pri sebi za 
rezanje malice. Kaj je bilo 
potem, ne vem več. Bi l sem 
ob pamet. Vem, da je oče še 
rekel: »Pusti me«, — pa bilo 
je prepozno, čez nekaj tre
nutkov, ko je stegnil roke, 
sem se zavedel. Začel sem 
ga klicati, in ker se ni ogla
sil, sem tekel domov . . . 

Ž e n a s č r n o ruto i n p r i č e 
Angela Seničar, mati obto

ženca, je pričala, čeprav bi 
se lahko po zakonu pričeva
nju odrekla. 

— Mama, pridite! Z očetom 
sva se spoprijela. Ne vem, če 
je mrtev ali kaj, — je rekel 
Maksi, ko Je tiste noči prišel 
ves zmeden domov. 

Vse je bilo tako, kot je sin 
povedal. 24 let sva bila z mo-

ČLOVEK-ZVER za zapahi 
Avgust Kaplan iz Pristavice bo 5 mesecev v zaporu zdrav,ti 
pa se bo moral kot nepoboljšljiv alkoholik - šele sodiščeJe 
napravilo konec zverinstvu. k i ga je pijanec ^ " l " « n " d 

nebogljeno družino — Kaplan pa ni edina izjema takih nasil
nežev imamo v naših krajih ž a l še v e č ! 

Nečloveškemu pretepanju in mučenju 
z e " e , štirih majhnih otrok in 84-letnega 
starčka je te dni novomeško sodišče na
pravilo konec. Avgust Kaplan, 36-letni 
kmetovalec iz Pristavice, je stal pred 
•sodniki zaradi tega, ker je 10 let mučil 
svojo družino tako, da so se zgražali vsi 
vašcani. 

Zena, ki jc tudi na sodnijo prišla vsa 
pomodrela od udarcev, je povedala: »Po 
zdravi koži sem bila samo prvič tepena. 
Tega jc že davno. Se ne spominjam več.« 
Vsega, kar jc ta človek-zver počenjal, ni 
moč napisati, ljudje pa ga bodo lahko 
spoznali tudi po teh dveh dejanjih: 

25. februarja je šel s telico na Bučko. 
Ko se je popoldne vrnil vinjen, je zahte
val, naj mu žena sezuje škornje. Ker mu 
jih ni mogla, čeravno je poskušala, jo je 
začel pretepati najprej z rokami, potem 
pa jc udarjal še s »hlapcem« za sezuvanje 
Škornjev,, kamor je pač padlo. Ker so 
otroci jokali, je še dva izmed njih prav 
tuko surovo pretepel, da sta, otrdela od 
strahu in bolečin, obležula. Njegov 84-letni 
oče jc skušal sina miriti, zato jih je 
močno dobil tudi on . . . 

Teden dni zatem je Kaplan na Jeseni
cah iskal zaposlitve. Ko je spet vinjen 
prišel popoldne domov, je hotela žena za
kuriti kmečko peč. Kaplan jo je začel 
zmerjati, češ da jc peč njegova in da jc 
ne sme zakuriti, zatem pa jo je porinil 
z glavo ob zid, da se j i je takoj pocedila 
kr i . To pa mu nI bilo dovolj! Vrgel jo je 
ob tla in jo suval s čevlji. .. Zena je bila 
v sedmem mesecu nosečnosti! Oče je iz 
bojazni skočil skoz okno in bežal. Ko ga 

je Kaplan zagledal, je naročil ženi, naj ga 
privede nazaj. Vsa krvava je tekla za njim 
in ga klicala, za njo pa je že sopihal mož. 
Dohitel ju je pri Breški vasi, vrgel star
čka v sneg, ga rinil do grmovja, tam pa 
utrgal leskovo šibo in ga premlati], če
ravno je oni milo prosil, da nikar. 

Dogajalo se je še to in ono. Eno izmed 
velikih zverinstev je tudi to, da je pri
silil ženo, da je mirovala, otroci pa so jo 
morali tepsti s pal icami. . . 

Zaradi takega ravnanja je morala žena 
neštetokrat prenočiti pri drugih ljudeh, 
otroci pa so bili doma sami brez oskrbe. 
Krajevni odbor SZDL in skrbstveni organ 
občinske skupščine sta za nekaj časa otro
ke odvzela in jih poslala v rejo, dokler 
ni šel oče v zapor. 

Na sodišču so bile zaslišane številne 
priče, ki so povedale, da je bila vsa dru
žina večkrat tepena kot sita in da je zlasti 
Kaplanova žena vedno hodila okrog z ra
nami po glavi in vsa podpluta. Prišlo je že 
tako daleč, da je Hi letna hčerka razmiš
ljala o tem, da bi v spanju s sekiro ubila 
očeta . . . 

Za vse gorje, ki ga je Avgust Kaplan na
pravil svoji družini, bo 5 mesecev zaprt, 
razen tega se bo moral prisilno zdraviti 
kot alkoholik. 

V teh mesecih si bodo vsi, k i so živeli 
v njegovi bližini, vsaj malo oddahnili od 
prestanega strahu. Vprašanje pa je, če 
bodo kaj na boljšem, ko se bo Kaplan po 
prestani kazni vrnil domov. Dolžnost va-
ščanov in krajevnih organizacij je, da 
budno pazijo na Kaplanovc in da prvi na
slednji prestopek javijo oblastem. 

žem poročena in smo se lepo 
razumeli, dokler ni vmes pri
šla ta ženska. Res je hodil k 
nji. Sama sem ga videla, ko 
sem ga hodila opazovat v ne
ko uto tam blizu. Zadnje čase 
mi je dajal tudi zelo malo 
denarja. Vse je porab i l . . . 
Dolgo sem trpela sama, po
tem pa so mi sosedje sveto
vali, naj povem otrokom. Sin 
je vedel, kako trpim. — 

Tudi priče so potrdile pri
čevanje Seničarjevih dveh. 
Vsi so izjavljali, da je bil 
Maks priden fant, k i ni nik
dar nikomur nič zalega sto
ri l , delaven in dobrega srca. 

Od n e k d a j v e l j a z a n a j 
bolj z a v i r ž e n z l o č i n u m o r 

s t a r š e v 
Pred izrekom sodbe je go

voril najprej tožilec, k i je 
poudaril, da je uboj med naj
hujšimi kaznivimi dejanji in 
da že od nekdaj velja očeto
mor za najbolj zavrženo deja
nje. Rekel je, da vzrok, k i 
pripelje do umora, lahko ra
zumemo, dejanja pa ni moč z 
ničimer opravičiti. 

Za njim je imel besedo bra
nilec, zadnji pa je spregovoril 
obtoženec: 
• — Ne bojim se kazni, Id 
• mi jo boste predpisali! Kar 
• sem storil, bo ostalo v rac-
• ni ... Najraje bi sprejel 
• smrtno kazen . .. 

Po posvetovanju je predsed
nik razglasil sodbo: 6 let stro
gega zapora ob upoštevanju 
vseh okoliščin, ki govore v 
prid obtožencu. Sin je zabo
del očeta v razburjenem sta
nju in se je za dejanje odlo
čil šele v zadnjem hipu, ko je 
videl, da je bil v ljubezni do 
očeta ogoljufan. 
- Dokaj strogo kazen je bilo 
treba izreči zato, ker je kljub 
vsemu nekdo le izgubil živ
ljenje, tega pa ni moč opra
vičiti. 

R. B. 

Z nožem in škarjami 
je grozil 

Ko so pri Arkarjevih v Trebčl 
vasi letos mlatili, Je pri kosilu 
prišlo do spora med mlatiči. Vsi 
so bili nekoliko vinjeni, zato Je 
postal Ciril Bende napadalen. Ker 
je Anton Strumbelj udaril njego
vega psa, ga je napadel z dvema 
nožema v rokah, ko so mu te od
vzeli, pa je Sel domov po Skorje 
in še z njimi grozil. , 

1 mesec zapora, pogojno za 1 
leto, se je glasila kazen, ki jo Je 
sodišče v Novem mestu izreklo 
Cirilu Bendetu za tako obnašanje. 
Ce bo v enem letu Se komu gro
zil z življenju nevarnim orodjem, 
bo seveda moral »sedeli«. 

Namesto na izlet — 
v jarek 

Viljem Novina, delavec iz Pod-
turna, je v začetku junija prišel 
s svojim avtomolilom DKW po 
dekle, da bi se peljala na izlet, pa 
nista daleč prišla. S preveliko hi
trostjo je zapeljal v ovinek pred 
soteškim mostom, zaradi cesar Je 
vozilo vrglo s ceste čez levi nasip, 
tam pa se Je prevrnilo. Sopotnica 
Je bila prepeljana v bolnišnico. 
Omeniti je treba še, da Je bil 
pred mostom znak, da je vožnja 
čez most prepovedana, Novina pa 
je hotel kljub temu zapeljati Če
zenj. Izgovarjal se je, da je do 
nesreče prišlo zaradi okvare v kre-
talnem mehanizmu, organi LM pa 
so na kraju nesreče ugotovili, da 
Je bil popolnoma v redu. 

Sodišče v Novem mestu Je No
vini prisodilo 1 mesec in 15 dni 
zapora, pogojno za 1 leto. 

Nepošteni traktorist 
10.000 din kazni jc sodišče v No

vem mestu prisodilo F. S., ker si 
je prldržal 8200 din, ki Jih Je do
bil kot plačilo za storjene traktor
ske usluge, opravljene zasebnikom 
v imenu obrata KGPK Trška gora. 
Razen tega si Je pri vožnji moč
nih krmil s postaje prilastil dve 
vreči tovora. Dejanje je skesano 
priznal in se izgovarjal, da Je vzel 
zato, da bi nadomestil izdubo, ki 
Jo Je imel z večkratnim plačilom 
cestnih prekrškov. 

Iz omare je vzel belo 
kuverto 

Lmdlčevl Iz Stare vasi so Imeli 
v omari svojega stanovanja belo 
kuverto, v njej pa 20 tisočakov »za 
vsak primer«. Ko Je gospodinja ne
kega aprilskega popoldne hotela 
vzeti iz kuverte denar, da bi v 
Skocjanu nakupila, kar je potreb-

- ^ L J U D J E M E D S E B O j [ -

» J o ž e , oglasi s e , saj s i 
d o m a ! « 

Slovenski pregovor pravi: »Sita vrana ne pozna 
lačne!« in res je tako! Kadar smo v težavah, se 
radi oziramo po tistih, za katere menimo, da jim 
gre bolje. Ob takih priložnostih tudi marsikdo v 
mislih sklene, kako bo drugemu pomagal, če bo 
imel možnost. Pa ni vedno tako! V mislih imam 
primer, k i sem ga doživel na področju Rake in mi 
bo ostal za vedno v spominu. Še preden ga bom 
opisal, pa mi dovolite, dragi bralci, da se v mislili 
povrnem za dobri dve desetletji nazaj. 

