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Obramba države je pravica 
in dolžnost vsakega občana 

— N E O D T U J I J I V A 
PRAVICA in dolžnost 
narodov Jugoslavije je 
varovati in braniti neo-
dvisnost in teritorialno 
neokrnjenost Sociali-
stične federativne re-
publike Jugoslavije. 

— O B R A M B A DRŽA 
V E je pravica in dolž-
nost vsakega občana, 
delovne in druge orga-
nizacije ter federacije, 
republike, občine in 
drugih družbeno politič-
nih skupnosti. 

— VOJAŠKA O B V E Z 
N O S T občanov je splo-
šna. 

— N I H Č E N I M A pra-
vice podpisati ali priz-
nati v imenu Sociali-
stične federativne re-
publike Jugoslavije ka-
pitulacijo ali okupacijo 
države. Takšen akt je 
protiustaven in po za-
konu kazniv. 

— IZDAJA D R Ž A V E 
je zločin proti ljudstvu 
in se kaznuje kot hu-
do kaznivo dejanj« ' 

— J U G O s ž . m A \ S K A 
LJUDSKA ARMADA je 
glavna oborožena sila 
narodne obrambe Ju-
goslavije. — Jugoslo-
vanska ljudska arma-
da varuje neodvisnost, 
ustavni red ter nedo-
takljivost in neokrnje-
nost ozemlja Sociali-
stične federativne re-
publike Jugoslavije. 

Tako govori o narodni 
obrambi in Jugoslovanski 
ljudski armadi Ustava 
SFRJ- Z zgoščenimi bese-
dami je v teh odstavkih 
strnjeno vse, kar nam je 
pomenila in kar nam po-
meni naša l judska vojska, 
naša Jugoslovanska l jud 
ska armada, katere praz 
nik bomo te dni spet sla 
vili. Letošnje praznovanje 
dneva JLA sovpada s slav-
no dvajseto obletnico I. 
zasedanja AVNOJ. Eno je 
T drugim tesno preplete-
no in za vedno povezano 
v usodno zgodovinsko re-
snico: brez naše ljudske 
vojske ne bi ustvarili, ne 
dobili in ne imeli naše 
nove domovine, zvezne dr-
žave prostovoljno združe-
nih in enakonravnih naro-
dov. Ne bi imeli sociali-
stične demokratične skup-
nosti, ki temelji na ob-
lasti delovnega ljudstva in 
na samoupravljanju, ka-
kor tudi ne bi doživeli no-
vih odnosov med ljudmi, 
ki temelje na načelih, da 
kot svobodni in enakopra 
vni proizvajalci in ustvar-
jalci le z delom skrbimo 
za zadovoljevanje naših 
osebnih in skupnih potreb. 
Ne bi imeli in ne bi poznali 
socialističnih družbenih od-
nosov in varstva našega 
družbenega sistema: ne bi 
bili nacionalno svobodni 
in neodvisni, ne bi ustva-
rili bratstva in enotnosti 

Novoletna številka 
bo izšla v ponedeljek, 30. 
decembra 1964, v poveča-
nem obsegu. Zato prihod-
nji četrtek ne bo našega 
Usta! 

U R E D N I Š T V O 

narodov in solidarnosti 
delovnih ljudi, prikrajša-
ni bi bili za vsestranski ra-
zvoj človeške osebnosti in 
za vse, kar smo si pribo-
rili med vojno, v obnovi 
in v letih načrtne izgrad-
nje. Skratka: v vsem de-
lu, uspehih in snovanju 
naših narodov je naša 
l judska armada zdaj in za 
vedno nerazdružno pove-
zana z vsakim izmed nas 
in z našo veliko skup-
nostjo: z zvezno republi-
ko svobodnih in enako-
pravnih narodov nove Ju-
goslavije. 

Zato, ker je Jugoslovan-
ska l judska armada glav-
na oborožena sila naše na- , 
rodne obrambe, jo ljubi-
mo in spoštujemo — v nič 
manj, kot smo ljubili in 
spoštovali njene prve za-
četke: čete, bataljone in 
brigade partizanov. Dobro 
se zavedamo, kako drago-
cena je varnost, katere 
glavni steber je naša JLA; 
kot punčico očesa varuje-
mo neodvisnost, ustavni 
red in nedotakljivost na-
se domovino, p TJ čem<R 
se naši narodi lahko za-
našajo na čvrstost in neo-
majnost svoje l judske voj-
ske-

Dobro vemo vse to, za-
to iz vsega srca čestitamo 
našim borcem, podoficir-
jem, vojakom in genera-
lom JLA za letošnji 22. 
december — dan JLA! Dan 
jugoslovanske ljudske ar-
made je nraznik vseh ju-
goslovanskih delovnih lju-
di, ki smo bili in bomo 
vedno neločljiv, sestavni 
del naših obrambnih sil 
— kot je naša l judska voj-
ska za zmeraj neločljiva 
od svojega ljudstva, iz ka-
terega je izšla, za katere-

ga živi in je zanj priprav-
ljena braniti vse pridobit-
ve naše revolucije. 

NAJ Ž I V I JUGOSLO-
V A N S K A LJUDSKA AR 
MADA — NAŠ ČVRSTI 
POROK M I R U I N SREČ-
N E G R A D I T V E SOCIALI-
S T I Č N E F E D E R A T I V N E 
R E P U B L I K E JUGOSLAVI -
JE! 

Jutri tretji del 
seminarja za vodstva 

SZDL 
Okrajni odbor SZDL v 

L jubl jani bo priredil jutri 
v Dotnu družbenih organi-
zacij v L jubl jani I I I . del 
seminarja za vodstva ob-
činskih odborov SZDL. To-
krat bodo predsedniki in 
sekretarji občinskih od-
borov Socialistične zveze 
obravnavali organizacijska 
in kadrovska vprašanja v 
SZDL N a seminar so po-
vab li hKM "t-
ganizacijsko - Kadrovskih 
komisij pri ObLO SZDL. 
Kakor navadno bo tudi to-
krat težišče seminarja na 
razpravi. 

r-M 
, l jiv j - dele/ in sturešin naše slavne l judske armade pri obnovi 

graditvi socialistične domovine. N a sliki: nv.nerji J L A gradi jo zasavsko cesto. 
— Za dan J L A iskreno čestitamo vsem našim borcem in oficirjem, kot tudi vsem 
našim naročnikom in bralcem v vrstah armade! — Več o delu in ž iv l jenju v J L A 

berite danes na 4. in 5. strani našega lista! 
P O S V E T O V A N J E Z V E Z N I H I N R E P U B L I Š K I H P O S L A N C E V C E L J S K E G A O K R A J A 

Izhodišče za delo poslancev naj bo v občini 
V Celju so se v soboto 

sestali zvezni in republi-
ški poslanci z območja 
celjskega okraja, da bi se 
pogovorili o vsebini in si-
stemu svojega dela ter o 

BRALCEM „NOVIC" 
Z današnjo številko se vam predstavl ja 

D O L E N J S K I L IST , medobčinsko glasilo So -
cialistične zveze Dolenjske in Spod. Posavja . 
S 1. j anuar jem 1964 se bosta namreč tednika 
N O V I C E in D O L E N J S K I L I S T združila v 
skupno medobčinsko glasilo S Z D L , ki ga bo -
ste prejemali redno vsak teden kot doslej svo-
je N O V I C E . Prosimo vas, preglejte naše stra-
ni - morda boste že danes lahko spoznali, o 
čem. kako in koliko pišemo o ž iv l jenju de lov-
nih l judi naših občin. Še bo l je pa boste to 
spoznali prihodnji teden, ko vam bomo po-

slali novoletno številko. V n je j boste našli 
tudi že sebe, svoje kraje, znance in prijatelje, 
Dolenjska in Spod. Posavje pa bosta tako 
hkrati spoznala vašo zanimivo in lepo pokra -
jino — deželico ob Rinži, starodavno Ribnico 
in razvi ja joče se Kočevje . 

Prosimo, ne vrnite današnje številke — po-
čakajte še teden dni in dobro preberite našo 
novoletno številko! V n je j boste dobili odgo-
vor na vse, kar vas morda že danes zanima. 
2e danes pa vas vab imo: ostanite zvesti N O -
V I C A M . ki bodo nada l jeva le svoje delo v 
združenem D O L E N J S K E M L I S T U , ki bo po 
1. j anuar ju 1964 tudi vaš medobčinski glasnik 
Socialistične zveze! ' 

L epo vas pozdravl jata 

U R E D N I Š T V O I N U P R A V A | 
D O L E N J S K E G A L I S T A I 
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nekaterih aktualnih gospo-
darskih vprašanjih okraja. 
Posvetovanje je na željo 
poslancev sklical okrajni 
odbor SZDL, vodili pa so 
ga predsednik okrajnega 
odbora SZDL Jože Marolt, 
poslanec zveznega kultur-
no-prosvetnega zbora Mi-
lena Vršnik-štifter in po-
slanec zveznega organiza-
cijsko-političnega zbora 
Zvone Dragan. 

V prvem delu posvetovanja 
so razpravljali o tem, kako 
bi poslanci zastavili svoje 
delo, da bi bili kos zahtev-' 
nim nalogam in da bi lahko 
uspešneje sodelovali v skup-
ščinski dejavnosti. V razpra-
vi so izhajali iz ugotovitve, da 
morajo biti soustvarjalci zvez-

ne in republiške politike v 
našem gospodarskem in druž-
beno - političnem življenju, 
vendar skozi prakso svojega 
območja, sicer tako, da pri 
tem ne bi zastopali kakršnih 
koli lokalističnih teženj. Za-

radi tega so menili, da bi se 
morali seznanjati z gradivom 
okrajne skupščine in občin-
skih skupščin, o posameznih 
problemih pa naj bd sklice-
vali občasne sestanke z vse-
mi poslanci in občasne raz-
govore s poslanci posamez-
nih zborov. Določeno gradivo 
naj bi za poslance priprav-
ljale tudi ustrezne strokovne 
službe, po potrebi pa bi po-
slanci sklicevali še razgovore 
s strokovnjaki z določenega 
področja gospodarskega in 
družbeno-političnega življe-
nja. Da bi to delo v okviru 
okraja in občin bilo organi-
zirano in da bd poslanci do-
bili več pomoči, so na posve-
tovanju ustanovili okrajni ak-
tiv poslancev, katerega delo 
bo usklajeval 7-članski sekre-
tariat. Ta bo zlasti pripravljal 
s poslanci razprave o tistih 
vprašanjih, ki so na dnev-
nem redu skupščin ali se po-
javljajo na terenu. Za sekre-
tarja sekretariata so izvolili 
poslanca zveznega organiza-

cijsko-političnega zbora Zvo-
neta Dragana. 

Poslanci so v razpravi po-
udarili, da morajo poznatt 
probleme svojega volivnega 
območja. V ta namen naj bi 
jim okrajna skupščina in ob-
činske skupščine; družbene 
službe in družbeno-politična 
organizacije pošiljale gradivo 
in vabila za svoje seje. Vseh 
sej se seveda ne boclo mogli 

(Nadaljevanje na 11. strani) 

V R E M E 
OD 19. DO 29. DECEMBRA 

Okrog 20. decembra pre-
hodno topleje z močnimi, 
prehodno snežnimi padavi-
nami. a okrog 23. decembra 
zopet močna ohladitev s sne-
gom in z burjo. Nekako od 
25. do 27. decembra izbolj-
šanje do jasnega vremena, 
hkrati oster mraz, nato to-
pleje in zopet sneg. 

Dr. V. M. 