Kakor več desettisočev Slovencev, tako je tudi 
Jožeta zadela nesreča, da je moral zapustiti dom, 
v katerem se je rodil in zrastel. Nekatere so izse
l i l i v Nemčijo, kjer so štiri leta hlapčevali in sku
paj z milijoni nesrečnežev vsak dan stali ob pustih 
kotlih in čakali, kaj jim bo tuja roka nasula v 
posodo. Jože pa je pobegnil čez takratno nemško-
italijansko mejo in se zatekel k dobrim ljudem, 
k i so mu nudili streho. Ko je bilo konec vojne, 
se je Jože vrnil na svoj dom. B i l je srečen, ker 
je lahko zopet delal na svoji zemlji ln je bi l svo
boden. Nihče ga ni preganjal in sramotil, še dolgo 
se je spominjal vseh tistih, k i so mu v najtežjih 
trenutkih dali zavetje. Misl i l s i je, da b i bi l tudi 
on tak. Toda . . . 

Ko je slišal, da je Skopje porušil potres in da 
je nad sto tisoč ljudi ostalo brez strehe, se je v 
njem nekaj stemnilo. Misli l si je svoje, kajti nje
gov dom je lepo urejen, hlevi so polni živine, pri
dela pa tudi toliko, da je dovolj za družino in za 
prodajo. Zato je že zdavnaj pozabil, kako živi 
človek, ki je ostal brez doma. Pozabil je, da živi 
v družbi, k i mu je omogočila, da lahko svobodno 
dela na svoji zemlji in da, kar pridela, lahko tudi 
proda. Pozabil je še, da je za svobodo, k i jo tudi 
on uživa, dalo ogromno število ljudi svoje življenje. 

Na vse to je naš Jože pozabil, ko sta k njemu 
prišla tovariša, da bi tudi on vpisal posojilo za 
obnovo porušenega Skopja. Doživela sta naslednje: 
Jože je naročil domačim, naj rečejo, da je šel na 
njivo. Tovariša sta verjela domačim in sta ga 
iskala na njivi. Tam ga nista našla, zato sta se 
vrnila. Sosed, k i dobro pozna Jožeta, je stopil v 
hišo in zaklical: »Jože, oglasi se, saj vem, da si 
doma!« Toda Jože se ni odzval. Sosed je poklical 
še dvakrat, vendar vselej zaman. Soseda je molk 
ujezil, zato je odprl vrata v kuhinjo. Za vrati je* 
stal Jože! 

Nastala je mučna zadrega. Spogledali so se in 
prišleca nista mogla verjeti, da se je skril prav 
tisti Jože, ki je bil nekoč brez strehe in za kate
rega sta bila prepričana, da bo pošteno izpolnil 
svojo dolžnost. S težavo je Jože vpisal borih nekaj 
tisočakov posojila za tiste, k i so danes v največji 
nesreči... 

Res: sita vrana ne pozna lačne... D. L. 

PO/DRAV IZ KOSTANJEVICE OB KRKI 

V TE B r e s t a n i c a s o se 
pri v p i s u p o s o j i l a d o b r o 

o d r e z a l i 
Kolektiv termoelektrarne v Bre

stanici je takoj po skopski potresni 

no za bližajoče se praznike, je opa
zila, da denarja nI. 

Ugotovljeno Je bilo, da Je 20.000 
dinarjev lz Lindičeve- omare vzel 
nečak I. O., ki se Je zatekel k 
stricu, ko ga je oče v prepiru za
podil od doma, zaposlitve pa ni 
imel. Obtoženec Je dejanje kmalu 
priznal in Je že pred obravnavo 
stricu vrnil 14.500 din. Novomeško 
sodišče je I. O. obsodilo na 3 me
sece zapora, pogojno za 1 leto. 
Fanta bo ta kazen najbrž spa
metovala. 

katastrofi nakazal iz svojih sred
stev pomoč v znesku 500 tisoč di
narjev.. Tudi ko je bil objavljen 
zakon o razpisu posojila za obnovo 
porušenega Skopja, so brez odla
šanja pričeli z delom. Organi sa
moupravljanja so iz poslovnih sred-
stev podjetja vpisali 3 milijone 
dinarjev posojila. Nič manjši ni 
bil odziv med člani kolektiva. 172 
ljudi je vpisalo 2 milijona 150 ti
soč dinarjev posojila. Na posamez
nika znaša vpisani znesek 12 tisoč 
dinarjev, kar Je precej, če upošte
vamo, da so povprečni osebni do
hodki na mesec 39 tisoč dinarjev. 

V kolektivu sta se pri vpisu po
sojila izkazala zlasti mlada kvali
ficirana delavca Boris Svetlin in 
Edl Košir, ki sta vpisala vsak po 
15 tisoč dinarjev, čeprav njuni me
sečni dohodki niso vi-čji od 30 ti
so, dinarjev. 



Stanovanja za trg v Novem mestu 
Kot drugod se tudi v No

vem mestu vse bolj uveljav
lja gradnja stanovanj za trži
šče, in danes že skoraj ni pod
jetja, zavoda a l i ustanove, k i 
bi nastopili samostojno kot 
investitor izgradnje stanovanj 
za lastne potrebe. Pobudo za 
tak način gradnje je prevzelo 
splošno gradbeno podjetje 
»PIONIR« v Novem mestu, 
k i se je zaradi svoje solidno-
sti, hitre in cenene stanova
njske izgradnje že močno 
uveljavilo ne le v Novem 
mestu, temveč tudi v drugih 
mestih republike. 

V Novem mestu je podjet
je dalo na trg v letu 1962 40 
stanovanj, v letu 1963 je pred 
dokončanjem 72 stanovanj, za 
leto 1964 pa so se že začela 
zemeljska dela na petih ob
jektih s skupno 68 stanovanji. 
Mimo teh bo podjetje zgradi
lo v Gor. Straži 9-stanovanj-
ski blok, v Ljubljani 60-sta-
novanjski blok (v letu 1963 je 
dalo v Ljubljani na trg 40 sta
novanj), odpirajo pa se še 
nove možnosti plasiranja na 
tržišču. 

Zal pa ima podjetje velike 
težave zaradi pamanjkanja 
proizvodnih sredstev in grad
benih materialov, pa tudi ko
operacija s specializiranimi 

obrtmi izven lastnega podjet
ja pogosto ustvarja težave za
radi nepravočasnih dobav ali 
nepravočasno izvršenih stori
tev. Vse to pa ima za posle
dico časovni odmik od po
stavljenega plana dograditve 

posameznih objektov, kar se 
v bodoče ne bi smelo dogaja
ti.. <• 

Kljub pospešeni graditvi 
stanovanj pa bo povpraševa
nje po stanovanjih še več let 
verjetno precej veliko, tako 

NOVOMEŠK 
K O M U N A 

£1 

vsaj pove pred kratkim izve. 
dena anketa pri podjetjih, za
vodih in ustanovah v Novem 
mestu. Pa tudi zasebnika se 

25. oktobra bo občni 
zbor ObSS 

Na občnem zboru ObSS, 
ki bo 25. oktobra s pričet-
kom ob 9, uri v sindikalni 
dvorani v Novem mestu in 
se ga bo udeležilo 133 dele
gatov iz 103 sindikalnih po
družnic, bodo razpravljali o 
vrsti ustavnih pridobitev, 
problemih delovnih ljudi in 
vlogi sindikata pri nadalj
njem utrjevanju pravic in 
dolžnosti proizvajalcev, sa
moupravljanju v podjetjih, 
delovnem sistemu, stanovanj
ski problematiki zaposlenih, 
rekreaciji članstva in podob
nem. Poseben poudarek bo 
dobila razprava o izdelavi 
statutov delovnih organizacij 
ter uvedbi 42-urnega delov
nega tednika. 

močno interesirajo za nakup. 
Zal sklad za zidanje stano
vanjskih hiš ObS Novo me
sto še ni uvedel varčevalne 
službe in tudi ne absolutne 
prednosti pri dajanju posojil 
tistim individualnim prosil
cem, k i so interesenti za na
kup stanovanja kot etažne 
svojine, pa četudi morda v 
slabih natečajnih pogojih. 
Menijo, da bi sklad moral v 
bodoče razširiti svoje delo v 
to smer, t. j . preiti k dim 
širši mobilizaciji zasebnih 

V P R A Š A N J A ZAPOSLENIM 
MATERAM 

Občinska zveza prijateljev mladine je v sodelo
vanju s svetom za socialno varstvo pr i občinski 
skupščini in centrom za socialno delo v Novem 
mestu razposlala vsem zaposlenim materam v ob
čini anketne liste, na podlagi katerih bo dobila po
dobo dejanskega stanja otroškega varstva. Anonimni 
anketni listi vsebujejo po 24 vprašanj, predvsem 
pa naprošajo, naj ankctiranke točno odgovorijo na 
vsa tista vprašanja, Iz katerih bo mogoče ugoto
viti, kakšno je stanje in kakšne so potrebe. Med 
drugim povprašuje anketa po številu članov zapo
slene družine, delovnem času staršev, njihovih do
hodkih, otrokih, k i j ih puščajo doma, kaj delajo 
otroci med njihovo odsotnostjo, ali je blizu otroški 
vrtec in podobno. Anketa sprašuje tudi po željah 
o ustanovitvi otroškovarstvenili ustanov, sodelova
nju staršev pri rešitvi tega vprašanja ter zaintere
siranosti gospodarskih organizacij za njihov delci 
pri tem. Anketa je v teku od 4. oktobra in je do 
zdaj obdelala celotno področje občine razen Novega 
mesta. Ko bodo zbrani vsi podatki, bodo ustrezni 
organi sestavili 7-Ietni program razvoja otroškovar
stvenili ustanov v novomeški občini. . 

Novomešjka kroriika 
• V torek J« Številne Novome-

Ičane privabil v Dom ljudska pro-
svete poseben kulturni dogodek. 
Ljubljnska Drama ln Mestno gle
dališče sta v skupni predstavi v 
počastitev 20-letnlce Zbora odpo
slancev slovenskega naroda v Ko
čevju zaigrala Borove »Raztrgance«. 
V glavnem so nastopili Isti Igralci, 
U so Igrali med vojno na osvobo
jenem ozemlju. Za obe predstavi 
ob 17. ln 20. url Je bilo veliko 
zanimanje. 

• Delavska anlverza Je pretekli 
ponedeljek ob 18. url priredila za
nimivo predavanje v Domu JLA. 
Sodnik Roman Kržan Je dokaj 
Številnim poslušalcem, največ iz 
vrst mladine, predaval o kočev
skem Zboru odposlancev leta 1D43. 