IZKORISTITE 5-ODST. NOVOLETNI POPUST! 
V vseh prodajalnah trgovskega podjetja 

»ŽELEZNINA« V NOVEM MESTU 
IN V VIDMU-KRŠKEM 

bodo potrošniki lahko kupovali vse vrste blaga z izrednim 5-odstotnim novo-
letnim popustom. Popust lahko dobi vsak, kdor kupi za več kot 500 din l^laga. 
Pri nakupu mopedov in koles velja le 2-odstotni popust. — Z izrednim popu-
stom bomo prodajali blago od 23. do 31. decembra v vseh poslovalnicah, ki 
bodo odprte nepretrgoma od 7. do 18. ure. 
Potrošniki, izkoristite izredno priložnost za nakup blaga v prodajalnah 
2ELEZNINE, NOVO MESTO! 
Vsem odjemalcem želimo srečno in uspehov polno novo leto! 

» 2 E L E Z N I N A « — NOVO MESTO 



U R E S N I C U J M O N O V O U S T A V O 

* Večja produktivnost-
večji osebni dohodki 
V ta namen so vsi dr-

žavni organi, organi druž-
benega samoupravljanja, 
organizacije in občani ne-
posredno poklicani, da z 
vso svojo dejavnostjo ši-
rijo in krepijo material-
no osnovo družbe in živ-
ljenja posameznikov, 8 
tem da razvijajo produk-
cijske sile, večajo pro-
duktivnost dela in neneh-
no pospešujejo sociali-
stične družbene odnose. 

(Iz Ustave SFRJ) 

Podpredsednik izvršnega 
•veta Janko Smole je na ne-
davnem plenumu glavnega 
odbora »SZDL Slovenije na-
vedel v svojem referatu med 
drugim tudi podatek, da 
imamo v Sloveniji posamez-
ne skupine delovnih organi-
zacij z izredno majhnimi 
povprečnimi dohodki. Od 
skupnega števila zaposlenih 
Jih še vedno odpade približ-
no 9,6 odstotka na kategorije 
osebnih mesečnih dohodkov 
do 20.000 din, ena četrtina 
vseh zaposlenih pa prejema 
dohodke do 25.000 din. 

Tudi v dolenjskih občinah 
Je še precejšnje število zar 
poslendh, katerih mesečni do-
hodki ne presegajo 20.000 
dinarjev. Res je, da so med 
temi tudi člani majhnih ko-
lektivov v podeželskih kra-
jih, kjer je dvojna zaposlitev 
— doma na zemlji in v to-
varnici — dokaj pogost po-
jav. Ce pa gledamo perspek-
tivno in če vemo, da so take 
dvojne zaposlitve le preho-
den pojav, ki bo izginjal 
vzporedno s prizadevanji za 
večanje produktivnosti dela, 
nas taki osebni dohodki ne 
•mejo zadovoljiti. Predvsem 
pa se z njimi ne smejo pomi-
riti sami kolektivi. Kolektiv, 
ki se zadovolji s povprečni-
mi osebnimi dohodki do 
20.000 dinarjev, se s tem za-
pisuje usodnemu životar je-
nju, jutri pa lahko tudi ne-
varnosti ukinitve podjetja, 
ker ne bo vzdržal pogojev 
ekonomskega računa. 

Kaj tedaj storiti? osebnih 
dohodkov seveda ni mogoče 
povečati iz nič. Začeti jesti 
družbena sredstva, s kateri-
mi upravlja kolektiv, tudi ni 
mogoče, ker pač tega družba 
ne bi dovolila in ker od tega 
tudi ne bi mogli dolgo živeti. 

Izhod je torej samo v pove-
čevanju produktivnosti dela, 
v smotrni delitvi dela, spe-
cializaciji, skratka v ukrepih, 
ki bi omogočili sodobnejšo, 
kvalitetnejšo in cenejšo pro-
izvodnjo. Majhni osebni do-
hodki so občutljiv pokazo-
valec, ki nas opozarja, da v 
podjetju nekaj ni v redu — 
da je proizvodnja obtičala 
na kritični točki, s katere 
je treba iti navzgor, ker bo 
sicer sledil padec. 

Reflerent je na plenumu 
Izredno jasno povedal, da 
majhni osebni dohodki — do 
20.000 dinarjev — ne morejo 
predstavljati nikakršne pro-
duktivnosti in da ne omogo-
čajo širšega vključevanja de-
lavcev v samoupravljanje in 
v vsesplošni napredek. Z 
njimi se ne moremo pomiri-
ti, ker bd to pomenilo sank-
cionirati zaostalo, malo pro-
duktivno dejavnost, ki živo-
tari iz dneva v dan in ki ne 
odpira nikakršnih perspek-
tiv razvoja. Skrajni čas je, 
da tudi na vrata teh podje-
tij potrkajo večji osebni do-
hodki kot posledica novih 
procesov in sil, ki naj čim-
prej izvrše prepotrebno re-
konstrukcijo proizvodnje in 
načina gospodarjenja. 

Znanka, ki v nekem pod-
jetju na Dolenjskem zasluži 
celo samo nekaj nad 10.000 
dinarjev mesečno, me je ne-
dolgo tega vprašala, ali bodo 
kmalu zvečali plače. Pri tem 
ni mislila na činitelje v svo-
jem podjetju, marveč na ne-
koga »zgoraj«, ki bo pač mo-
ral nekaj ukreniti, da se bo-
do osebni dohodki pomakni-
li navzgor. Ko sem ji nato 
dopovedoval, da je treba 
Iskati rešitev v samem pod-
jetju in da je za Jo odgovo-
ren predvsem kolektiv sam, 
je dejala, da bolj pridna ne 
more biti, saj napenja vse 
sile, da bi bdi njen učinek 
na delovnem mestu čim več-
ji. Svojo vlogo upravljavke 
torej pojmuje zelo ozko, le 
v luči fizičnega naprezanja 
na delovnem mestu. To pa 
je odločno premalo. Uprav-
ljavci morajo »pokukati« 
predvsem tja, kjer so resnič-
ne rezerve in od česar je za-
res odvisna večja produktiv-
nost dela. To ni zmeraj le 
delovna disciplina. Tudi ne 
vedno fizični napor delavcev. 

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Čedalje bolj se množijo glasovi, ki 
napovedujejo srečanje med novim pred-
sednikom ZDA Johnsonom in sovjet-
skim premierom Hruščovom. V Zdru-
ženih narodih ga napovedujejo za pr-
vo polovico prihodnjega leta. Ze te na-
povedi kažejo, da vlada v svetu zme-
ren optimizem glede nadaljnjega zbli-
ževanja med Vzhodom in Zahodom. 

Toda preden pride do tega srečanja, 
bodo morali biti izpolnjeni določeni 
pogoji. Predvsem je spodbudno to, da 
je predsednik Johnson doslej — v pr-
vem mesecu po Kennedyjevi smrti — 
pokazal, da želi in hoče nadaljevati v 
glavnih črtah politiko svojega predni-
ka. Čutiti je, da v Moskvi to cenijo. 
Na obeh straneh se varujejo storiti 
karkoli, kar bi utegnilo poslabšati po-
ložaj. Prav zdaj so odnosi med Vzho-
dom in Zahodom v občutljivem obdob-
ju prilagajanja dejstvu, da je v Wa-
shingtonu prišel na krmilo nov človek. 
In četudi ta človek še tako poudarja, 
da bo nadaljeval politiko svojega pred-
nika, je vendarle nov človek. Treba ga 
je spoznati — tudi po »dejanjih«, ka-
kor pravi sovjetski komentar. 

V Ženevi se bodo kmalu nadaljevali 
razorožitveni razgovori in takrat bo 
priložnost za »merjenje temperature« 
oziroma ocenjevanje stopnje, do kate-
re je v sedanjem trenutku mogoče zbli-
žanje. Napredek bi bil že, če bi mo-
skovskemu sporazumu o delni prepo-
vedi atomskih poskusov dodali še. spo-
razum o prepovedi podzemnih posku-
sov. Toda s tem še niso izčrpane vse 
možnosti za zboljšanje »vzdušja«. Lah* 
ko bi sklenili sporazum o preprečitvi 

nenadnega napada, nenapadalno po-
godbo med NATO in Varšavskim pak-
tom, sporazum o sistemu opazovalcev 
za nadzorovanje izvajanja sporazuma 
o prepovedi atomskih poskusov itd. 

Na tem poprišču je mogoče pričako-
vati napredek, ki bi znatno prispeval 
k uspešnemu srečanju med Hruščovom 

Nov vrh? 
in Johnsonom. Ta napredek pa bi bil 
le delno jamstvo, da bo srečanje 
uspešno. , 

Da voditelji Sovjetske zveze računa-
jo na nadaljnje zboljšanje svetovnega 
položaja, dokazuje nedavni plenum CK 
KP Sovjetske zveze, ki je bil v glav-
nem posvečen »kemizaciji« sovjetskega 
narodnega gospodarstva. Hruščov je 
zelo obširno govoril o obsežnem planu 
razvoja in povečanja kemijske indu-
strije, ki naj bi se predvsem lotila pro-
izvodnje umetnih gnojil. Ta proizvod-
nja naj bi se dvignila z 20 milijonov 
ton letos na 108 milijonov ton leta 
1970. S tem naj bi se povečal pridelek, 
da ne bi bilo treba več stiskati pasu in 
kupovati pšenice v tujini. Letos, bo 
namreč ZSSR po izredno slabi letini 
kupila na Zahodu kakih 11 milijonov 
ton pšenice. 

Takoj se vsiljuje vprašanje, od kod 
denar za tako velikanske investicije? 
Nekje bo treba odvzeti, da bi lahko 
drugje dodali. Predlog proračuna, ki 
so ga zdaj predložili Vrhovnemu sov-< 

jetu, daje odgovor na to vprašanje. 
Predlog daje poudarek široki potroš-
nji, stanovanjski izgradnji in prosveti, 
hkrati pa določa zmanjšanje vojaških 
izdatkov za 600 milijonov rubljev v 
primerjavi z letom 1963. 

Politično to pomeni: sovjetsko vod-
stvo pričakuje, da se bo mednarodni 
položaj nadalje izboljšal. Za tem pa ti-
či upanje, da bo v novem vzdušju Za-
hod pokazal razumevanje in bo začel 
dodeljevati dolgoročne kredite ZSSR 
celo v milijardnih dolarskih zneskih. 
To bi silno pospešilo dvig življenjske 
ravni v Sovjetski zvezi, poživilo med* 
narodno trgovino in ustvarilo zaupanje, 
brez katerega ni trdnega miru. 

Na drugi strani dosti govorijo o teh 
novih možnostih. »New York Times« 
v komentarju razmišlja o najnovejših 
gospodarskih načrtih ZSSR in med 
drugim pravi: »Kredite, ki jih ima 
menda v mislih premier Hruščov, bi 
utegnil dati Zahod, toda to bi se dalo 
izvesti samo takrat, če bi prišlo do res-
ničnega napredka glede razorožitve. 
Spremenjena sovjetska politika bi lah-
ko dosti prispevala, da bi se zmanjšali 
vojaški izdatki v proračunih vzhodnih 
in zahodnih držav. Tako bi se sprostila 
sredstva za koristnejše namene, med 
njimi prav verjetno tudi za tovarne 
umetnih gnojil, ki si jih želi premier 
Hruščov.« 

Vsekakor razumna miseJ, le da zve-
ni nekoliko enostransko. Časopis pra-
vi: »spremenjena sovjetska politika«. 
To bi bilo treba dopolniti s »spreme-
njeno ameriško politiko«, zakaj eno je 
Ivisno od drugega. 