• V začetku tega tedna Je pod-

Podaljšan rok 
za fotografije 

llortikultumo druitvo obvešča vse 
fotoklube, krožke, fotoamaterje In 
druge, da Je rok za oddajo foto
grafij in barvnih dlpozitivov s nor-
tikitlturniml motiv) (parki, vrto
vi, človek in zelenje) PODALJŠAN 
do oktobra. Vse, ki ae ukvar
jajo i amatersko fotografija, vabi 
društvo, da • svojimi prispevki so
delujejo pri druitvrnem natečaju 
sa najboljše fotografije oz. barvni 
diapozitiv. 

sredstev in s tem k uspešnej
šemu in hitrejšemu reševanju 
stanovanjske problematike. S 
tem bi sklad tudi v urbani
stičnem pogledu mnogo pri
pomogel k sistematičnejši, go
stejši in ekonomičnejši zazi-
davi mestnih zemljišč, kar 
predstavlja neprecenljivo 
družbeno korist. 

Tako gledanje je v skladu 
s priporočili višjih organov 
ln forumov in so ga sprejeli 
že mnogi stanovanjski skladi 
v republiki. 

Praznik pionirjev in cicibanov 
v Kandiji 

DPM Kandija je v okviru 
tedna otroka organiziralo za 
nuJčke in pionirje majhno 
slovesnost. V nedeljo, 12. 
oktobra,' je ob 10. uri dopol
dne otročad napolnila dvora
no pod kandijskiin vrtcem. 
V imenu DPM je najprej 
spregovoril prof. Lojze Sonc, 
zatem pa so borci ln akti
visti pripovedovali svoje par
tizanske spomine. 

Kapetan I. klase tov. Bro-
darič je govoril o junaštvih 
mladih partizanov in poka
zat nekatera odlikovanja, za 
njim je Peter Roma nič obu
jal spomine na zveste zavez
nike aktivistov — pionirje, 
kar so mladi še posebno 
toplo sprejeli. Aktivistka MI-
ca Ferlič pa je živo pripove-, 
dovala, kako je bilo na ko
čevskem zboru pred 20-leti, 
kjer je bila tudi ona Odpo
slanka. 

Pionirji, k i že hodijo v šo
lo, so z velikim zanimanjem 
poslušali in često tudi plo
skali. K slovesnosti je spa
dala še skromna pogostitev; 

tudi ta je bila cicibanom 
všeč. 

0 mestnih naseljih 
Svet za urbanizem, komu

nalne in gradbene zadeve pri 
občinski skupnosti v Novem 
mestu je nedavno med dru
gim obravnaval vprašanje 
mestnih naselij v občini. Po 
predlogu sveta štejemo med 
mestna naselja predvsem 
Novo mesto z ožjim okoli
šem, Šentjernej, Dolenjska 
Toplice, Žužemberk (v celo
ti) in Stražo z neposredno 
okolico. 

četrtina vodarine 
za kanalizacijo 

Nedavno so v Novem mestu ob
ravnavali odlok o upravi, uporabi 
ln vzdrževanju kanalizacije v ob
čini. Predlagali so, naj bi po tem 
odloku, ki ga mora potrditi še ob* 
Činski skupščina, vsak plačeval za 
kanalizacijo 25 odstotkov zneska 
od vodarine. Prvo stanovanje v 
bloku bi za priključek plačalo 
10.000 din, vsa druga stanovanja 
pa 5000 din, medtem ko bi po
slovne stavbe plačevale 20.000 din 
kanalizacijskega prispevka. 

Novomeška razglednica 

» I z v o l i t e , tu so ključi!« 
»Pionirci« na vso moč hitijo z zaključnimi deli 

na 24-stanovanjskem bloku Nad mlini in na'štirih 
1! stanovanjskih blokih na Mestnih njivah, k i jih 
SGP »PIONIR« gradi v letu 1963 v Novem mestu 
kot stanovanja za trg. Dograditev se je namreč ne
koliko zakasnila zaradi pomanjkanja prevoznih sred
stev in gradbenih materialov, pa je izgubo potrebno 
kar se da hitro nadomestiti. Prvih 36 stanovanj bo 
predvidoma izročenih kupcem v oktobru, ostalih 36 
pa postopoma do 15. decembra. 

Tudi v prihodnjem letu bo podjetje samo v 
Novem mestu dalo na trg 68 tako zgrajenih stano
vanj in so zemeljska dela že v teku. 

Trgovina naj zadovolji potrošnika i 

Jetje »Krojaču, ki Ima svojo de
lavnico tik kandljskega mostu, na
mestilo novo napisno tablo. Stara 
Je bila ie močno dotrajana ln nič 
kaj okusno izdelana, nova pa Je 
povsem drugačna. 

• Peti stanovanjski blok v na
selju Nad mlini te stoji ln bo v 
kratkem vseljlv. V preteklih dneh 
so vstavljali stekla ln opravljali 
te nekaj notranjih del. Po zuna
njosti Je novi stanovanjski blok 
najlepši v tem mestu. 

• V ponedeljek, 11. oktobrs, Je 
bil novomeški živilski trg srednje 
dobro zaloten. Naprodaj Je bilo 
grozdje po 140 din, kostanj po 
70 din, ribe po 360 din kg, fižol 
po 140 din kg, paprika po 50 do 
70 din kg, solata po 120 din kg, 
buče po 30 din, cvetača po 120 
din, pesa po 70 din, Spinača po 
50 din merica ln zelje po 50 din. 
Jajc je bilo to pot bolj malo ln 
jih je bilo dobiti samo v zgodnjih 
Jutranjih urah po 40 din. 

• Gibanje prebivalstva: rodila 
je Ida Milenkovič, Nad mlini 23 
- Branka. — Poročili so se: Ivan 

Didovlč, delavne lz Občlc, ln Ma
rija Ucman, čistllka lz Skallycke< 
ga 1; Matija Slak. mizar lz Bršli-
na, in Zalka Zeleznlk, delavka lz 
Dilančeve A; Boštjan Hočevar, Stu
dent kemije iz LJubljane, ln Rose 
marle Levičar, uslužbenka is Pa 
deršičeve 32. — Umrl je Damll 
Miišlč Iz Carakovega, star 22 let. 

Na 4. seji občinske skupšči-
ne Novo mesto, k i je bila v 
torek, so odborniki največ 
razpravljali o stanju trgovske 
mreže v občini in sprejeli več 
tehtnih i n konkretnih sklepov 
za izboljšanje odnosov med 
ponudbo in povpraševanjem. 
Slaba organizacija trgovske 
mreže, ki so jo občani pogo
sto kritizirali že na zborih 
volivcev, je pogosto posledica 
neusklajenosti med proizvod
njo ln trgovino. Tako nam 
kažejo tudi analize kupne 
moči prebivalstva na področ
ju občine, da razvoj trgovine 
zaostaja za splošnim razvo
jem in potrebami potrošni
kov. Potreba, da ustanavlja
mo večja trgovska podjetja na 
drobno z mešanim blagom, k i 
imajo pravico trgovanja na 
veliko, je več kot nujna. Tr
govska podjetja z razširjeno 
mrežo prodajaln so sposobna 
nabavljati blago v večjih ko
ličinah, lahko racionalno iz
koriščajo prevozna sredstva 
in skladišča, so finančno spo
sobnejša, skratka donosnejša. 

Ze površen pogled na raz
širjenost trgovske mreže nam 
pokaže, da se stanje celo v 
primeri s predvojnim ni dosti 

izboljšalo. Razen tega jih je 
od 111 prodajaln v občini kar 
56 v Novem mestu, od skup
nega prometa, k i je znašal 
nad 4 milijarde, pa je bilo na 
področju Novega mesta dose
ženih 2,8 milijarde, kar je 71 
odstotkov vsega prometa tr
govin. 

Investicije v trgovino niso 
dosegle predvidenega* plana. 
Ze lani in tudi letos so inve
stirala le domača podjetja, 
medtem ko podjetja izven ob
čine niso uspela (razen Elek-
trotehne in letos Mladinske 
knjige) realizirati predvide
nih investicij. Trgovinam tudi 
primanjkuje prostora, saj je 
bilo že lani nad 900 m ' pre
malo prodajnih prostorov. 

Trgovina ima tudi velik 
vpliv na potrošnika, saj lah
ko s pravilno ponudno paUi-
tiko zmanjšuje del neblagov
nih izdatkov ln preusmerja 
potrošnika na blagovno po
trošnjo. K temu pa ne prispe
va toliko povečanje prosto
rov, temveč predvsem založe-
nost trgovin ter primerna po
strežba. Dejstvo, da sta se 
prebivalstvo ln blagovna po
trošnja v primeri s predvoj
nim stanjem povečala več kot 

Drago Gregorc 80-letnik 
Včeraj je praznoval osem

deseti rojstni dan po vsej Do
lenjski znani prosvetni dela

vec, bivši ravnatelj niz je gim
nazije Drago Gregorc iz Do
lenjskih Toplic. Učiteljeval je 
celih 47 let, od tega 43 let v 
Dolenjskih Toplicah, kjer je 
bil duša v razvoju krajevnega 
napredka. Jubilant, ki obhaja 
tako visoko obletnico čil in 
zdrav, opravlja neka) funkcij 
še zda). Razen tega še zelo 
rad ln pogosto prime za pero 
in poroča časnikom o aktual
nih novicah svojega kraja. 
Med redne dopisnike in bral
ce ga iteje tudi Dolenjski 
list, katerega uredništvo in 
uprava se ob visoki starosti 
sodelavca domačega tednika 
pridružujeta mnogim čestit
kam in željam, da bi tovariš 
Gregorc ie dolgo in srečno 
živel. 

za trikrat, zmogljivost trgov
ske mreže pa je le malo več
ja, je' dokaj zaskrbljujoče, ta
ko da bo treba to stanje v 
kratkem urediti. Seveda pa je 
potrebno pri reševanju tega 
problema gledati na donos
nost in ekonomičnost posa
meznih prodajaln. 

Dokaj veliko težav je tudi 
zaradi slabe založenosti trga, 
predvsem pa je tudi slabo 
nadzorstvo nad cenami. 
Mnogi predmeti, k i j ih je tež
ko dobiti, ne bi smeli bit i 
problem za tržišče, saj j ih 
imajo večji centri stalno na 
zalogi. Ustanavljati Je treba 
tudi prodajalne industrijskih 
podjetij, saj so take trgovine 
pogoj za dobro izbiro in mi
nimalne cene. Odborniki so 
se strinjali, da lahko zunanja 
podjetja še naprej ustanavlja
jo trgovine v občini, vendar 
z lastnimi investicijami, ker 
se združevanje s podjetji iz
ven občin ni pokazalo kot 
najboljše (na primer v Stra
ži, kjer so se pripojili k Mer-
katorju iz Ljubljane). Prav 
zato odborniki tudi niso odo
brili predloga, naj se pripoji 
prodajalna Novoteksa trgov
skemu podjetju Veletekstil iz 
Ljubljane. 

Tudi konkurenca, k i bi lah
ko vplivala na zniževanje cen, 
ni pokazala zadovoljivih re
zultatov, saj mnogi izkorišča
jo potrošnika in neutemeljeno 
dvigajo cene. Odborniki so 
razpravljali tudi o cenah, ki 
so na našem trgu pogosto več
je kot drugje (Novo mesto je 
skoraj najdražji kraj v Jugo
slaviji), o ustanavljanju ozi
roma oživljanju svetov po
trošnikov, o preskrbi s sad
jem in zelenjavo, o prodajni 
politiki kmetijskih zadrug, o 
boljši organizaciji na sejmi
šču ter so sprejeli v zvezi s 
tem več predlogov za izbolj
šanje dela na področju trgo
vine. 