Morda ima prav znanka, ko 
pravi, da napenja vse sile in 
da večjega fizičnega napora 
ne bi zmogla. Toda organi 
samoupravljanja morajo mi-
sliti na druge činitelje, od 
katerih je odvisno poveče-
vanje produktivnosti dela. 
H Uvajati je treba novo teh-
H nologijo in moderna pro-
m izvajalna sredstva. Misliti 
B je treba na sodobnejšo 
• organizacijo del&V R « y 
BI skovati' Je treba zahtev 
09 tržišča in se jim prilaga-
t i jati z boljšo ln še boljšo 
• kvaliteto, z zmanjševa-
l i njem stroškov in drugače. 

J. B. 

Prisrčni pozdravi 
iz Vranja 

Alojz šoštar, Aleksander 
Žužek in Alojz Bevc, ki slu-
žijo vojaški rok v Vranju, 
pošiljajo za praznik JLA če-
stitke vsem vojakom slavne 
jugoslovanske armade, hkra-
ti pa pozdravljajo svojce in 
sorodnike. 

Poziv dolžnikom! 
Ponovno prosimo vodstva gospodar-

skih organizacij, občinskih skupščin, 
ustanov, zavodov in druge dolžnike, ki 
še niso poravnali računov za objavljene 
Oglase, reklame, uradne razpise, obvesti-
la in pogodbene dotacije, da nam č i m -
p r e j nakažejo dolžni denar. Tiskarna v 
Ljubljani nam grozi s tožbo zaradi ne-
poravnanih obveznosti, dolžniki pa nam 
dolgujejo danes nekaj nad 4,500.000 din. 

Ne delajte nam nepotrebnih težav s 
tem, da zavlačujete plačilo zapadlih raj 
čunov — že brez tega imamo preveč 
skrbi in dela! Prosimo za vaše takojšnje 
nakazilo denarja! 

UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA 

JtRATKL 
{IZ KAZNIH STRANI 

EDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED 
• Potem, ko so odbori zvezne in repu-

bliške skupščine začeli obravnavati predlog 
družbenega plana za leto 1964, se je sestal 
tudi organizacijsko poiitični zbor, ki je raz-
pravljal o nekaterih vprašanjih organizacije 
in dela občinske uprave. Taka razprava je 
bila potrebna zato, ker je javnost v ustavni 
razpravi dala vrsto kritičnih pripomb na 
delo javne uprave. 

Referent in razpravljalci so ugotovili, da 
je javna uprava v zadnjem času bistveno 
napredovala, vendar pa je v njenem delu 
že kar precej pomanjkljivosti, ki jih je 
treba kritično pretresti in odstraniti. Več 
skrbi je treba posvetiti predvsem spošto-
vanju zakonitosti, zakaj še se dogajajo pri-
meri kršitev predpisov — bodisi v škodo 
posameznikov, bodisi v škodo skupnosti. 
V postopku uslužbenci pogosto ne store vse-
ga, da bi ugotovili materialno resnico. No-
va ustava namreč nalaga organom javne 
uprave, da v postopku pomagajo občanom 
pri uresničevanju njihovih pravic. 

V razpravi so tudi poudarili, da je delo 
javne uprave že precej ekspeditivnejše kot 
je bilo pred leti, kljub temu pa se še mar-
sikdaj dogaja, da posamezni uradi prepo-
časi rešujejo vloge občanov. Najpogostejši 
vzrok je premajhna strokovnost uslužben-
cev. Poslanci so kritizirali tudi nepotrebno 
uvajanje zmeraj novih potrdil, ki jih v po-
stopku terjajo od občanov — pogosto brez 
prave potrebe, še hitreje bo treba dalje raz-
vijati službe za Informacije, se pravi spre-
jemne pisarne ln druge oblike, ki strankam 
znatno olajša urejanje njihovih zadev. 

• V kratkem času bo na dnevnem redu 
zvezne skupščine nekaj novih zakonov. Ta-

kp bodo sprejeli novi temeljni zakon o pre-
krških, po katerem bodo znatno poostrene 
kazni za prekrške zoper javni red in mir. 
Sedanje mandatne kazni, ki znašajo 500 din, 
bi se zvišale na 5000 din, dosedanja najvišja 
hieja 20.000 din pa na 50.000 din. — Pri-
pravljajo tudi nov zakon o pomilostitvah 
in amnestiji. Za hujše kazni bo lahko dajal 

DELO JAVNE UPRAVE 
NA REŠETU 

amnestijo predsednik republike, za manjše 
kazni do pet let strogega zapora pa bi da-
jali amnestijo republiški organi, določeni 
z republiško ustavo ali zakonom- — Pri-
stojni organi pripravljao prav tako zakon 
o zasebni obrti, ki bo bržčas rešil tudi 
status zasebnih gostišč. 

• Zvezni odbor SZDL Jugoslavije je na-
slovil na vsa vodstva organizacij Socialistič-
ne zveze pismo, v katerem jih opozarja, da 
je treba posvečati stalno skrb zbiranju 
sredstev in varčevanju. V pismu je tudi 
sugestija, naj bf postalo pobiranje člana-
rine sestavni del organizacijsko-politične 
dejavnosti. Uporaba sredstev naj bi bila 

Srepuščena kolektivnim odločitvam. Stalno 
s treba skrbeti za bol j smotrno uporabo 

sredstev. 
# Na plenumu glavnega odbora SZDL 

Slovenije, o katerem poročamo tudi v ustav-
nem komentarju, so razpravljali o proble-
mih nadaljnjega gospodarskega In druž-
benega razvoja. V referatu, Id ga je pre-

bral podpredsednik izvršnega sveta Janko 
Smole, in v živahni, plodni razpravi, v ka-
teri je sodelovala dobra polovica vseh 
udeležencev plenuma, je bil poudarek na 
potrebi po stalni, sistematični skrbi za ka-
dre. Poudarjeno je bilo, da se je treba 
odločno usmeriti k programiranju kadrov 
in tehničnega napredka. 

# Izvršni svet je na svoji zadnji seji 
predlagal ukinitev republiškega investicij-
skega sklada. To je potrebno predvsem za-
to, ker postavlja ustava kot osnovne nosil-
ce razširjene reprodukcije delovne organi-
zacije same. Ukinitev družbenega investi-
cijskega sklada — v zvezi in republiki — 
je povezana tudi z utrjevanjem poslovnosti 
bank. To pomeni nadaljnji korak v smeri 
uveljavljanja poslovnih bank kot tudi banč-
nih kriterijev pri financiranju investicij. — 
Nedolgo tega je dal predlog; za ukinitev 
zveznega družbenega investicijskega sklada 
predsednik komisije zveznega izvršnega sve-
ta za splošno gospodarska vprašanja Bo-
ris Kraigher — In sicer z enako oziroma 
podobno utemeljitvijo. \ 

# Bržčas bodo še letos slovesno izročili 
letalskemu prometu novo letališče v Brni-
ku. Velik reaktivni orjak bi moral pristati 
na pristajalni stezi že prejšnje dni. vendar 
mu je slabo vreme nakano preprečilo. Prva 
manjša letala pa že pristajajo na 2000 me-
trov dolgi In 45 metrov široki pristajalni 
betonski stezi. Dogradili ln montirali so že 
razne objekte In naprave. Skratka: novo 
slovensko letališče, ki bo, ko bo docela 
dograjeno, ustrezalo zahtevam najsodobnej-
ših mednarodnih letališč. Je nared za pri-
stanek reaktivnih velikanov. 

• Brazilski predsednik Goulart 
sestavlja vlado »levega centra«. To 
nc .bo samo zamenjava osebnosti, 
ampak bo tudi sprememba v po-
litiki, predvsem notranji. 

• V Parizu se je začelo letno 
»sedanje sveta ministrov NATO, 
ki se udeležuje tudi ameriški 
zunanji minister Busk. Razpolože-
nje ha letošnjem zasedanju je v 
glavnem t prid popuščanju nape-
tosti med Vzhodom in Zahodom. 

• Sedanja pot Cu En Laja in 
Cen Jija p o Afriki je nekakšna 
politična ofenziva, ki ima ta cilj 
pridobiti afriške države za kitaj, 
ska stališča. 

• V nekdanji portugalski kolo-
niji t Indiji — Goi — so bile vo-
litve v parlament tega področja. 
Izmed 30 sedežev Je dobila indijska 
Kongresna stranka samo en se-
dež. Goa je sdaj edina indijska 
pokrajina, kjer Je Kongresna stran-
ka tako šibka. 

• Ameriško obrambno ministr-
stvo bo s 25 do 30 umetnimi sa-
teliti povezalo svoje strateške sile, 
ki so razsute po vsem svetu. 

• Blizu kolumbijskega mesta 
Dos Quebradasa, 160 km severno 
od glavnega mesta Bogote, so ne. 
znanci vrgli v krajevni avtobus .-o* 
čno bombo. 14 oseb je bilo ubitih, 
deset pa hudo ranjenih. V Kolum-
blji so se precej razpasli razboj, 
ni ki 

• Dvanajstega decembra Je Ke-
nija dočakala svojo neodvisnost. 
Po dolgem boju za neodvisnost bo 
novo državo v Vzhodni Afriki vo-
dil Jomo Kenjata, ki ne bo imel 
lahke naloge. Dežela potrebuje kre* 
ditov in sposobnih ljudi. 

• Podpredsednik grške vlade 
Venizelos je izrazil pripravljenost 
Grčije, da zboljša »politične, go-
spodarske in kulturne odnose B 
vzhodnimi državami, zlasti s bal-
kanskimi«. 

• Po vsej Evropi Je savladala 
prava cima s hudimi snežnimi 
meteži. Nekaj dni so bila celo za-
prta številna letališča. Tempera-
tura Je padla povsod in poročajo 
tndi o selo sgodnji zaledenitvi na 
Donavi ln reki Tisi na Madlar* 
akna. 

Malo kupcev 
in ni2|e cene 

Ponedeljkov živinski sejem 
za prašiče v Novem mestu 
nI bil živahen, ker so zaradi 
neprestanega sneženja le ma-
lokaterl prodajalci pripeljali 
praiiike na trg. Odkupljenih 
je bilo le 289 pujskov od 412. 
Za pujske so zahtevali 6000 

do 9.000 din. 
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Nagradno žrebanje za proizvajalce svinjskih 
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Koteks-Tobus« in predelovalci svinjskih kož 

Televizo 
mopedj 
kolesa!« 
ure 11 
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Odrite vse prašiče 
in shranite potrdila za 
oddane svmjske kože, Ki Vam dajejo pra-
vico do udeležbe pri nagradnem žrebanju 

ŽREBANJE: 
15. decembra 1963, 15. februarja 1964, 
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„TOLE VEN 

Nova stavba Cestnega podjetja 

Garaže in delavnice Cestnega podjetja v Bučni vasi 
pri Noveni mestu 

Ko zapustiš avtomobilsko cesto 
Ljubljana—Zagreb in pri Kartelje-
vem kreneš proti Novemu mestu, 
dospeš do Bučne vasi. Tu raste 
zdaj precej <«bsežna pritlična stav-
ba, ki jo gradi novomeško grad-
beno podjetje Pionir. V Bučni vasi 
ima Cestno' podjetje Novo mesto 
svoje stranske obrate, delavnice in 
popravljalnice, v novi hali pa bo 
shranjena motorizacija, garaža in 
skladišča. 

Nova stavba pritegne s svojo raz-
sežnostjo vsakogar, ki pride mimo. 
Dolga je 78 m, široka pa 18 m. 
Dodelana bo do zime. Je prva v 
celotnem delovnem načrtu, po ka-
terem ji bo sledilo še več podob-
nih objektov. Letošnja dela so ve-
ljala okrog 100 milijonov dinarjev, 

Navzlic težavam odlični uspehi 
v Industriji obutve 

dokončna dograditev stranskih ob-
ratov Cestnega podjetja pa bo ve-
ljala nekajkrat več. 