Skupščina Je nadalje odo 
brila predlog za organizacijo 
gasilske službe v občini. Po-
klisna gasilska enota, k i bo 
imela 7 članov, bo pomagala 

ostalim amaterskim dru
štvom, razen tega bodo ga
silci delali v servisnih delav
nicah in ustvarjali tudi na 
ta način sredstva za vzdrževa
nje enote. Na tem področju 
bo treba poskrbeti tudi za 
boljšo opremo gasilskih dru
štev v občini, da bo pozama 
zaščita lahko uspešnejša. 

Odborniki so razpravljali še 
o izvajanju ustavnih določb 
o prehodu na 42-urni delovni 
teden, o stanju v pletilstvu 
»Dolenjka« v Mirni peči, spre
jeli odloke o dnevnicah, o 
spremembah in dopolnitvah 
voznih olajšav na avtobusih 
za dijake in učence z območ
ja občine ter o nekaterih dru
gih vprašanjih, o katerih bo
mo še posebej poročali. 

Ob koncu so sprejeli še ne
kaj gospodarskih upravno • 
pravnih zadev, premoženjsko
pravnih zadev in poroštvenih 
izjav. JANEZ KOROŠEC 

' Nov spomenik 
v Karteljevem 

V nedeljo, 20. oktobra ob 
10. uri, bodo v Karteljevem 
odkrili spomenik padlim bor
cem ln žrtvam fašističnega 
nasilja. KO ZB v Kartelje-

vabi občane, da sfl 
te spominske sveča-

Ijevem 
udeleže 
nosti. 

D o l . T o p l i c e : u r e d i l i 
o t r o S k o i g r i š č e 

Pretekli |>ctt-k Je bil v Dolenj
skih 'lupin ,h občni zbor DPM. 
Poleg zastopnikov množičnih orga
nizacij so se ga udrlcilll tudi star
ši, bilo pa jih Je premalo. Poro
čilo upravnega odbora je prebrali' 
Cirila Novinec. Navedla Je, da <>• 
je društvo ilo zdaj zelo zavzemalo 
za varstvo In vzgojo mladih. Med 
drugim se je zavzelo za otroško 
Igrišče in napravilo, kar Je mo
glo. Ob Minuli inih praznikih 1 , 1 

pustili maškcradl je bilo otrokom 
narejeno veliko veselje, obradosllli 
pa so se tudi eh teknil sankačev 
v februarju. Med ruzpravo Je VfK 
šla na vrsto tudi šolska KUbloJa, 
za katero Je DPM skrbelo vse let"-
Sklenili so, da si bodo v prihod
nje predvsem prizadevali dohiti 
prostor za otroiiko Igrišče In teles
no vzgojo, v večjih vaseh pa bodo 
ustanovili društvene pododbore. 

D. i-



Atletski troboj Dolenjska - Primorska - Gorenjska 
N a s t o p i l i b o d o t u d i 

Č e r v a n , š p a n i n Z a l e t e l 
V letošnjem letu bo gotovo naj

večja športna prireditev v Novem 
mestu atletski troboj Dolenjska— 
Primorska—Gorenjska, ki bo v ne
deljo, 20. oktobra, ob 10. url na 
zietnem stadionu. To zanimivo at
letsko srečanje, Id bo letos že dru
gič — lansko leto so se zbrali T 
Novi Gorici — bo v sklopu števil
nih športnih prireditev v počasti
tev občinskega praznika. 

Ker bo to zadnji nastop naših 
atletov T letošnji sezoni, pričaku

jemo številno udeležbo naših naj
boljših atletov. Dolenjsko bodo za
stopali poleg atletov iz Novega 
mesta, Kočevja in Črnomlja tudi 
nekateri državni reprezentantl, Id 
živijo trenutno izven področja Do
lenjske. Zaprosili smo za udeležbo 
naših rekorderjev Cervaiia ln Špa
na, ki sta se pred dnevi vrnila z 
uspešnega gostovanja v Italiji. 
Udeležbo Je obljubil tudi znani 
sprinter Zaletel, ki je Se pred leti 
tekmoval za Novo mesto, sedaj 

O B V E S T I L O 
Podzveza nogometnih sodnikov v LJubljani bo 

priredila v začetku novembra tečaj za kandidate, U 
bi radi postali nogometni sodniki. Tečaj bo v Novem 
mestu. Vsi kandidati s področja Dolenjske in Bele 
krajine, ki jih veseli sojenje nogometnih tekem, naj 
se prijavijo na naslov: Podzveza nogometnih sodni
kov, Ljubljana, Tabor 14-1, p. p. 177. Vse prijavljene 
kandidate bomo o začetku ln kraju tečaja pismeno 
obvestili. 

IZVRŠNI ODBOR PODZVEZE 
NOGOMETNIH SODNIKOV, LJUBLJANA 

pa živi v Celja bi tekmuje u 
tamkajšnji klub »Klauivar«. 

Iz Ljubljane pričakujemo še ude
ležbo dveh metalcev, in to repre-
zentanta v metu kopju Kostelca in 
Vidmarja v metu diska bi krogle, 
ter Orožnika za 'tek na srednje 
proge. Tako lahko vidimo, da se 
bodo zbrali res naši najboljši at
leti, med katerimi so tudi neka
teri stalni zastopniki državne at
letske reprezenance. 

Kdo vse bo še zastopal barve 
Dolenjske poleg .imenovanih re-
prezentantov? V sprintu pri moških 
bo poleg že omenjenega Zaletela 
nastopil znani sprinter Pavlina is 
Črnomlja, njuna pa se bodo pri
družili še nekateri mlajši Novo-
meščani. V tekih na dolge proge 
bomo videli rekorderja Cervana in 
špana, naši največji nadi za pri
hodnje olimpijske igre na Japon
skem. Pri skoku v daljino bodo 

mogoče prvič v Novem mestu sko
ki nad 7 metrov, kar pričakujemo 
od Zaletela. Med atletinjami bo 
gotovo največ zanimanja za tek 
na 600 m, kjer bodo Dolenjsko za
stopale poleg Rogljeve, ki že ne
kaj časa tekmuje, še tekmovalke, 
Id so se posebno odlikovale na 
delavskih športnih igrah. 

Omenili smo samo nekatere tek
movalce, ki bodo zastopali Dolenj
sko. Ce bodo nastopili pri mo
ških vsi imenovani, lahko računa
mo na lep uspeh dolenjske ekipe. 

Atleti Gorenjske ln posebno Pri
morske, Id so imeli pred dnevi Iz
birno tekmovanje v Novi Gorici, 
so se temeljito pripravili, tako da 
bodo nastopili v najmočnejši po
stavi. Torej lahko kljub poznemu 
datumu pričakujemo dobre rezul
tate in zanimive borbe, saj bo šlo 
za vsako točko. 

Začetek delavskih športnih iger 
v Brežicah 

Partizon (Medvode): Partizan (N. m.) 85:75 
To je bila košarka, k i je 

navdušila vse prisotne. Never
jeten tempo, številni prodori, 
pretkani z duhovitimi podaja
m i in pravi ognjemet košev 
so morali vzdigniti na noge 
vse gledalce. Moštvi nista na 
tej tekmi Imeli kaj dobiti ne 
Izgubiti, saj so si domačini že 
zagotovili tretje mesto, gostje 
pa obstanek v ligi, zato sta 
zaigrali nadvse sproščeno. 

Ze sam začetek Je obetal do
bro igro. Koši so na obeh stra
neh kar deževali, toda ko se 
je igra približala polčasu, so 
domačini ušli za 13 pik. V dru
gem polčasu pa so gostje, po
učeni s prejšnjih tekem, silo
vito krenili v napad ln celo 
povedll s 65:64. Na igrišču smo 
videli deset igralcev, k i so po
čenjali z žogo, kar so hoteli, 
ter na koncu vsak napad kro
nali s košem. Domačini so vr
nili gostom z enako mero in 
v peklenskem tempu se je vr 
stil koš za košem. Toda peto
rica gostov brez menjav tem
pa ni mogla zdržati! Eato so 
domačini z neprestanimi me
njavami diktirali strahovit 
tempo, k i so ga Novome-
Sčani hrabro sprejeli. V tem 
tempu so tri minute pred kon
cem dokončno omagali, kar so 
Modvodčanl izkoristili. 

Konfekcija papirja: 
pol milijona 

Konfekcija papirja v Vid
mu-Krškem je vpisala 500.000 
dinarjev ljudskega posojila 
za obnovo Skopja. Od tega 
je 300.000 dinarjev prispeva
lo 38 članov delovnega kolek
tiva, 200.000 dinarjev pa so 
vpisali iz skladov. 

Spontan aplavz na koncu 
Igre je bU priznanje vsem 
Igralcem tega večernega sre
čanja ln obema sodnikoma, Pe-
termanu in Bukovcu, k i sta so
dila brezhibno. Novomeščani 
so ob zaključku sezone uredili 
svoje v i ste, uvrstili so v eki
po mlade moči, k i bodo pr i 
hodnje leto steber moštva. Ker 
se bosta vrnila od vojakov še 
Petrič in Potrč, bodo jurišali 
na sam vrh. Prvi sadovi bi se 
morali pokazati verjetno že na 
tekmi z ligašem Svobodo, k i 
bo v počastitev občinskega 
praznika Novega mesta ln na 
tekmah zimske košarkarske 
lige. Samo z Izkušnjami bodo 
prišli tudi uspehi! 

A. L. 

13. oktobra so se v počastitev 
občinskega praznika Brežic začele 
športne igre sindikalnih podružnic. 
Tekmujejo v šahu, streljanju, keg
ljanju, namiznem tenisu in odboj, 
ki. Zmagovalne ekipe bodo dobile 
prehodne pokale, ostale pa prizna
nja za sodelovanje. Organizacijo 
iger je prevzel poseben odbor, ki 
ga vodi tovariš Jože Omerzo, teh
nično vodstvo pa ima v rokah Dar
ko Šetinc, načelnik oddelka za te
lesno kulturo pri občinski skup
ščini Brežice. Pokrovitelj iger jo 
občinska zveza za telesno kulturo. 

Za tekmovanje so se prijavile 
sindikalne podružnice, in sicer iz 
Brežic Ljudska potrošnja (2 ekipi), 
Agroservis, postaja Ljudske mili
ce, Kmetijsko gozdarsko podjetje, 
Kmetijska zadruga, Tovarna pohi
štva, IMV Novo mesto — obrat 
Brežice, Pionir Novo mesto — 
gradbišče Brežice, občinska skup
ščina in prosvetni delavci, ter iz 
Bregane Vojna pošta Bregana. 