Cestno podjetje se Je v zadnjem 
času močno razvilo in je med naj-
bolje organizirani in opremljeni-
mi podjetji te vrste v Sloveniji. 
Taka podjetja so še v Ljubljani 
in Kopru pa v Novi Gorici in Ma-
riboru ter Celju. Vsa, z novome-
škim vred, zaposlujejo okrog" 5000 
delavcev, kar dokazuje, da je po-
stala ta panoga pomemben činitelj 
v naSem javnem življenju in da 
oblast posveča gradnji in vzdrže-
vanju cestnega omrežja vso po-
zornost. Dobre, sodobno zgrajene 
in stalno vzdrževane ceste so po-
goj naprednega turizma. 

Med cestnimi podjetji, ki imajo 
največje delovno področje, je 
Cestno podjetje v Mariboru. Skrbi 
za ceste okrog Maribora tja do 
Murske Sobote in sega s koroškim 
predelom od avstrijske do ma-
džarske meje. 

Cestno podjetje v Novem mestu 
ima okrog 900 stalno zaposlenih 
oseb, v času glavne gradbene se-
zone pa še precej več. Letos Je 
gradilo cesto iz Novega mesta čez 
Gorjance v Metliko ter pomagalo 
pri gradnji kočevske ceste in na 
več drugih sektorjih na ozemlju 
bivšega novomeškega okraja. V 
prihodnjem letu bodo gradili in 
asfaltirali cesto iz Metlike do Čr-
nomlja in Vinice, kar pomeni, da 
bo asfaltna cesta popeljala moto-
riziranega izletnika v prav vse za-
nimive predele na Gorjancih, v 
Metliki in tja do v Črnomelj, kjer 
bo prihodnje leto proslava ob 20-
letnici SNOS. Asfaltna cesta bo 
popeljala izletnika pozneje tudi do 
rojstnega kraja pesnika Otona Žu-
pančiča, do Vinice ob Kolpi. 

Cestno podjetje v Novem mestu 
bo sčasoma uredilo v Bučni vasi 
svojo stalno opremljeno bazo. že 
zdaj ima precej modernih grad-
benih strojev, tako kompresorje, 
bludožerje, drobllce, vibromaxe, 
valjarje, finišerje, greadarje In 

druge. Poslej bo skrbelo tudi za 
redni prevoz po novi cesti prek 
Gorjancev In bosta Dolenjska in 
Bela krajina povezani z redno vzdr-
ževano cesto tudi v času najhuj-
ših zimskih padavin. V ta namen 
Jim bo služil moderen motorni 
plug. Slovenska cestna podjetja so 
bila doslej slabo opremljena z 
motornimi snežnimi plugi. Na Go-
renjskem imajo doslej motorni 
snežni plug »Peter«, ki je švicar-
skega Izvora. 

Cestno podjetje v Novem mestu 

ima tudi poseben obrat r Metliki; 
to je asfaltna baza, ki so Jo na-
bavili v Sovjetski zvezi. Zanjo s« 
je odločil direktor Franc Gorčic, 
ko Je spoznal njeno uporabnost 
med študijskim obiskom v Sovjet-
ski zvezi. Metliška asfaltna baza 
izdela dnevno okrog 100 ton asfalt-
ne mase. Potrebni pesek dobiva v 
bližini, kjer ga kopljejo iz rečne 
struge v Kolpi. Kopljejo ga z ba-
grom, na breg pa ga dovažajo z 
damperjem. Potrebno bitumensko 
maso dobavlja podjetje Petrol. Da-
lo gre na vseh gradbiščih Cestnega 
podjetja po načrtu in nimajo ni-
kjer zastoja, saj so opremljeni a 
sodobnimi pripomočki. 

Jože Zupančič 

V Podbočju je spet odpovedala 
javna razsvetljava 

Delovni kolektiv novomeške 
Industrije obutve je kanec 
novembra izpolnil letni plan, 
ki si ga je zastavili: 500 mili-
jonov dinarjev. Marsikdo Je 
a nezaupanjem gledal na to 
dokaj visoko številko, izkaza-
lo pa se je, da jo je bdlo moč 
ob povečanih naporih vseh 
zaposlenih le doseči. 

Kolektiv šteje 227 ljudi in 
dela v eni izmeni, razen šival-
nice, ki je letos julija uvedla 
tudi drugo delovno izmeno. S 
pomočjo Zavoda za zaposlo-
vanje so priučili 20 delavk, 
kar se je v proizvodnja moč-
no poznalo. Da bi lahko izpol-
nili številna naročila, so uved-
li tudi delo na domu. 

Novomeški čevljarji delajo 
največ v kooperaciji s prizna-
nimi tovarnami Peko-Tržič, 
Alpina-žiri in Lilet-Maribor, 
za katere izdelujejo vrhnje de-
le čevljev. Mimo tega so iz-
delali več tisoč parov special-
nih čevljev za rudarje, goz-
darje in železničarje. Vsem ni-
ti niso mogli ustreči, ker je 
do maja 1964 vsa proizvodnja 
že pogodbeno vezana. 

Letos so izdelali tuda prvih 
550 parov vzorčnih čevljev za 
inozemski trg. Kupec v Za-
hodni Nemčiji je bil zadovo-
ljen, vendar večjega naročila 
čevljev posebne izdelave niso 
mogli sprejeti, ker nimajo pri-
mernih strojev. 

Kolektiv razmišlja u najetju 
Investicijskega kredita, s ka-
terim bi lahko take stroje ku-
pil in j e že v dogovoru za iz-

delavo potrebnih elaboratov. 
Razen tega podjetje nujno po-
trebuje strokovnjaka za orga-
nizacijo proizvodnje in pri-
pravo dela. Strokovnjaka pa 
Je težko dobiti, če pa le na-

Marolt najboljši 
traktorist trebanjske 

občine 
Društvo kmetijskih strojni-

kov trebanjske občine je ne-
davno priredilo v Mokrono-
gu že tretje tekmovanje. To-
krat so kmetijski strojniki 
tekmovali v oranju, spret-
nostni vožnji in teoretičnem 
znanju. Skupaj je tekmovalo 
10 članov in 4 pionirji. Na 
tekmovanju te vrste, ki je 
bilo v trebanjski občini letos 
prvič izvedeno, so posamez-
niki pokazali dobro znanje. 
Med člani je postal občinski 
prvak mokronoški traktorist 
German Marolt, drugo mesto 
je zasedel Ivan Vintar z Mir-
ne, tretje mesto pa prav tako 
Mokronožan Lado Abina. Za 
poklicnimi traktoristi niso 
skoraj nič zaostajali pionirji. 
Za razred boljši je bil Alojz 
Pate iz Male Loke. Prvi trije 
tekmovalci iz vsake skupine 
so bili nagrajeni, zmagovalna 
trojka iz Mokronoga Marolt 
—Abina—Kastelic pa je pre-
jela prehodni občinski pokal. 
Pokrovitelj tekmovanja je bil 
direktor KZ Trebnje inž. 
Branko Voljč. J. I. 

KMETIJSKI STROKOVNJAKI 
0 7-LETNEM PROGRAMU 

KMETIJSTVA 
Pred kratkim je bil ob nezadovoljivi udeležbi sestanek 

društva kmetijskih inženirjev in tehnikov občine Novo 
mesto. Glavna točka dnevnega reda je bila razprava o 
sedemletnem programu razvoja kmetijstva v občini Novo 
mesto. Po uvodnih besedah, v katerih so bile opisane 
glavne smernice razvoja kmetijstva v občini na osnovi 
sedemletnega programa razvoja kmetijstva v okraju Ljub-
ljana, se je razvila živahna razprava, iz katere je mogoče 
povzeti naslednje: 

— Kmetijstvo predstavlja v občini eno od glavnih 
gospodarskih panog (po družbenem bruto produktu je 
na drugem mestu) ter Je potrebno, da dobi v sedemlet-
nem programu razvoja gospodarstva v občini poseben 
poudarek. , 

— Obstoječe stanje, pogoji proizvajanja, proizvodne 
naloge, smotrno investiranje in rentabilnost kmetijske 
proizvodnje zahtevajo, da se s sedemletnim programom 
zagotovi specializacija kmetijske proizvodnje. 

— Glavni poudarek Je treba dati živinorejski proiz-
vodnji, za katero so dani najboljši proizvodni pogoji 
(podnebje, konfiguracija zemljišč, mehanizacija, delovne 
izkušnje, zemljiške kapacitete, tržišče idr.). 

— Razvoj turizma in lokalno tržišče zahtevata, da do-
bijo svoje mesto v programu tudi ostale kmetijske pa-
noge, kot so sadjarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo. Pra-
vilno usmerjen razvoj teh kmetijskih panog (koncentra-
cija in specializacija) bi v določenem obdobju odpravil 
kritičen položaj na novomeškem trgu. 

— Povečanje zemljišč v družbenem sektorju je eden 
izmed osnovnih pogojev za zagotovitev rentabilnosti živi-
norejske proizvodnje (zagotovitev lastne krmske osnove, 
smotrno izkoriščanje mehanizacije in strokovnih kadrov! 

i povečanje produktivnosti idr. Prizadevanja za podružblja-
nje zemljišč morajo bitd usmerjene na področja, vezana 
neposredno na živinorejske objekte. 

— Sedanje stanji, predvsem pa nadaljnji razvoj kme-
tijstva, zahteva, da se poveča mehanizacija v kmetijstvu. 
Osnovna orientacija pri tem mora biti v popolni (kom-
pleksni) mehanizaciji proizvodnega procesa določene kme-
tijske kulture oziroma proizvoda. 

— Kooperacijski odnosi bodo še nadalje ena izmed 
glavnih dejavnosti kmetijskih organizacij. Sloneti bodo 
morali na dolgoročnem ekonomskem sodelovanju ln po-
godbenih obveznostih ter se podrediti* interesom specia-
lizirane kmetijske proizvodnje, ki je v končni fazi najbolj 
stimulativna za oba pogodbenika. Franc Beg 

lete na koga, ki je pripravljen 
priti v Novo mesto, zahiteva 
stanovanje, ki ga podjetje ni-
ma. / 

V drugi polovici prihodnje-
ga leta si obetajo vsestran-
skih izboljšav. Do takrat bo-
do najbrž že imeli nove stro-
je, medtem bodo skušali do-
biti strokovnjaka, šolanje pa 
bodo končali tudi nekateri 
ljudje, ki jih podjetje štipen-
dira. 

Direktor Industrije obutve 
Rudi Berger je mnenja, da so 
najhujši časi za podjetje že 
minili in da si spričo doseže: 
nih rezultatov lahko kolektiv 
ln družba obetata še večjih 
uspehov. R. 

v roaDocju imamo že 
več let javno razsvetljavo: 
štiri živosrebrne in štiri 
navadne luči. 2ivosrebrne 
gorijo teden dni, navadne 
ne več kot en mesec, pa 
imamo spet temo. če ob-
vestimo rajonskega elek-
tričarja v Kostanjevici, da 
luči ne gorijo in jih je 
treba popraviti, odgovori, 
da nima ustreznega nalo-
ga. Tudi pritožba pri Elek-
tro v Krškem navadno ne 
zaleže. 

Podbečje ima nad 70 
hišnih številk, v vasd pa sta 
tudi dve znani gostilni, 
kjer se mudijo zlasti tuj-
ci. Ob pogledu na svetilke 
brez svetlobe se čudijo in 
zmajejo z glavami. 

Okvara je nedvomno v 
napeljavi, ker živosrebrne 
svetilke zdaj ugasnejo, 

zdaj pa se spet same priž-
go. Podbočani želijo, da 
jim Elektro iz Vidma-Kr-
škega pošlje strokovnjaka, 
ki naj luči temeljito pre-
gleda in popravi. To bo v 
vsestransko korist kraja, 
predvsem pa v večjo pro-
metno varnost. Cesta Krl-
žaj-Podbočje napravi prav 
sredi vasi dva ostra ovin« 
ka, pred hišo Albina Pisan-
skega pa je cestno križi-
šče. Ovinki so tujcem, ld 
ceste in kraje ne poznajo, 
lahko zelo nevarni. Cesta 
skozi vas je poleg tega ze-
lo ozka; na eni strani so 
hiše, pred katerimi je le-
sena ograjš, na drugi stra-
ni pa potok z visoko bo-
tonsko škarpo. Prav čud-
no je, da se v potoku še nI 
znašel kakšen avtomobil, 

J. S. 



STARČEK 
Sonce, veliiko kot pogača in 

l e sramežljivo pokrito z ju-
tranjo meglico, je ravnokar 
pokukalo izza nazobčanega ro-
ba borove hoste. Tišino in do-
stojanstveno samoto planine 
)e le tu pa tam zmotilo pove-
lje s čefla kofi&ne, zamolkli 
udarec slabo pritrjene čutare 
ali kamenček, ki se je odtr-
kljal po strmi poti. 

V koloni »modrih« je zar-
delega obraza pa mokre in 
potne brade capljal debeli 
Dule ali, kakor so mu v četi 
rekli na kratko, »DD«. 

— Kaj mislite, ali čakajo? 
— je vprašal glasno, 

— Seveda čakajo, saj to je 
njihova naloga. Naša pa: da 
jih presenetimo . . . 

. — Neumnost! — je odgovo-
rili DD. — Prava neumnost. 
Saj vemo, da nas čakajo, mi 
pa jih hočemo presenetiti, 
&pasno! Ce bi mene kdo vpra-
šal, e, drugače bi jaz to ure-
dil, tako kakor v vo jn i . . . 

— Mar tole niso približno 
taki pogoji kot v vojni? — ga 
vpraša nekdo. 

Dule odmahne z roko in 
tleskne z jezikom. Znamenje, 
da je razpravljanje zanj kon-
čano. Nihče niti poskusil ni 
spremeniti te njegove navade, 
in kolona je molče prišla do 
prvih hiš gorske vasi. 

Duleta so še s tremi vojaki 
fcn desetarjem prve čete odre-
dili za predhodnico z nedvo-
mno nalogo: neopaženo mora-
jo priti skozi vas do zadnjih 
JiiS in ugotoviti, če se morda 
na holmu nad vasjo skriva 
»sovražnik«. 

Sklonjeni, z orožjem pri-
pravljenim za strel, so se tilvo 
pomikali mimo oken hiš, v ka-
terih je vse spalo, vsaj tako 
je bilo videti. Na holmu pa 
jaih je čakalo presenečenje: ni-
kjer žive duše! Nobene sledi, 
da je tod kdo šel ali se usta-
vil. Vseokrog tišina, gosta, da 
bi jo z nožem rezal. 

DD je vrgel puško na rame: 
— No, »daj pa imate tisto 

vaše »saj veš, da čakajo, to 
Je njihova naloga«! E, modri-
jani! No, dajte, presenetite 
Jih, prosim! 

— Morda pa »rdeči« sploh 
niso prišli sem ali pa so za-
radi kake nepredvidene stvari 
morali prekiniti vajo, — je 
rekel desetar. 

— Seveda, seveda, bržkone 
»aradi »približno takih pogo-
jev kot v vpjni,« — je Se na-
prej ubadal Dule. — Samo če 
pomislim, da smo za prazen 
nič lezli v ta prekleti hrib, 

b i . . . bi najraje eksplodiral! 
Ka j so hoteli? Morali so se 

vrniti in povedati ostalim. 
X X X 

Vrata hiše, mimo katere- so 
šli, so zacvilila v tečajih, se 
počasi odprla in na prag je 
Stopil sivolas starček. Izpod 
belih košatih obrvi so pre-
iskujoče zrle živahne oči, na 
zagorelem in nagubanem gor-
jančevem obrazu pa je trpolel 
skrivnosten nasmeh. 

— Zdravo, fantje! Kakšna 
sreča vas je prinesla k nam? 

— Prišli smo tako . . . po 
opravkih, stari, — je odgovo-
ril eden. 

— Coprnice podimo! — je 
pristavil DD. 

— He, he! Ne bo držalo, 
fantje! —* se je zasmejal sta-
rec. — Pa menda ne iščete 
slučajno neke vojake? Tiste, 
ki so pred vami prišli v vas? 
— Ko je vldeO, da se vojaki 
zmedeno spogledujejo, je sto-
pil k njim in jim rekel neka-
ko strogo zaupno: 

— Kajpak, fantje, res so bi-
li tukaj, pa so spet šli! Slišal 
pa sem, ko so se pogovarjali, 
da bodo zgoraj pri Studencu 
postavili nekakšno zasedo. 
Tamle zgoraj, lejte, — je po-
kazal z roko proti slemenu 
gore. — Se dva kilometra ni 
do tja . . . 

— E, lepega zlodja so po-
gruntali! — mu je Du'.e segel 
v besedo. — Čast, komur čast! 
Jaz sem pa že mis l i l . . . Am-
pak t » vso situacijo popolno-
ma spremeni! 

— Seveda jo spremeni. Ob-
vestiti moramo ostale. Le brž 
naprej! 

Starček je nekaj trenutkov 
gledal za njimi, nato pa urno 
stopil v hišo in zaprl vrata. 

Kmalu je dolga vijugasta 
kolona naglo korakala skoza 
vas. 

Eksplozija »bomb«, regija-
nje mitraljezov in pckanje 
pušk — vse je prišlo talko ne-
nadejano, da nihče ni vedel, 
kam bi se skril. In napad je 
veljal prav njim, ki bi bili 
sami morali napasti in prese-
netita sovražnika! DD je ležal 
na robu ceste in godrnjal: 

— O ti hudiči, da so nas ta-
ko naplahtali! Ampak mi smo 
pa tudi pravi bedaki! Hujši 
kot o troc i . . . In tisti sivolasi 
dedec! E, strašansko rad bi 
ga zdajle vprašal, kako daleč 
je do njegovega »Studenca«! 

Sklonjene postave »rdečih« 
so se pojavljale izza oglov 
hiš, iz kašč in hlevov in zo-
ževale že takoj dovolj dobro 

organiziiran krog, iz katerega 
nd bilo izhoda. 

Na holmu nad vasjo stoje v 
vrstah »rdeči« in »modri« ter 
čakajo povelje za odhod. . 

— E, tisti sivor! — potiho 
pravi Dule. — To ti je pravi 
tolovaj. Vso vas je organizi-
ral proti nam, nazadnje nas 
je pa še za nos potegnil! 

Kolona se pomika skozi 
vas. Iz vseh oken mahajo ro-
ke v pozdrav. Otroci skačejo 
pred kolono in oponašajo vo-
jake. 

Na pragu svoje bajte stoji 
starček in s pogledom nekoga 
išče. 

— O, zdravo, starina! — ga 
pozdravi Dule. — Prav po-
šteno si nas pretental! 

Starčku je zasijal -pogled, 
pomenljivo je usločil obrvi in 
rekel: 

— E, moj dečko, zakaj sd 
pa šel na moje limanice? Ka j 
ni res mislil, da ti bom po 
pravici povedal in da bom so-
deloval s teboj, napadalcem, 
a? 

Starčkove besede so bile 
prijazne in hkrati karajoče, 
iz njih je zvenela malone 
otroška iskrenost pa tudi res-
noba nasmejanega, s sivimi 
lasmi ovenčanega prikupnega 
obraza. 

IVAN CEHIĆ 

NEPOSREDNA POMOČ LJUDSTVU 
Samo v 7 povojnih letih 

so vojaki in oficirji JLA 
prispevali 76.396 litrov kr-
vi v neštetih krvodajal-
skih akcijah. 

V 17 letih se je v voja-
ških zdravstvenih ustano-

VOJAŠKE 
OKROGLE 

KJE JE OSEBEK 
»No, Jovo, povej, kje je ose-

bek v temle stavku: Vojaka 
Alekso so dobili v mestu, če-
prav ni imel dovoljenja za iz-
hod.« 

»Osebek je v zaporu, tova-
riš predavatelj!« 

LAHKA STVAR 
»Veste, tovariši rekruti, od-

vaditi se kajenja, to je naj-
lažja stvar na svetu,« razlaga 
desetar novincem. 

»Kako to?« vprašajo začude-
no v en glas. 

»Poglejte mene: dvanajst-
krat sem že opustil kajenje!« 

VAJA 
»Tovariš desetar, dovolite, 

da vas vprašam!« 
»Samo izvoli, Mišo! In kaj 

bi rad?« 
»Nič, tovariš desetar. Le tre-

niram svoje vedenje do stare-
šin.« 

POGOSTITEV 
Vojaka Tone in Pa jo sta šla 

prvič v mesto. Ustavila sta se 
pred kavarno, oba precej »su-
ha«. 

»Pajo, če greva noter, kaj. 
bi ti popil?« 

»Kdo plača?« vpraša Pa jo. 
»Ti!« 
»Jaz bi popil deci kisle vo-

de.« 
»Dobro,« odgovori Tone, 

»tukaj bom plačeval jaz, v 
drugi kavarni 'pa ti.« 

vah zdravilo že 5 in pol 
milijona prebivalcev. 

Skupna vrednost pomo-
či, ki so jo nudili pripad 
niki JLA kmetijstvu, je do-
segla samo v zadnjih 4 
letih vsoto nad 685 mi-
lijonov dinarjev. 

Lani in predlanskim so 
pripadniki JLA pogozdili 
več tisoč hektarov površin 
in opravili pri tem nad 
414.000 prostovoljnih delo-
vnih ur. 

Vedno znova pomagajo 
pripadniki JLA tudi pri re-
ševanju ljudi in premo-
ženja ob naravnih nesre-
čah; samo lani in pred-
lanskim so pri takem de-
lu požrtvovalno opravili 
nad 430.260 delovnih ur. 

V naši ljudski armadi borci in starešine veliko bero; 
razgledanost v domačih in svetovnih dogodkih sodi 

med dolžnosti, katerih je vsakdo vesel 

N E P O Z A B N O DOŽ IVETJE V G A B R O V K I N A D LITIJO 

V borbi z Nemci izgubil oči 

Desetar Miloš Gak se pogovarja s svojimi vojaki med oddihom; največ učnih ur 
preživijo borci na prostem, kjer spoznavajo sodobno orožje in pogoje, v kakršnih 

bi bilo treba braniti domovino, če bi jo kdo ogrožal 

Gabrovka je maj'ina vas v 
osrčju Dolenjske. Deset hiš 
obakraj cesite, ki je bila ne-
koč glavna prometna zveza 
za Ljubljano. Tipična podo-
ba slovenske vasi. Tiha in 
mirna. 

Na bližnjem stolpu je od-
bila ura šest popoldne, ko 
smo prišli k hiši ob cesti, 
potrkali in stopili v dom 
Franca Kožainclja. Sedli smo 
za mazo in hitro je stekel 
pogovor. Kožamelj je nosilec 
spomenice iz leta 1841, eden 
prvih prebivalcev tega krmja, 
ki je že v prvih mesecih 
1941 začel boj s sovražnikom. 
Pogovarjali smo se z borcem, 
ki je v spopadih z Nemci iz-
gubil obe očesi. 