Tekmujejo: šahisti v sejni sobi 
družbenih organizacij ln prosvet
nem domu 13. in 20. oktobra, 
strelci na stadionu 20. oktobra, 
kegljati na kegljišču doma JLA in 
Zadružnikovem kegljišču v šenue-
nartu 14., 19.. 21. in 22. oktobra, 
namiznoteniški girlaci v dvorani 

TVD Partizan 26. oktobra in od-
bojkarji na telovadišču Partizana 
27. oktobra. 

Prehodni pokali ln priznanja bo
do zmagovalcem in sodelujočim 
ekipam razdeljeni za občinski pra
znik 20. oktobra. I. V. 

Branik : Brežice 
9:3 (5:1) 

V Brežicah sta se 13. oktobra 
pomerili ženski rokometni ekipi 
Branika (Maribor) in domačink. 
Branik je nastopil z najmočnejšim 
moštvom, v katerem sta igrali re-
prezentantka Lamprehtova ln Re
pova. To srečanje je pokazalo, 
kaj lahko prispeva igralka, kot je 
Lamprehtova, ki je sama dala šest 
golov. Tudi sicer so bile gostje 
bolj pripravljene za borbo. V eki
pi Brežic so se izkazale Božanči-
čeva, Pavliničeva in Lesova, ki so 
dosegle vsaka po en gol. Celjski 
sodnik Silvo Plahuta je dobro 
opravil svojo nalogo. — V pred-
tekmi so pionirji I. osnovnešo le 
premagali vrstnike iz II. osnovne 
šole z rezultatom 13:9 (8:4). Naj
boljša igralca sta bila Zivič ln 
Zbontar. 

Ko je bil v ta stolpič v novem stanovanjskem naselja 
v Brežicah uperjen naš objektiv, je bila stavba še prazna. 
Zdaj pa se v njej prav gotovo dobro počutijo stanovalci, 

ki so se medtem vselili 

ROKOMET V Č R N O M L J U 

Zmagoviti Novomeščani 
Š A H O V S K O S R E Č A N J E 

MLADIH 
9. oktobra je bil v prostorih do

ma JLA odigran šahovski dvoboj 
med mladinsko reprezentanco No
vega mesta in pripadniki JLA. 

Zmagali so mladinci z rezultatom 
5:3. Tako so mladi pripravili pri 
jetno presenečenje, saj so v moč
no oslabljeni postavi (brez Picka 
in Hočevarja) nadigrali ekipo, v 
kateri je nastopil tudi prvokate-
gornik. 

Rezutati: Gazvoda : Varošič 
0,5:0,5, Sporar : Horvat 0,5:0,5, 
Burgar I : Petrovič 0:1, Burgar n 
: Medic 0:1, Judež : Vulikić 1:0, 
Malnarič II : Sllova 1:0, Stokano-
vič : Rajković 1:0, Skube : Fili-
povid 1:0. Prvolmenovanl so mla
dinci. 

Dvoboj Je potekal v prisrčnem 
prijateljskem vzdušju na zadovolj
stvo vseh navzočih. Zelja vseh Je 
bila: še večkrat se srečajmo (tudi 
na kulturnem in športnem pod
ročju)! Frane Gazvoda 

ZAKAJ UPADA ODKUP 
ZDRAVILNIH Z E L I Š Č ? 

V zadnji številki Dolenjskega Usta smo lahko brali, 
•k je odkup zdravilnih zelišč na področju novomeškega 
Gosada manjši zaradi reorganizacije zadrug. Usposobljeni 
odkupovale! so odšli v trgovsko mrežo, kot je razbrati 
'a sestavka, ki poroča o tem. 

Morda Je tudi to eden izmed vzrokov, vendar pa so 
poglavitni vzrok, zaradi katerega Je odkup zdravilnih 
»elišč in gozdnih sadežev iz leta v leto manjši, odkupne 
cene! Suha krajina je bila od nekdaj področje, na katerem 
so pridni nabiralci zbrali precejšnje količine zdravilnih 
»elišč in gozdnih sadežev. Najpridnejši so bili prebivalci 
v okolici Hlnj. Zanimanje pa Je začelo zadnja leta upadat 
zaradi prenizkih odkupnih cen. 

Pri nas odkupuje Gosad, če pa primerjamo njegove 
cenike s ceniki drugih odkupnih podjetij, bomo pnsli 
d n kaj zanimivih ugotovitev. Kar začnimo: cvet arnike 
tflores amlcac) na primer odkupuje Gosad po 500 din, 
Začimba iz Portoroža po 700 din ln Suma produkt « 
Sarajeva po 1250 din kilogram. Lubje krhlike (cortez 
tranguiae) odkupuje Gosad po 100, Začimba po 140 in 
Suma produkt po 160 din kilogram. Vprašujemo se, kako 
t ° . da Gosad kot staro odkupno podjetje za zdravilna 
»elišča in gozdne sadeže, ki je na našem področju prido
bilo tradicijo, nudi zbiralcem najnižje odkupne cene. 

Znano Jc, da precejšen del zdravilnih zelišč Izvažamo 
i n s tem ustvarjamo dragocene devize, ki so našemu 
gospodarstvu zelo potrebne. Vprašujemo se: ali ne bi 
•"^lo ugotoviti, če ni v ozadju tako nizkih cen želja po 
1'fevelikcm zaslužku podjetja Gosad, ki Izigrava povečanje 
•'voza rta račun cen? To vprašanje Je toliko bolj umestno 
•»di zato, ker bi se odkup prav gotovo močno povečal, 
fc W bile cene, ki jih nudi Gosad, za nabiralce ugodnejše 
"» b l »<*aV nilhov Interes! 

Za nami Je tudi drugo kolo med
občinske rokometne lige. Novome
ški Partizan zanesljivo zmaguje 
doma in na tujem in je ta čas 
pravzaprav edini kandidat za prva
ka. V njegovi senci iščeta nekoliko 
manj uspešno svoj prostor na son
cu oba ostala novomeška kluba 
Učiteljišče in Smlhel. V nedeljo" sta 
bili na sporedu naslednji srečanji: 

PARTIZAN II (Črnomelj) : PAR
TIZAN (N. m.) 16:27 (11:12) 
Gostje so zanesljivo zmagali, če

prav Je v začetku kazalo ravno 
obratno. Kdo bi si mislil, da bodo 
domačini, potem ko so vodili 10:4, 
že ob polčasu prepustili prednost 
gostom z 11:12. V drugem polčasu 
sta bili moštvi še nekaj časa sku
paj, noto pa so Novomeščani za
čeli polniti mrežo domačinov in 
na koncu zmagali kar z devetimi 
goli razlike. Za Novomeščane so 
igrali: Medic, Bele 4, Medle 4, 
Smerdu 2, Burger 1, Vouk 1, Vid
mar 7, Stokanovič, Pečnlk 2, Ja
klič 6. Iniclator vseh napadov je 
bil Vidmar, ki se je tokrat izkazal 
še kot strelec. Pri poraženih je bil 
najboljši Lazar s 6 goli. 

PARTIZAN (Smlhel) : METLIKA 
11:11 (4:8) 

Na Loki mlada ekipa- iz Smihcla 
ni ln ni mogla najti pravega orož
ja proti preostri igri Mctllčanov 
Sodnik Kralj Je s čudnimi odlo
čitvami vplival na rezultat ln "milo 
rečeno, poklonil gostom točko, saj 
Je razveljavil popolnoma pravilen 
gol domačih iz sedemmetrovke. 
Gostje so vodili vso tekmo, do
mačini pa so Jih lovili in jih na 
koncu tudi uspešno ujeli. Največ 
zaslug za to imajo Spllhal, orga

nizator vseh akcij, ter strelca Bele 
in Bencina. Ostali, fizično šibkej
ši, se niso mogli uspešno postaviti 
po robu gostom, pri katerih se Je 
odlikoval z nevarnimi streli Pre-
dović. 

USNJAR : ELAN 5:3 
13. oktobra sta se na Vrhniki 

srečali nogometni moštvi novome-
meškega Elana in domačega Us
njarja. Po 90 minutah živahne in 
vznemirljive igre so zmagali doma
čini s 5:3. Zmaga Usnjarja je po
polnoma zaslužena, ker je Elan 
na Vrhniki zaradi upravičene od
sotnosti nekaterih stalnih Igralcev 
igral z rezervnimi Igralci. Elan 
kljub temu ni klonil do malo pred 
koncem, ko so mu pošle moči. 
Usnjar je že v začetku vodil z 1:0. 
Nekoliko minut kasnejo je doma
čega vratarja ukanll Elanov igra
lec Marčetlč ln Izenačil (1:1). Dru
gi gol je dosegel Petaković, kl je 
Izkoristil napako nasprotnega vra
tarja in poslal žogo v mrežo. V 
drugem polčasu je Stefanlč zabil 
še tretji gol za Elan. Sodnik je 
bil zelo dober, čeprav ni priznal 
gola, ki ga je dosegel Stefanlč. V 
tekmi so se dobro borili vsi B a 
novi igralci in zaslužijo enako po
hvalo. I i. Petaković 

Partizan (Črnomelj) : Svoboda (Lj 
ubijana) 21:1 (78:5) 

Za nedeljsko prvenstveno roko
metno srečanje moških ekip Par
tizana iz Črnomlja ln Svobode lz 
Ljubljane lahko trdimo, da ni bilo 
zanimivo, predvsem zaradi raztr
gane igre domače ekipe. Gostje so 
bili slabi in smo pričakovali nji
hov visok poraz, vendar do tega 
nI prišlo, čeprav tudi Izkupiček 
4 golov v korist Partizana nekaj 
pomeni. Domačini so bili vseskozi 
v vodstvu, vendar se Jim je po
znalo, da razen nekaj izjem ne 
trenirajo. (Svetujemo igralcem, da 
se oprimejo resnejšega dela in 

V borbi za 3. mesto 
Skoraj bi doživeli krepko razo-

čaarnje: odbojkarji novomeškega 
Partizana so le z velikimi teža
vami premagali borbene goste lz 
Cmuč. Kako naporna je bila bor. 
ba, pove tudi rezultat 3:2 (15:7, 
7:15, 12:15, 16:14, 15:12). 

Vzačetku igre je kazalo vse naj
boljše. Novomeščani so igrali do
bro in gostje so se brezuspešno 
branili. Po prvem nizu pa je prišlo 
do preobrata. Neborbeni domačini 
niso kazali nobene volje, da bi obr
nili potek dogodkov. Ko so gostje 
v četrtem nizu povedli z 11:4, je 
kazalo, da ni več rešitve. Tedaj 
pa je Riko Urb zbral nerazpolože-
ne domačine in v hipu se je po
ložaj obrnil. Domačini so dobili 
odločilni četrti set in o zmago
valcu ni bilo več dvoma. Kljub 
hudemu odporu Črnuč Je bil zad
nji set le gola formalnost. 