Franc Kožamalj se Je ro-
dil pred Štirimi desetletja tu-
kaj v Gabrovkl Odrasel je 
v domača vasi in v nji tudi 
ostaJ. Sprejel nas je veder, 
nasmejan. Marsikaj nas Je 
liani malo. 

»Dobro se spominjam naše 
prve akcije,« je začel svojo 
zgodbo z malce tihim gla-
som. »V naši vasi je bilo pet-
najst partizanov. Nekdo nas 
Je ovadil Italijanom. Prišlo 
Je do spopada in hkrati smo 
dosegli svojo prvo zmago. 
Zgodilo se Je tamle,« Je po-
kazal proti Moravški gori. 
»Borba se Je začela okrog 
ene popoldne in trajala dve 
uri. Nam srta padla dva, ita-
lijanskih vojakov pa nekaj 
več. To je bilo 14. novembra 
1941.« 

»Kdaj ste začeli aktivno 
sodelovati v osvobodilnem 
gibanju?« Je bilo naše dru-
go vprašanje. 

»2e takoj na začetku sem 
spoznal prave okupatorjeve 
namene. Toda treba je bilo 
povezati prebivalce tega kra-
ja. Jullija 1941 sta prišla v 
Gabrovko Sergej Kraigher in 
Stane Rozman. Imela sta. 
nekaj sestankov in poučila 
ljudi o stanju v naši deželi. 
Treba Jo je bilo braniti. Sep 
tembra sem 2e bil v naših 
osvobodilnih vrstah. Najprej 
kot kurir, potlej pa z dolž-
nosti na dolžnost. Bil sem 
borec Gubčeve brigade.« 

»Mi se spominjajte pokola 
Gabrovčanov prota koncu le-
ta 1943?« 

»Kakor da se je zgodilo 
včeraj,« je odgovoril tovariš 
Kožamelj. »Olb svitu so v vas 
pridrveli Nemca. Takoj so 
pobrali maloštevilne vaščane 
in jtih pometala v jamo. Nato 
je prišlo najhujše: nanje so 
vrgli ducat bomb. Bilo je 
grozno! štirje so bili takoj 
mrtvi, drugi, ki so preživeli, 
pa so za zmeraj ostaiii pohab-
ljeni. Kaj takega človek tež-
ko pozabi.« 

Zanimala, nas je razpore-
ditev sovražnikovih sol v tem 
delu Dolenjske, kakor tudi 
psihoza med prebivalci. Franc 
nam je lepo pojgsnil: 

»Vedoč, da je to področje 
precej ,vroče", se Nemca in 
Italijani tukaj niso preveč za-
drževali. Pri nas je namreč 
potekala nemško - italijanska 
meja. V spopadih s partizani 
je bdi sovražnik zmeraj pre-
magan, zato je imel* svojo 
najbližjo postojanko šele v 
Trebnjem, kjer je bilo neko-
liko bolj mirno. 

Prebivalci tega področja 
80 v glavnem stopili v parti-

zanske vrste, razen manjše-
ga števila iz okoliša vasi Mo-
ravče, ki so podpirali belo-
gardiste. Iz našega kraja je 
v vojni padlo okrog 30 bor-
cev in Še 6 ljudi — starcev, 
žena in otrok.« 

Kazalec na uri se je že bli-
žal osmd. Kar težko se Je 
biflo posloviti od tega člove-
ka, ki je pripovedoval tako 
pretresljive stvari. Zlasti na 
koncu: 

»Prvo oko, levo, sem izgu-
bil v borba z Nemci na progi 
Karlovec—Zagreb. To se je 
zgodilo 9. februarja 1943. Že 
za časa poko!a v Gabrovkd 
sem imel samo eno, vendar 
mi to ni vzelo poguma. Zno-
va sem še! v ofenzivo in se 
15 mesecev kasneje spet zna-
šel z Nemci iz očd v oči. To-
krat v Trebnjem, 29. maja 
1944. Ena svinčenka je bdla 
usodna in ostal sem tudi brez 
drugega očesa,« je končal 
svojo zgodbo Franc Koža-
melj. 

EDO PEZZI 

Pomoč armade pri izgradnji 
države 

Dostikrat ne vemo, da 
pomaga naša ljudska ar-
mada socialistični družbi 
na različne načine. Ena 
takih oblik je tudi proiz-
vodnja v vojaških tovar-
nah, ki pa je namenjena 
za široko potrošnjo. Ta-
ko je znašala vrednost 
proizvodnje vojne , indu-
strije za civilne potrošni-
ke leta 1961 110 milijard 
dinarjev, lani že 128 mili-
jard in bo letos dosegla 
vrednost približno 150 mi 
lijard dinarjev. 

V 17 povojnih letih je 
sodelovala armada pri Iz-
gradnji 1430 km sodobnih 
cest Širom po naši domo-
vini. 

V zadnjih 17 letih so po-
stavili vojaki JLA 238 mo-
stov v skupni dolžini 6.634 
metrov, prebili pa so 109 
predorov, dolgih skupno 
7.985 m. — V teh letih 
je armada zgradila za po-

trebe svojih uslužbencev 
tudi 59.401 stanovanj. 

Vrednost komunalnih 
objektov, ki jih je zgra-
dila v tem času armada, 
presega 3 milijarde dinar-
jev. 

PRISPEVEK GOSPO-
DARSTVU DRŽAVE 
V 17 povojnih letih se 

je v vrstah JLA usposobi-
lo 101.907 fantov za mi-
nerje in vodje kompre-
sorjev, iz enot JLA pa je 
prišlo kar 166.277 vozni-
kov motornih vozil. Arma-
da je v istem času izučila 
122.832 radiotelegrafistov 
ln telefonistov. 46.587 me-
hanikov, 12.008 motoristov, 
7.207 brodarjev, 79840 ku-
harjev in pekov in nad 
64.670 prometnikov. • elek-
tričarjev, stroinikov-kurja-
čev, veterinarskih bolni-
čarjev, bolničarK»v itd. 



No, prijateljček, ni ka j v redu? 

vH Tfl ^ ] 
Ti počasi se začenjam bati za Stanka! Že devetUf 

je zdajle prosil za kozarec vode . . . 

Miha, od danes naprej se ne bom več bril 
v kasarni! 

PARTIJA ŠAHA V KASARNI 

Vsakoletni rekrutski refren: 
„Na svidenje-čez dve leti!" 

Konec marca julija, septembra Ijene, za svoje vojake. Tudi očetje pogosto uporabljata besedi »večno« 
ln novembra je vedo tako: salve so zamišljeni. A dekleta? V me- ln »vedno«. Dve leti sta kar dolgo 
smeha potoki solz in rekrutske stih vsaka ulica spremlja svojega obdobje, nekatera dekleta pa so 
pesmi'se zlivajo po ulicah naših rekruta. Okna se odpirajo drugo dandanes tako neučakana. Zelo 
raest _ proti železniškim posta- za drugim: težko prenašajo osamelost, dolgo-
Jam. Sprevodi so po sestavu kaj »Mar je že zrel za vojsko? Res časje . . . 
pestri: nasmejani, razjokani in gre čas hitro naprej! Srečno! Sreč- * 
hrlpavi — vse obenem. Z njimi no! Poznam ga še od takrat, ko je _ Sivo zeleni kovčki se zlivajo k 
ali pred njimi s ivo2eleni leseni vo- prvikrat Šel v šolo, a sedaj . . . postaji. Vedno več jih je. Postaja 
Jaški kovčki. Srečno. . . ! « se koplje v soncu kot nekakšna 

Spredaj poje rekrut, objet s pri- Sprevod odhaja. Harmonika, ne- razkošna jahta. Tu se rekruti po-
Jatelji. To so prijatelji iz njego- izbežna spremljevalka rekrutov, se časi spoznavajo: »Danes se še ne 
vega detinstva, s katerimi je Še smeje in preliva na soncu v živih poznamo, a jutri . . . Morda bomo 
pred leti preskakoval plotove tu- barvah. »Delaj, delaj, dekle pu- skupaj dan in noč — dve leti?« 
Jih vrtov, se z njimi igral skrival- šeljc . . .« se sliši pesem. »Da nisi česa pozabil?« zaskrb-
nice in druge otroške igre, se po- Dekle sramežljivo pogleda svo- 'Jeno vprašuje mati svojega edin-
tem zresnil in postal odrasel, zrel jega vojaka. Neka steklenica izgu- c a- »Nisem!« »Krtačo za obleko?« 
fhladenič. bi svojo obliko. V trenutku zave- »Nisem!« »Pribor . . .« 

A sedaj — je zrel že za vojsko! je oster duh po domači slivovki. Dekle navadno ne govori dosti. 
* Nihče jim danes ne zameri. Samo S a m o B l eda- Oči govorijo. Te po-

V teh rekrutskih običajih, ki se enkrat greš prvič k vojakom! To v e d o v s e - » D v e Jf to mogo-
prenašajo iz rodu v rod, je nekak- Je njihov dan. Dan njihove ločit- če?« vprašujejo oči. On jo hrabri 
Sen moški ponos, ustvarjen v sto- ve . . . 1 nasmehom, s stiskom roke. V 
letjih med ljudmi, ki so bili več- Osamela ostaja hiša, v kateri je 8a s t i s k a 

krat prisiljeni prijemati za puško. naJ rekrut rasel. Vrata, na kate- Prijatelji so spremenili vsebino 
Zato je tudi pesem, ki doni iz rih je meril svojo višino, so izpi- razgovorov. Vedno se med njimi 
fantovskih grl, glasna. sana z datumi. Osamljeno ostaja n a J d f nekdo, ki je že bil v vojski. 

Oglejmo si pisani sprevod. Ta tudi drevo, pod katerim se je kot Ymeyša se. Ponaša se, kot da Je 
golobradi mladenič še niti prav deček prvikrat sestal s tovariši, končal vojno akademijo. Ali pa 
ne ve, ali je žalosten ali vesel, kasneje pa večkrat s svojim de- k o t d a J® v osebni -opremi — za 
ker se ločuje od svojih. Oči so kletom. Same ostajajo stare šol- P^om — nosil atomsko bombo! 
solzne in nasmejane obenem. . . ske klopi, igrišča, na katerih je »Torej za nogavice in .šuferice' 
Oni tam je resen. Zaveda se, da kot športnik doživel prvi aplavz, ne skrbi,« reče važno, »to ti pri-
je moški, in noče pokarati solz, Sami ostajata dve srci in imeni, pada enako kot ,popara' vsako 
čeprav ga ob slovesu od dekleta vrezani v staro lipo. Kdo ve, če ponedeljkovo jutro.« Rekrut še ne 
stiska v prsih. Jih bo matičar kdaj prepisal t ve, kaj so to »šuferice« in kakšna 

Za njimi gredo matere, zaskrb- svojo knjigo, čeprav se ob slovesu Jed je osovražena »popara«. Tudi 

Vlado nus je začel priganja-
ti, da bi organizirali šahovski 
turnir. 
Dobro. Njegovo zamisel smo 
sprejeli. 