Pomembna zmaga je pripomogla 
Novomeščanom, da so se vmešali 
v boj za tretje mesto. Branik in 
Fužinar sta ta čas že končala vse 
tekme in krepko zasidrana na 
prvih dveh mestih čakata kvalifi
kacij za zvezno ligo. Novomeščani 
pa bodo lahko v naslednjih dveb 
zavrtljajih skušali pristati Uk pod 
vrhom, kamor slej ko prej še ved
no sodijo, čeprav prav nič ne tre
nirajo . . . —»I 

rednega treninga.) Pri gostih jo 
ugajal Ferbežar, ki je sam dosegel 
devet golov, pri domačih pa to
krat ne moremo nobenega pohva
liti. Sodnik Degen, ki Je po spo
razumu sodil srečanje, ker delegi
ranega sodnika iz Ljubljane nI 
bilo pravočasno, je sodil zelo do
bro ln Je nerazumljiva pritožba 
Svobode zaradi kršenja materialnih 
pravil igre. 

PARTIZAN (CtnomelJ) : DRAVA 
(Ptuj) 10:4 (5:1) 

Tudi domača ženska ekipa je 
slavila lepo in popolnoma zaslu
ženo zmago. V razliko od moško 
igre, ki je bila raztrgana, so doma
činke igrale sistem, ki ga je pred 
časom prevzel trener Djordjevič". 
Ker so se dekleta držala navodil. 
Je bila igra domačink lepa, pa 
tudi učinkovita. Tempo igre Je bil 
hiter in Je zato padlo tudi razme
roma dosti golov. Pri domačinkah 
je ugajala celotna ekipa, posebno 
pa sta se izkazali VVeissova ter 
Rajglova v golu, ki je ubranila 
tudi 3 sedemmetrovke. 

Jože Strmec 

Zasavska 
rokometna liga 

V Cerkljah ob Krki Je bila dna 
13. oktobra 1963 v lepem vremenu 
pred sto gledalci odigrana prven
stvena rokometna tekma 3. kola 
zasavske rokometne lige med do
mačim moštvom in Partizanom 
iz Brestanice. Po pričakovanju so 
zmagali domačini z rezultatom 
21:9 (9:6). Igra je bila v prvem 
polčasu zelo nervozna ln raztrga
na, po odmoru pa se je spreme
nila. Domačini so prevzeli igro po
polnoma v svoje roke in gospo
darili na igrišču. Svoje znanje so 
pokazali predvsem 10 minut pred 
koncem, ko so kar šestkrat zapo
redoma potresli nasprotnikovo 
mrežo. 

Pri gostih se je posebno odli
koval vratar, pri domačinih pa 
lahko pohvalimo celo moštvo. 

Stanko Zlobko 

Kamilice: 180 dinar
jev zavitek? 

Pred nedavnim so se Gosadove 
kamilice, ki so bile dotlej v pro
daji po 110 din zavitek, podražile 
na 180 din. Ko smo pri Gosadu v 
Novem mestu povprašali po vzro
kih, so nam povedali tole: letošnja 
letina kamilic jo bila zelo slaba. 
Povpraševanje po posušenem ka-
mlllčnem cvetu, ki zlasti v Slove
niji slovi kot zriznano domače 
zdravilo za vse, je veliko večje od 
tega, kar naberejo nabiralci. Letos 
Jo bilo v Sloveniji odkupljenega le 
okoli 500 kg posušenega kamillč-
nega cveta, samo Gosad pa proda 
vsako leto v SRS od 8 do 10 ton 
kamilic! Razen Gosada pa proda
jajo kamilice še Začimba, Emajlir-
ka ln M e n ter več manjših pod
jetij. Veliko povpraševanje je dvi
gnilo ceno, da bl umetno zajezilo 
potrošnjo. Rešitev tega problema 
se ponuja v uvozu kamilic lz vzhod
nih držav, kjer so na ponudbo 
kvalitetnejše od naših po sorazmer
no nizkih cenah. Se bolje pa bl 
bilo urediti v Sloveniji umetne na
sade, da bl bilo tega priljubljene
ga zdravila po zmerni ceni dovolj 
na razpolago. 

II. kolo medobčinske 
rokometne lige 

Partizan Novo mesto Je v lepi 
igri premagal Partizan II Črno
melj z rezultatom 27:16. , Mladi 
igralci novomeškega Partizana so 
pokazali, da res napredujejo. Do
mači navijači so gostujočo ekipo 
sprejeli zelo neprijazno. S pračka-
mi so izstreljevali koščke alumi
nijaste žice! 

V Novem mestu sta se srečali 
ekipi lz Metlike ln Smihela. Rezul
tat Je bil 11:11. Sodnik Franc 
Kralj je ponovno dokazal, da mu 
manjka sodniški tečaj. Igralci obeh 
ekip so bili nezadovoljni s soje
njem, —ha 

Srečanje učiteljiščni-
kov v Celju 

Šolski športni društvi celjskega 
in novomeškega učiteljišča sta Iz
menjali športna srečanja. Lani je 
bil dvoboj v Novem mestu, 13. ok
tobra letos pa so se učiteijlščnlkl 
pomerili v Celju. V rokometu so 
Celjanke premagale Novomeščanke 
z 11:3 (3:2), medtem ko Je moška 
vrsta novomeškega učiteljišča pod
legla celjskim rokometašem i 34:10 
(10:6). V streljanju so s razliko 
85 krogov (528:443) zmagali novo
meški dijaki, pri ženskah pa so 
bile boljše Celjanke, Id so zma
gale z 208:161. Celjani so bili 
uspešni tudi v šahu in so novome
ške dijake premagali t 3:1. 

Predsednik 8SD učiteljišče 
v Novem mestu 

Pestra dejavnost Fotokluba 
v V i d m u - K r š k e m 

Če bi hoteli podrobno poro
čati o uspehih in prizadeva
nju v 14-lctoem delovanju fo
tokluba v Vidmu-Krškem, bi 
porabili precej papirja. Naj 
omenimo samo, da se je klub 
povzpel med najaktivnejše 
klube v Jugoslaviji. To potr
jujejo priznanja in številne 
diplome. Razen tega so člani 
doslej razstavljali na vseh 
domačih razstavah, kakor tu
di Sirom po Evropi, v Avstra
liji in Ameriki. Klub je orga
niziral tudi 6 klubskih raz
stav. V počastitev dneva re
publike namerava odpreti v 
Vidmu-Krškem sedmo klub
sko razstavo čmo-bele foto
grafije in barvnih diapoziti
vov. 

Prizadevna klub, v sklopu 
katerega deluje 77 marljivih 
članov, nima lastnega razstav
nega paviljona. Do sedaj so 
bile razstave v prostorih šol, 
otroškega vrtca, v dvorani 
Elektra Krško in drugod. To 
pa prav gotovo zavira napre
dek. Uspeh bi bil nedvomno 

še večji, če bi pristojni čini
telji v komuni uresničili dol
goletno željo vseh članov klu
ba po stalnem razstavnem 
prostoru. 

Bili smo v Kočevju 
Krajevni odbor ZZB NOV 

Bmarjeta je organiziral za 
svoje člane izlet na centralno 
proslavo ob 20-letnici kočev
skega zbora. Med potjo smo 
se ustavili v Žužemberku, 
kjer smo si ogledali spome
nik, nato smo obiskali Turja
ški grad, Velike Lašče ln Rib. 
nlco. 

V Kočevju smo prisostvo
vali slovesnostim, zatem pa 
smo si ogledali mesto ln nje
gove znamenitosti. Nazaj gre
de smo obiskali Kog ln Bazo 
20, v Dolenjskih Toplicah pa 
smo imeli, zadnji postanek na 
poti domov. 

Vsi udeleženci izleta so bili 
zelo zadovoljni ln se zahva
ljujejo Šoferju avtobusa za 
razumevanje, ki ga je poka
zal do slehernega potnika. 
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V T E M TEDNU VAS ZANIMA N E S R E Č E 

Petek, 18. oktobra — Luka 
pobota, 19. oktobra — Etbln 
Nedelja, 20. oktobra — Felicijan 
Ponedeljek, 21. oktobra — Urška 
Torek, 22. oktobra — Zorislava 
Sreda, 23. oktobra — Severin 
Četrtek, 24. oktobra — Dan OZN 

KUHARICO sprejmemo takoj. — 
Vsa oskrba v hiši. — Gostišče 
»ALEŠ«, LJubljana 254. 

KLAVIR, zelo dobro ohranjen — 
dolg 1.20 m, prodam v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista. 

» Š O L E JE 
D O V O L J « 

Je dejal 15-Ietni MARJAN 
LOŠDORFER, ki se v 
Sevnici uči za mizarske-
ga vajenca. V lepem son
čnem dopoldnevu smo ga 
našli z lopato ob kupu 
peska, ki ga je premeta
val pred novo hišo. 

»Kako je kaj?« smo ga 
vprašali. 

»Bo že,« je. precej ne
zaupljivo odgovoril in še 
bolj nezaupljivo pogledo
val fotografsko kamero, 
ki ga je lovila na filmski 
trak. 

»Kdaj si jaa šolo kon
čal?« 

»Letos.« 
»Te ne mika še naprej 

v šolo?« 
»Ne. šole je dovolj. 

Zdaj bom delal.« 
»Veseli te pa mizarstvo, 

kajne?« 
»Da. Pa bi šel kasneje 

kam drugam.« 
»Kam?« 
»Ne vem. Kar tako raz

mišljam.« 
»Najbrž boš šel tja. 

kjer te veseli in kjer boš 
dobro zaslužil?« 

»Najbrž, a še ne vem 
kam.« 

»Priden bodi!« 

Prvi korak v življenje 
je vedno poln dvomov in 
nezaupanja, zlasti če smo 
se nanj slabo pripravili. 
Očitno je to posledica po
manjkljivega poklicnega 
usmerjanja mladine, ki 
zapušča osemletne šole. 
Ker je podobnih .Marja
nov pri nas najbrž se ve
liko, bi bilo prav, če bi 
v času poklicnega usmer
janja mladini posamezne 
poklice nazorneje prika
zovali ne samo v bese
dah, ampak tudi na de
lovnih mestih. Mlad člo-
vak ima pravico, da prej 
pozna pot, na katero bo 
Stopil, dolžnost starejših 
pa je, da mu to omogo
čijo. 

Marija Zupančič Iz Dobove — An
dreja, Alojzija Munič iz Obrežja — 
Alojza, Ana Kovačič iz Sevnice — 
Franca, Majda Suhadolčan iz Go
renje vasi — Stanka, Vera Barblfl 
iz Poišče — Alenko, Slavica Prah 
iz Hrastja — Marjetko, Romana 
Cerne iz Rovišča — Romano, Te
rezija Perkopec iz Brežic — Mar-
janco. 

LEPO KUHINJSKO KREDENCO in 
mizo prodam. Pojasnila v proda
jalni klobukov, Cesta komandan
ta Staneta 1, Novo mesto. 