Narisali smo tabelo, vpisali 
tehmovalce. Vlada na prvo, 
častno mesto, šahovske gar-
niture, ki so jim manjkale 
posamezne figure, smo dopol-
r$li 5 praznimi škatljicami 
vžigalic, z neuporabnim vži-
galnikom (lastjo debelega Mi-
lanaJ, kasneje ugotovljeno 
izginitev enega črnega konja 
pa je nekdo nadomestil z de-
belim orehom. ^ 

Turnir se je lahko začel. 
Prvo partijo na šesti deski 

je dobil Vlado. V drugem ko-
lu je bil spet med prvimi, ki 
so zadovoljno opazovali vpi-
sovanje njihovih točk na ta-
belo. Med premaganci je 
vsak imel dober vzrok in še 
bolj čvrsto utemeljitev, zakaj 
je izgubil. Kratko malo nisi 
vedel, čigavi razlogi so »tež-
ji«: ali tistih, ki so poudarjali 
neizogibnost svojega poraza 
zaradi tega in onega, ali zma-
govalcev, ki so razlagali 
vsem in vsakemu posebej, za-
kaj so prav v tej in taki po-
ziciji zmagali. Nekaj pa je že 
bilo nesporno: glavna borba 
za prvo mesto se bo razvila v 
finalu med Vladom in Rai-
fom 

Do konca turnirja v njunih 
kolonah ni bil vpisan niti en 
sam »krompir«, vsota doseže-
nih točk pa je bila za las ena-
ka. Vprašanje najboljšega je 
bilo treba rešiti osebno. 

Ko se je partija začela, je 
v klubu zavladala grobna ti-
šina. Ozračje je biLo skrajno 
napeto, odločujoče in sploh... 

Vlado je takoj udaril na vse 
ali nič. To je bilo čutiti t> 
vsaki njegovi potezi. Pokazal 
je pravcato obilje možnih va-
riant. Igral je z levo zdaj s 
desno roko, z očitno nakano, 
da se čimprej približa bele« 
mu kralju in tako zadene 
nasprotnika v najobčutljivej' 
ie mesto. Raif je pariral tiho, 
zbrano... 

Crni je napadalDivje in 
brez prizanašanja. število fi' 
gur-na deski se je naglo 
manjšalo. 

— šah! — je odločno rekel 
Vlado in poslal svojega lov-
ca po najdaljši diagonali. 

Raif se je umaknil. 
Vlado se je spremenil v 

lovca ki po sveži sledti lovi 
divjad, pripravljen na zadnji 
udarec. 

— šah! 
— Skoda! — je pošepctal 

nekdo. — Raif se mi smili, to 
je dober fant! 

Zdaj je beli nenadejano vr-
nil udarec. Njegovi kmet je 
hkrati napadel dve Vladovi 

»operativni« figuri: lovca in 
konja (oziroma oreh). 

— Phe! — je rekel Vlado. 
— Konj naj kar gre. Vzemi! 

Raif je mirno vzel oreh, ga 
stri in počasi začel gristi je-
drca. 

— Tale Raif pa res malo 
pretirava! — je pripomnil ki-
bic. — Kdo je pa že videl, 
objektivno rečeno, meni nič, 
tebi nič požreti mrhovino? 

— Saj ga ne bomo več po-
treboval. Turnir je v glav-
nem zaključen — je odgovo-
ril Raif. 

— Kako to misliš: »v glav-
nem«? — se je ujezil Vlado. 

— Tako, kot sem rekel. To-
le je zadnja partija turnirja 
in konja ne bomo več potre-
bovali ... 

— Seveda ne, jasno — je 
zasikcd Vlado in premaknil 
svojo levo trdnjavo, tuda že 
v istem trenutku jo je urno 
potegnil nazaj. 

— To ne velja — je rekel 
Raif. — To je turnir in ne 
sme biti nlkakšnih ciguli mi-
guli! 

— Kaj ne sme biti? 
— Ciguli miguli, da figuro 

prestaviš, potlej pa potegneš 
nazaj! 

— Prosim, premim,, če je 
tako! Izvoli, žri, lakotnik! 

— Jaz tvoje artUeriv\> ne 
žrem, jaz jo pobijam, — je 
rekel Raif in s svojo kraljico 
hladnokrvno »požrl« nesreč-
no trdnjavo. 

V naslednjih potezah se je 
Vlado moral umikati, potem 
pa mu je padel še en 
kmet... 

— Kaj pa je? Kaj tako zi-
jate? — je Vlado nahrutil gle-
dalce. 

— No. no, zakaj se pa tako 
repenčiš zavoljo enega kme-
ta?! 

— Raje pazi na kralja i« 

kraljico! — mu je svetoval 
eden. 

— Ojej, kakšno modrost si 
bleknil! Tako: zaradi kmeta 
naj se ne sekiram, kralja in 
kraljico pa moram varovati, 
kajne? Torej naj varujem 
te ... te propadle monarhi-
stične simbole, a? Lepa reč! 
In kaj, vraga, se sploh mu-
čim s tem Raifom? Da ga 
premagam, zakaj, s kom? No, 
pove/ie zdaj, zakaj naj ga 
premagam? Zato, da zmaga 
nekak črn kralj, kajne? V 
njegovem imenu! E, iz te 
moke ne bo kruha, proč 
kralji, uh! in njegova roka je 
v hipu pomedla vse figure z 
deske. 

Turnir je bil končan. 

Raif je znova pogledal v 
odprto pest, v kateri je bilo 
še nekaj zadnjih, bednih 
ostankov Vladove konjenice.. 

I. Č. 

Mlečnozobec 
Vsa stvar se je bila začela že precej 

davno — v vlaku, tedaj, ko smo se cin-
cali k vojakom. 

— Kaj misliš, tovariS, ali nas bodo vtak-
nili med strelce ali med topničarje? Je 
vprašal Djoka našega spremljevalca, črno-
lasega desetarja. 

— Vse je odvisno od . . . 
— Na kaj misliš s tem »vse je odvisno 

od«? 
— Od okoliščin! 
— kakšnih okoliščin? Zakaj? Kako to? 
Pred poplavo Djokovih vprašanj je de-

setar ušel v sosednja kupe. 
Drugače je že prvi dan vse poteklo, ka-

kor je prav: srečanje z novimi tovariši, 
striženje, razkuževanje, kopanje, sprejem 
obleke in orožja... Dodelili so nas v ar-
tilerijo. 

Toda Djoka — izprašuje, samo izprašu-
Je: so lasje lahko dolgi za štiri prste, za-
kaj ravno toliko diditija, kako to, da vsi 
govorijo samo »na desno ravnaj se«, za-
kaj to pa zakaj ono. . . 

Z uniformo je pa splofri pretiraval: »To-
variš vodnik, bi lahko dobil malo daljše 
hlače, glejte — toliko! Pa bluzo, vsaj 
majčkeno, vsaj za spoznanje širšo! Pa tile 
čevlji! Ali nimam kot artilerist pravico 
do čevljev z gumastimi podplati?« 

Seveda je vse to pomagalo, da tudi »in-
cident« na vlaku ni bil pozabljen. V četi 
smo že slišali prve komentarje: 

— Mamin ljubček Je tale Djoka! — Je 
ugotovil Franc. 

— Fantje, verjemite mi, da svoj živi dan 
5e nisem slišal človeka, ki bd v isti sapi 
spraševal toliko reči! — je pripomnil Ne-
gotinec Boris. 

— Drežnja in drežnja kot potovka! — 
se je jezil Matevž. 

— Veste, kaj je tale Djoka? Mlečnozo-
bec! — je ugotovil Pera iz Cačka. 

No, govorilo se je, pa tudi pozabilo, ne-
kaj je pa vendar ostalo. Ali je bil Djoka 
sam kriv ali ne, pustimo, toda prijelo se 
ga je ime »Mlečnozobec«. Djoka Mlečno-
zobec. Vidite, tako je bi lo. . . 

Djoka Je bil prvič določen za redarja 
hodnika, umivalnice in še »nekega« mesta. 
Vrtel se je in vrtel, iskal zdaj krtačo, zdaj 
cunjo, spraševal za vedro, zaradi metle 
pa je prebrskal vse kote, predskal spalni-
ce in še komandirjevo pisarno. No, na-
zadnje je našel vse; zdaj je bilo treba 
samo še pljuniti v roke in delati. 

— Poslušaj, — je Djoka vprašal požar-
nega, — tole ribanje spada v mojo redno 
dolžnost, ne? 

— Redno! 
— Po komandi? 
— Jasno! 
— Torej vojaška naloga? 
— Točno, vojaška... 
— Aha, aha. . . No, samo še tole mi po-

vej: ali moram za izvršitev te svoje na-
loge natakniti gležnjake in oprte? 

Vsi, ki so na hodniku poslušali ta dvo-
govor, so bruhnili v krohot. 

— Kaj se režite? Kaj pa je v tem smeš-
nega? Ce vprašam, zato še nisem mlečno-
zobec! — se je brez uspeha branil Djoka. 

— I seveda si, kaj pa drugo?! — se je 
eden oglasil med smehom. 

— Ho, ho, ho! . . . Ste ga slišali? Pravi, 
da nd mlečnozobec! Mleč-no-zo-bec! — Je 
grmelo po hodniku, odmevalo v spalnicah 
in na dvorišče. — Djoka mlečnozobec! 

Vidite, takole približno se je dogodilo. 
Zato se nikakor ne čudite, če pridete v 
našo četo in boste namesto odgovora na 
svoje vprašanje slišali takle komentar: 
»Fantje, da nd tudi tale nekakšen Djoka 
— mlečnozobec?« 

In čeprav niste Djoka, raje premislite, 
preden postavite naslednje vprašanje, na 
primer: »Je to moja dolžnost«, »se spo-
dobi ali ne?« »naj nataknem gležnjake?...« 

N. C. 

Humor v uniformi 

N A I Z R E D N E M D O P U S T U : - Jožek, nocoj boš tt 
mlajši dežurni, mama bo dežurni kuhar, oče pa ima 

še naprej strogi počitek in ne sme iz sobe! 

marsikateri drug voJaSki izraz, ki 
ga sliši iz ust znanca, mu Je špan-
ska vas. Se bo že naučil. Imel bo 
dovolj časa . . . Dve leti . . .1 * 

In tako teče slovo". Kazalci na 
uri hitijo in vsi se vedejo kot ša-
histi v hudi časovni stiski. Toda 
lokomotive niso sentimentalne — 
vlak hoče naprej . . . 

Vlak mora naprej! In sedaj — 
slovo. Poslednji pozdravi, objemi, 
poljubi. Poslednji pogledi. 

»Na svidenje! Na svidenje — 
čez dve leti (če medtem ne bo 
skrajšan vojašhi rok!?)!« 

FRANC MIKEC, 
V. p. 3945/29, Sarajevo 

PAMETEN ZAJTRK 
»No, kurir, kaj si mi prine-

sel za zajtrk?« vpraša dežur-
ni. 

»Možgane z jajci.« 
»TJ! Zakaj pa ravno možga-

ne z jajci?« 
»Saj ste rekli, naj vam pri-

nesem kaj pametnega, tova-
riš vodnik!« 

KAZEN 

Asociacija mladega očka 

(Karikature: Ivica Cehlć -Icof 

»Hej, ti! Kako se upaš pi-
sati pismo med požarčenjem? 
če povem komandirju, boš 
kaznovan. « 

»Tovariš vodnik, saj me je 
komandir že kaznoval s tem-
le požarstvom, ker sem pisal 
pismo, ko smo imeli predava-
nje!« 



P I S M A U R E D N I Š T V U 
Ali bomo res 
prikrajšani za naš 
domači list? 