ŠTEDILNIK »TOBI«, nov, nava
den, srednje velik, ugodno pro
dam. Naslov v upravi lista. — 
(3374-63). 

TRAVNIK in sadovnjak proda Pov-
h© Rflka 49 

PIANINO kupi Fovhe, Raka 49. 
KOVAŠKEGA POMOČNIKA ali pri

učenega pomočnika ter vajen
ca sprejme Trček, Ljubljana, Je
zica 2. 

MIZARSKEGA POMOČNIKA sprej
mem za dobro plačo takoj (sam
sko stanovanje) ter vajenca za 
dvojno nagrado. Jurkovič, Ljub
ljana, Gradaška 12. 

ŠOFERJA za 6-tonski Diesel avto 
sprejme takoj za visoko plačo 
Jurkovič, LJubljana, Gradaška 12. 

SAMOSTOJNO PRIDNO GOSPO
DINJSKO POMOČNICO (ne pre
mlado) sprejmemo k petčlanski 
družini. Plača 15 do 17 tisoč din. 
Gartner, Ljubljana, Scopolijeva 
štev. 51. 

UPOKOJENEC gre za hrano ln 
stanovanje kamorkoli pomagat 
na kmetiji ali državnem posest
vu. —Naslov v upravi lista — 
(3376-63). 

Brestanica: 19. in 20. X . angl. 
barvni film »Satir«. 23. X. češki 
barvni film »Rojstvo sveta«. 

Črnomelj: 18. ln 20. X . ameri
ški film »Na divji zahod«. 22. ln 
23. X . francoski film »Ne vmeša
vaj se, Dadijela«. 

Dol. Toplice: 19. in 20. X. ame
riški film »Risarka modelov«. 

Novo mesto — Krka: Od 18. do 
21. X . španski barvni film »Prišel 
Je angel«. Od 22. do 24. X . nem
ški film »Parada popevk«. 

Metlika: 19. in 20. X . ruski film 
»Tihi Don« -, I. del. 23. X . ruski 
film »Tihi Don«, II. del. 

Mokronog: 19. in 20. X. ameri
ški barvni film »Poslednja obala«. 
23. X . jugoslov. film »Balada o 
trobenti ln oblaku«. 

Videm-Krško: 19. in 20. X. so
vjetski film »Slepi muzikant«. 23. 
In 24. X. sovjetski film »Za ceno 
življenja«. 

Sevnica: 19. ln 20. X. italijanski 
film »Noč velikega napada. 23. X. 
Jugoslovanski film »Ples na gradbi
šču«. 

Straža: 19. in 20. X. angleški 
film »Poplava strahu«. 

Smarjeta: 19. in 20. X. jugoslo
vanski barvni film »Kočija sanj«. 

Trebnje: 19. in 20. X . ameriški 
barvni film »Ni imena na naboju«. 

Žužemberk: 20. X . amer. barvni 
film »Dve ljubezni Eddy Duchine«. 

MATIČNI URAD DOBRNIČ 
V septembru sta bila izven bol

nišnice rojena en deček in ena 
deklica. 

Poročili so se: Vinko Zupančič, 
zidar Dešeče vasi, in Ljudmila Ben-
de, kmetovalka iz Dobrave; Franc 
Lavrič, delavec iz Seničice, in 
Ana Koželj, delavka z Dobrave. 

Umrla Je: Marija Koželj iz Re
ve. 

MATIČNI URAD VINICA 
Izven bolnišnice Je bil v septem

bru rojen en deček. 
Porok ni bilo. 
Umrli so: Ivana Žalec, gospodi

nja iz Drage pri Sinjem vrhu, 76 
let; Frančiška Puhek, preužitkari-
ca iz Sečjega sela, 86 let; Mihael 
Hudelja, kmetovalec iz Gornjega 
Suhorja pri Vinici. 94 let; Adolf 
Radmelič, upokojenec z Vinice, 52 
let; Vid Steplč, kmečki delavec iz 
Drenovca, 71 let. 

MATIČNI URAD NOVO MESTO 
Od 7. do 14. X. je bilo rojenih 

15 dečkov in 16 deklic. 
Poročili so se: Darko Erjavec, 

šofer, in Karlina Franko, delavka, 
oba iz Sel; Franc Hočevar, dela
vec iz Mačkovca, in Alojzija Vov-
ko, delavka iz Stravberka;. Alojz 
Plantan, kmetovalec iz Podgrada, 
in Jožefa Turk, poljedelka z Zajč
jega vrba; Anton Poje, lovski ču
vaj iz Trnovca pri Kočevju, ln Kri
stina Novak, poljedelka lz Lašč; 
Izidor Brajdič, delavec, in Nada 
Brajdič, delavka, oba lz Prečne. 

Umrli so: Franc Strus, upokoje
nec iz Gorenje vasi pri Grosup
ljem, 68 let; Štefan Klevlšar, sin 
delavca iz Gor. Suhadola pri Brus
nicah, 10 let; Alojzija Smajdek, 

gospodinja iz Regerče vasi, 67 let; 
Franc Kralj, kmet z Dolža, 67 let 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Helena Hribar 
iz Križa — Nika, Jožefa Senica iz 
Meniške vasi — Jožeta, Marjeta 
Simonič iz Črnomlja — Tomaža, 
Ana Vipavec iz Črnomlja — Jolan-
do, Bernarda Staniša iz Regerče 
vasi — Marjetko, Anica Furlič lz 
Črnomlja — Tatjano, Milka Tome 
iz Jerneje vasi — Igorja, Štefka 
Vakselj iz Leskovca — Heleno, 
Karolina Dvornik iz Malene — 
Dragico, Ivanka Turk iz Strunjana 
— Sonjo, Marija Murgelj iz Gor
njih Kamene — Vido, Pepca Mi-
klavčič iz Gotne vasi — Toneta, 
Milena Kotar iz Vrhtrebnjega — 
Andreja, Marija Starešinič iz Zilj 
Marjana, Marija Kofol s Hriba — 
— Tončko, Marija Simonič iz Dra-
šič — Marijo, Ana Kastelic iz 
Bršlina — Darko, Anica Malnar 
lz Koblarjev — Stanka, Anica 
Udovč s Trebelnega — Vilka, Ani
ca Slemenšek Iz Stržišča — Anico, 
Dana Vidmar iz Straže — dečka, 
Marija šuštaršifi iz Dobravice — 
deklico, Greta Kašič iz šentruper-
ta — deklico, Cecilija Fink iz 
Poljan — deklico, Tončka Krivec 
lz Cešnjic — dečka, Kristina Gu-
štin iz 2elebeja — deklico. 

Iz b r e ž i š k e p o r o d n i š n i c e 
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile: Amalija Bizjak 
iz Cirnika — Marjana, Jožefa Lor-
ber iz Mrzlave vasi — Liljano, Te
rezija ,Radi lz Sevnice — Smlljano, 

Državna za ložba Slovenije 
začenja ta mesec 

veliko nagradno prodajo knjig 
Vsak, kdor bo do septembra 1964 nakupi l knjig za nad 3000 din, 
dobi kupon, s kater im bo postal udeleženec žrebanja, k i bo trikrat 
(25. januarja 1964. 25. junija 1964 in 25. oktobra 1964). Med ve l ik im 
Številom dobitkov so obsežne zbirke knjig, denarne nagrade v višini 
300.000 din. televizorji in avtomobil i F iat 750, vse skupaj v vrednosti 
13.900.000 din. 

Kupone dobite ob nakuou naših knjig v vseh knj igarnah al i nepo
sredno o n Državni založbi Slovenije. 

Zahtevajte prospekte s seznamom k n j i g i 

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 spo
red od -5.00—8.00. 

PETEK, 18. OKTOBRA: 8.35 Ve
dri /vuki z majhnimi zabavnimi 
ansambli — 9.25 Med vzporedniki 
ln poldnevniki — 10.35 Novost na 
knjižni polici — 11.00 Pozor, ni
maš prednosti! — 12.35 Petnajst 
minut z »Veselimi hribovci« in 
pevcema Ivanko Mrak ln Petrom 
Ambrožem — 13.30 Skladbice za 
kratek čas — 14.35 Ljubiteljem do
mače glasbe — 15.15 Napotki za 
turiste — 16.00 Vsak dan za vas — 
18.45 Iz naših kolektivov — 19.05 
Glasbene razglednice — 20.00 Re
vijska glasba. 

SOBOTA, 18. OKTOBItA: 8.05 
Vedre melodije za konec tedna — 
9.25 Iz ulbuma skladb za otroke — 
10.35 Tuji zbori nam pojo — 11.00 
Pozor, nimaš prednosti! — 12.15 
Kmetijski nasveti — 13.30 Glas-

/ beni sejem — pester spored orko-
stralne, operne ln solistične glas
be — 14.35 Naši poslušalci čestita
jo in pozdravljajo — 15.40 Ama
terji pred našim mikrofonom — 
16.00 Vsak dan za vas ~ 17.05 
Gremo v kino — 18.45 Novo v zna
nosti — 19.05 Glasbene razglednice 
— 20.00 Javna narodno zabavna 
mutineJR. 

NEDELJA. 20. OKTOBRA: 8.35 
Mladina poje — 9.05 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo, I. 
del — 10.30 Nedeljska matineja 
RTV LJubljana — 11.30 Nedeljska 

reportaža — 12.05 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo, II. del — 
13.30 Za našo vas — 14.10 Nekaj 
melodij, nekaj ritmov — 15.15 
Glasba iz velikih oper — 16.00 Hu
moreska tega tedna: Dve o Ham
letu — 17.05 Majhni zabavni an
sambl — 17.15 Radijska igra: Vla
do Vukmtrovid: Polnočni ekspres 
— 18.02 Popularne skladbe s kon
certnih odrov — 19.05 Glasbene 
razglednice — 20.00 Izberite svojo 
popevko. 

PONEDELJEK, 21. OKTOBRA: 
8.35 Slovenske narodne pojo mali 
vokalni ansambli — 9.25 Sesta
nek z orkestrom vzhodnonemske-
ga radia pod vodstvom dirigenta 
GUnterja Josecka — 10.55 Glasbeni 
intermezzo — 11.00 Pozor, nimaš 
prednosti! — 12.15 RKU: inž. Ja
nez Goršič: Uspehi s pogozdova
njem Jelše na ljubljanskem barju 
— 12.25 Z vokalnimi narodnimi 
ansambli — 13.30 Glasbeni sejem 
— 14.35 Naši poslušalci čestitajo 
in pozdravljajo — 15.45 S knjižne
ga trga — 16.00 Vsak dan za vas 
— 17.05 Iz opernega albuma — 
18.10 Vedri zvoki — 19.05 Glasbene 
razglednice — 20.00 Skupni pro
gram J K i , studio Ljubljana. 

TOREK, 22. OKTOBRA: 8.05 Do. 
mače viže in napevi z narodnimi 
ansambli In vokalnimi solisti 
9.25 Odlomki lz Bellinijeve »Nor
me« — 10.40 Srbski skladatelll in 
izvajalci — 11.00 Pozor, nimaš 
prednosti! — 12.13 KN: inž. Vu-
kadin slSukovli!: Ocena zdravstve

nega stanja vinogradov v letoš
njem letu — 12.25 Ansambel Bo
ruta Lesjaka s pevci — 13.30 17 
violin Velikega moskovskega gle
dališča — 14.35 N'mav čez lzaro... 
(narodne pesmi lz Koroške) — 
15.30 V torek na svidenje — 16.00 
Vsak dan za vas — 17.05 Koncert 
po željah poslušalcev — 18.45 Na 
mednarodnih križpotjih — 19.05 
Glasbeno razglednice — 20.00 Sku
pni program JRT, studio Zagreb. 

KRONI 
Pretekli teden so se ponesrečili 

in iskali pomoč v novomeški bol
nišnici: Alojz Slak, posestnik z 
Malega vrha, je padel s kolesa in 
si poškodoval desno koleno; Fran
čiška Biček, uslužbenka iz Črnom
lja, je padla in se udarila v des
no koleno; Avgust Ilar, sin posest
nika iz Zagorice, se Je užagal v 
prst desne roke; Evgen Grahonja, 
delavec iz Stare cerkve, Je padel 
z mopeda in si poškodovala glavo; 
Zdenko Barbo, sin delavca iz Jelš, 
se je poparil z vrelo vodo po te
lesu; Petra Burkeša, delavca iz Ju-
gorja, je nekdo udaril po glavi; 
Marija Franko, delavka iz Leskov
ca, je padla z motorja in si po
škodovala glavo in desno nogo; 
Jakob Luzar, posestnik iz Jugorja, 
je padel in si poškodoval glavo; 
Karolina Kavčič, gospodinja lz 
Okroga, je padla in si zlomila levi 
gleženj. 

B R E Ž I Š K A KRONIKA 
N E S R E Č 

Pretekli teden so se ponesrečili 
in Iskali pomoči v brežiški bolniš
nici: Olgo Faust, delavko iz Bre
žic, je povozil moped, pri čemer 
je dobila poškodbe po levi nogi 
in hrbtu; Martina Račiča, ključav
ničarja iz Crešnjlc, so po nesreči 
obstrelili na lovu po obeh nogah 
in rokah; Ivan Vrhovec, delavec 
lz Pluske, se je usekal s sekiro v 
desno nogo; Jožeta Bosina, čuvaja 
iz Brežic, Je nekdo udaril po gla 
vi in levi roki; Peter Kobler, sin 
kmeta iz Malega. Obreza, si je pri 
igri poškodoval levo nogo; Ivanu 
Krejačiču, sinu kmeta iz Slogon-
skega, je padla na levo nogo de
ska; Alojz Novak, vojni invalid iz 
Obrežja, je pri prometni nesreči 
dobil poškodbe po glavi; Alojz Bo
žič, delavec iz Kostanjevice, se je 
prevrnil s traktorjem in si poško
doval roko in nogo; Janez Božtč, 
delavec iz Kostanjevice, se je pre
vrnil s traktorjem in si poškodoval 
levo nogo; Valentin Filej, kmeto
valec iz Vrbine, Je padel s kolesa 
ter se udaril po obrazu; Albin Le-
kše, delavec iz Kalc-Naklega, si 
je pri delu v tovarni poškodoval 
desno roko; Franc Leskovšck, sin 
delavca iz Metnega vrha, je padel 
in dobil notranje poškodbe. 

K o n j i n a a v t o m o b i l s k i 
c e s t i 

14. oktobra ponoči se je po av
tomobilski cesti proti Zagrebu pe
ljal Stane Turšič, ki trenutno živi 
v Nemčiji, z osebnim avtomobilom 
HOL—T—34. Pri Zalokah Je srečal 
neki osebni avtomobil, zatem pa 
je jia cestišču opazil (žal prepozno) 
par konj. Turšič je sicer v naglici 
zavrl, vendar se nesreči ni mogel 
izogniti. Zadel je v enega izmed 
konj, ga podrl na tla ln obstal. 
Žival je poginila, na vozilu pa je 
bilo za več kot 1 milijon dinarjev 
škode. Voznik Je na srečo odnesel 
celo kožo. 

Z a v t o m o b i l o m v š k a r p o 
9. oktobra se je pripetila težja 

prometna nesreča na avtomobilski 
cesti pri Jesenicah na Dolenjskem. 
Andrej Stupar in sopotnik Alojz 
Novak iz Obrežja sta se okrog ene 
ure-peljala z osebnim avtomobilom 
ZG—164—07 proti Brežicam. Za
radi prevelike hitrosti je voznik 
pri mostu v Brežicah zapeljal v 
škarpo. Pri nesreči sta se Stupar 
in Novak huje ranila, škodo na 
vozilu pa so ocenili na 720.000 din. 

N e p r e v i d e n p e š e c , 
ž r t e v n e s r e č e 

11. oktobra je ob 13.40 iz Brežlo 
proti Čatežu vozil osebni avtomo
bil Franc Bukovinski. Na mostu 
čez Savo je pred njegovo vozilo 
nenadoma skočil pešec Vani Gra-
bar. Voznik Je zaviral, ker pa je 
bila razdalja prekratka, je pešca 
podrl. Teže ranjenega Grabarja so 
odpeljali v brežiško bolnišnico. Na 
avtomobilu je za okrog 50.000 din 
škode. 

OBVESTILO 
Obveščam vse dobavitelje žita, 

da bo mlin začel obratovati z 
21. oktobrom 1962. Na zalogi bo 
vsakovrstna moka v zameno za 
žito. — Franc Kovačič, mlin, No
vo mesto. 

1 9 7 0 : 2 MILIJARDI 
B R U T 0 P R 0 D U K T A 

Po sedemletnem perspek
tivnem načrtu, katerega osnu
tek že izdelujejo, bo kmetij
ska zadruga v Vidmu-Krskem 
povečala bruto proizvodnjo 
od sedanjih 600 milijonov 
na blizu 2 milijardi v letu 
1970. 

Novo: sekcija Društva varnost
nih inženirjev in tehnikov 

SREDA, 23. OKTOBRA: 8.55 Pi-
san svet pravljic in zgodb — 9.25 
Glasba ob delu — 10.15 Pesmi, ki 
so preživele na rod . . . — 11.00 
Pozor, nimaš prednosti! — 12.15 
KN: Katere iglavce priporočamo 
za vrt ln nasade — 12.25 Domači 
ansambli z vokalnimi s t i l i s t i pred 
mikrofonom — 13.30 Instrumental, 
ne pesmi ln plesi od severa do 
juga Evrope — 14.33 Znano ln pri
ljubljeno — 15.40 Dvajset minut 
s komornim zborom RTV LJublja
na — 16.00 Vsak dan za vas — 
17.35 Iz fonoteke radia Koper — 
18.45 Ljudski parlament — 19.05 
Glasbene razglednice — 20.00 Da
nilo Svara: Veronika Desenlska. 

ČETRTEK, 24. OKTOBRA: 8 05 
Iz oper ln baletov — 10.15 Petnajst 
minut s češkimi pihalnimi godba
mi — 11.00 Pozor, nimaš predno
sti! — 12.15 RKU: dr. Jote FerčeJ: 
Postopki zTeJe telet — 12.25 Nekaj 
domačih pesmi z vokalnimi an
sambli — 13.30 Glasbeni sejem — 
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo — 15.15 Zabavna glas
ba — 16.00 Vsak dan za vas — 
17.15 Turistična oddaja — 18.10 
Dlvertlmento ln suita — 19.05 Glas
bene razglednico — 20.00 Koncert 
ob dnovu ZN. 

Na pobudo inšpekcije za 
delo pr i občinski skupščini 
Novo mesto so ob mesecu 
varnosti pri delu v soboto 
ustanovili sekcijo Društva 
varnostnih inženirjev in teh
nikov za Dolenjsko. V sek
cijo so vključeni varnostni 
inženirji in tehniki vseh šti
rih dolenjskih občin: Na so
botnem ustanovnem občnem 
zboru so sprejeli tudi delov
ni program, ki zajema vrsto 
predavanj o varnosti pri de
lu v gospodarskih organiza
cijah in nuđenje pomoči pri 
sestavljanju določil v statu
tih o varnosti pri delu. Orga
nizirali bodo nekajdnevni se
minar za vse predsednike 
HTV komisij v podjetjih. Or
ganizirali bodo širši posvet 

Z a d r u ž n i m i l i j o n 
z a p o s o | i l o 

Delavci in uslužbenci kme
tijske zadruge ~v Vidmu-Kr
škem so lepo izpolnili svojo 
moralno obveznost v sklopu 
jugoslovanske skupnosti, k i 
bo pomagala obnoviti Skop
je. 100 članov tega delovne
ga kolektiva je nedavno vpi
salo 1 milijon 50.000 dinar
jev ljudskega posojila. 

z vsemi predstavniki samou
pravnih organov in predstav
niki zdravstvenih služb, 
predvsem pa bo sekcija 
usmerila svoje delo v pomoč 
gospodarskim organizacijam 
pri reševanju problemov v 
zvezi s HTV službo. Zato bo
do sestanki sekcije v delov
nih organizacijah, kjer bodo 
skupno s samoupravnimi or
gani razpravljali o problemih 
HTV pri delu. 

PRIHODNJA 
Š T E V I L K A 

bo izšla 24. oktobra na SI 
straneh. Razen zanimivega 
branja bomo v njej posvetili 
precej prostora občinskim 
ter krajevnim praznikom v 
Brežicah, Novem mestu in 
Semiču. Pokažite DOLENJ
SKI LIST prijateljem, znan
cem in sosedom, ki ga mor
da še ne dobivajo na svoj 
naslov! Pošljite nam naslove 
sorodnikov in znancev v ino
zemstvu: brezplačno jim bo* 
mo poslali na ogled več šte
vilk našega domačega pokra
jinskega glasila SZDL. 
UREDNIŠTVO IN UPRAVA 

D O L E N J S K I L I S T 
LASTNIK I IN I Z D A J A T E L J I : občinski odbori S Z D L 

Brežice, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Sevnica, 
Trebnje In Vidcm-Krško 

U R E J U J E UREDNIŠKI ODBOR: Tone Go&nik (glavni 
ln odgovorni urednik), Rln Bačer, Miloš Jakopec, 

'Drago Kastollc Ln Ivan Zoran. 

I Z H A J A vsak četrtek - Posamezna številka 20 din 
- Letna naročnina 900 din, polletna 450 din; plačljiva 
Je vnaprej. Za inozemstvo 1800 din - TekočI račun 
pri podružnici NB v Novem mestu JOG-II-608-9 -
N A S L O V UREDNIŠTVA IN U P R A V E : Novo mesto. 
Olavnl trg 3 - PoStni predal 33 - Telefon 21-227 -
Rokopisov In fotogrnfllj ne v r a č a m o ' - T ISKA : Časo
pisno podjetje -DELO*« v Ljubljani 