Tovariš urednik! 
• V zadnji številki Dolenjske-
ga lista sem bral, da boste s 
1. januarjem 1963 odpovedali 
vaš list vsem naročnikom s 
področja občine Videm-Kr-
ško, ker le-ta noče obnoviti 
pogodbe o letni dotaciji, med-
tem ko je ostalih šest občin 
dolenjskega in spodnjeposav-
skega področja tako pogodbo 
obnovilo, članek me je zelo 
prizadel in morda tudi .mogo 
naročnikov vašega lista s po-
dročja naše občine. Podruje 
občine Videm-Krško se raz-
prostira prek Krškega polja 
na vrh Gorjancev ter tako lo-
či občini Novo mesto in Bre-
žice, ki pa sta pogodbo pod-
pisali. Tako bodo imeli Bre-
žičani, ki jih loči ozemlje na-
še občine od novomeškega 
središča, še naprej svoj časo-
pis, Icl je premnogim prava 
duševna hrana, hkrati pa iz-
vedo iz njega mnogo praktič-
nega ter za gospodarstvo in 
sploh življenje koristnega. 
Obenem pa skoraj 3000 na-
ročnikov s področja občine 
Videm-KrŠko po vašem obve-
stilu Dolenjskega lista ne bi 
več dobivalo. Razmišljam (in 
tnenda tudi mnogi naročniki 
S tega področja), ali je obči-
na Videm-Krško finančno res 
tako šibka, da bi te dotacije 
ne zmogla, kp pa ima mnogo 
več gospodarskih podjetij in 
industrije kakor npr. brežiška 
Občina. 

Znano mi je že nekaj ted-
nov, da namerava videmsko-
icrška občina izdajati svoj ča-
topls. Mislil sem, da bo to 
neke vrste mesečni bilten, ki 
bo občane obveščal o dogaja-
njih v občini, toda po članku 
t Vašem listu sodim, da bo 

1izdajala časnik-mesečnik. Do-
bra je zamisel občine Videm-
krško, da bo obveščala obča-
ne o dogajanjih v občini, ven-
dar mislim, (in morda še 
mnogi drugi), da ta list ne bo 
mogel nadomestiti Dolenjske-
ga lista. Občinski Ust bo in-
formiral občane le o dogaja-
njih in gospodarskem napred-
ku v okviru občine Videm-Kr-
Itoo, medtem ko je Dolenjski 
ftst prinašal probleme Iz go-
spodarstva, prosvete, kulture, 
športa itd., vse pa s področja, 
na katerem je gospodarska in 
kulturna struktura približno 
enaka. Za občane videmsko-
krške občine pa bo s 1. ja-
nuarjem 1964 postavljen med 
tedanje občine tega področja 
kitajski zid in vedeli bomo le 
za dogodke, ki se bodo doga-
jali v najbližji okolici, za dru-
ge dogodke pa bomo morali 
hoditi po novice k sosedom 
Brežičanom ali k Novomešča-
nom ali pa k Sevničanom. 
Najbolj bo seveda prizadet 
naš kmet, ki je izobraževanja 
in nasvetov najbolj potreben. 
Kmet nima naročenih dnevni-
kov; Dolenjski list mu je bil 
edino razvedrilo in hkrati in-
formator ter svetovalec. Tako 
bo ostal še bolj »za bregom« 
(kakor se radi Izražajo neka-
teri .inteligentV'), in to spet 
ne po lastni krivdi. 

S tem da je odklonila pod-
pis pogodbe o dotaciji Dolenj-
skemu listu, občina Videm-
Krško kmečkemu prebival-
stvu v občini ni napravila 
usluge, ampak prav nasprot-
no. Mislim, da so takega mne-
nja vsi naročniki Dolenjskega 
lista z našega področja. 

12. decembra 1963. 

JOŽE SKETA, 
Podbočje 68 

N a pismo tov. Jožeta 
Sketa iz Podbočja sporo-
čamo njemu in mno?im 
drugim naročnikom naše-
ga tednika, da uredništvo 
ln uprava Dolenlskega li-
sta oač nista kriva, če 
Občinski odbor SZDL Vi-
dem-Krško ne bo podal 1-
šal pogodbenega solastntfi-

tva z Dolenjskim listom 
za leto 1964. Da bo tak uk-
rep prizadel predvsem 
3.000 naših naročnikov in 
več kot 12.000 bralcev na-
šega tednika v tej občini, 
dobro vemo, a smo brez 
moči — brez denarja ti-
skarna doslej še ne tiska 
nobenega časnika, zato tu--
di našega tednika ne mo-
remo razpošiljati brez do-
tacije solastnikov in iz-
dajateljev lista. Prav tako 
smo prepričani, da se je 
naš domači pokrajinski 
tednik kot medobčinsko 
glasilo SZDL resnično pri-
ljubil množici naših pre-
bivalcev; ljudje so se ga 
navadili in zvedo iz njega 
skoraj vse, kar se v doma-
čih krajih dogaja in kar 
je treba vsak teden sproti 
zvedeti, če hočemo sode-
lovati v našem samouprav-
ljanju. Da smo razumeli 
potrebo po združevanju 
takega tiska, nedvomno 
kaže skorajšnja spojitev 
časnika NOVICE iz Ko-
čevja z našim tednikom. 
Upamo, da smo tudi sicer 
vedno pokazali dobro vo-
ljo, kadar je šlo za to, 
da bi nudili prebivalcem 
na področju Krškega po-
l ja kar najbolj zanimive 
in sveže novice, če po 1. 
januarju 1964 takih novic, 
člankov in poročil iz kr-
ške občine v našem me-
dobčinskem tedniku ne bo 
več, to v nobenem prime-
ru ne bo krivda uredniš-
tva in uprave našega ted-
nika! Res je, da smo spo-
sobni s pomočjo lastni-, 
kov in izdajateljev lista 
izdajati pester in zanimiv 
pokrajinski časnik, toda 
— brez denarja ga ven-
darle še ne znamo tiska-
ti. Blagajna pa v tem pri-
meru nikakor ni v naših 
rokah! Medtem ko prina-
ša pogodba o solžtetniš-
tvu obojestranske pravi-
ce in dolžnosti (od kate-
rih imajo največjo korist 
predvsem vsi naši naročni-
ki, bralci in sodelavci!), 
pa pomeni prekinitev po-
godbe hkrati seveda tudi 
konec teh dolžnosti in pra-
vic. 

Točno pa je, kar pravi 
tov. šketa, da so druge 
občine (med njimi tudi 
mnogo revnejše kot je kr-
ška!) bolje razumele po-
men medobčinskega sode-
lovanja in združevanja 
vseh naših sil! 

UREDNIŠTVO 
DOLENJSKEGA LISTA 

šoferjev odgovor 
Tovariš urednik! 

5. decembra ste objavili 
pismo Toneta Debevca iz 
Ravne 2 pri Tržiču. V imenu 
družbe, katero sem vozil z 
avtomobilom NM 23-89 pri 
Gorenji vasi, moram resnici 
na ljubo povedati, da smo 
stali z našim avtomobilom 
na vaški poti in ne na pro-
metni cesti. Ob našem avto-
mobilu je bilo dovolj prosto-
ra, da bi lahko ob njem zvo-
zil tudi manjši kamion, kaj 
iele Debevčev avtomobil. Ver-
jetno pa se je njemu in nje-
(rovi družbi tako zelo mudilo 
v zidanico, da ni opazil, da 
na drugi strani ceste sploh 
ni bilo nobenega prepada, kot 
ga zdaj omenja. 

Izjavljam, da nisem prav 
z ničemer kršil tovarištva na 
cesti! 

Šofer avtomobila NM 23-89 

Pred posvetom o mladinskem prestopništu 
Po nekaterih podatkih se 

odstotek mladinskih prestop-
kov v črnomaljski občini iz 
leta v leto povečuje, name-
sto da bi se manjšal. O pro-
blemu je zadnje čase začelo 
razpravljati več organov, ki 
so predvsem ugotavljali vzro-
ke tega negativnega družbe-
nega pojava. Vrsta raznih 
ugotovitev in sklepov s teh 
posvetovanj je naposled za-
htevala organiziran pomenek 
za skupno mizo, zato bo ob 
koncu tega meseca v Črnom-
lju "posvetovanje o mladin-
skem prestopništvu. Pričaku-
jejo, da se bodo-posvetova-
nja udeležili predstavniki 
vseh družbenih in političnih 
činiteljev, ki so dolžni 
usmerjati mladino na pot 
boljšega življenja in ji pri 
tem pomagati. Organizator 
posveta je pri tem mislil zla-
sti na predstavnike šol, TNZ, 
socialnega varstva in poli-
tičnih ter družbenih organi-
zacij. Namen tega posveta 
bo zato večstranski, izluščila 
pa bodo zlasti probleme na 
tistih področjih, kjer je 
mladinsko prestopništvo naj-
bolj kočljivo. 

Mladinski prestopniki ima-
jo, kakor se zdi, v črno-

maljski občini stare in glo-
boke korenine, zato bo treba 
v to smer zasukati celotno 
razpravo napovedanega po-
svetovanja in vseh ustreznih 
obravnavanj v bodoče. Nuj-
no moramo vedeti, da vpia-
šanja ne bomo docela rešili, 
če ne bomo upoštevali tudi 
družbenih okoliščin, ki so 
omogočile, da se je mladin-
sko prestopništvo razpaslo 

do take mere. Spričo njego-
ve zapletenosti tudi ne sme-
mo in ne moremo računati, 
da bomo z eno organizirano 
razpravo odpravili vse stvari. 
Stvar bomo pravilno zasta-
vili le, če bomo zavrtali v 
vzroke prestopništva. V Čr-
nomlju npr. menijo, da bi 
bilo prestopkov precej manj, 
če bi mladina imela primer-
no razvedrilo. Pogosto -ome-

Do novega leta bodo v Semiču odprli sodobno ure-
jeno poslovalnico trgovskega podjetja »•Potrošnik-« 

iz Črnomlja. 

Ob združitvi Novic in Dolenjskega lista 
Nemara ni treba preveč 

napenjati spomin na tiste ča-
se, Jco je prihajal »Dolenjski 
list« med številne bralce ta-
kratnega kočevskega o/ara.a. 
Pred začetkom izhajanja »No-
vic« v Kočevju je bil Dolenj-
ski list glasilo Socialistične 
zveze tudi za kočevski okraj. 

»Dolenjski list« nam potem-
takem ni tujec. Vsi tisti, ki 
smo spremljali njegovo vse-
bino vsa leta izhajanja, vemo, 
da je kvaliteta lista rastla iz 
leta v leto. Vemo tudi za oce-
no, da je ta tednik med naj-
boljšimi pokrajinskimi listi 
v Sloveniji. 

»Dolenjski list« odlikuje 
predvsem domačnost. Piše o 
ljudeh in za ljudi, zalo je 
povsod priljubljen in zato 
tudi nenehno narašča število 
naročnikov, kar je najboljše 
spričevalo za kvaliteto lista. 

Z združitvijo »Novic« iz Ko-
čevja z »Dolenjskim listom« 
se bo vsebina le-tega še po-
pestrila. Na njegovih straneh 
se bodo vsak teden vrstili pri-

spevki o naših krajih in lju-
deh, delovnih in družbenih 
organizacijah, občinskih skup. 
ščinah, skratka o vsem, kar 
bo vredno, da zvedo naši 
bralci. 

Da bo list res v celoti naš, 
pa bo v veliki meri odvisno 
od nas samih. Snovi za pisa-
nje ni težko najti, saj živimo 
v razgibanem času, polnem 
dogajanj. 

Bralcem »Novic«! Priporo-
čamo vam, da postanete na-

B V prvih desetih mesecih letoS-
njega leta je bil odkup živine na 
Slovenskem za 6 odstotkov manjši 
kot v istem obdobju lani. Zlasti 
slab je bil odkup v oktobru. 

B Za potrebe živinoreje potre-
bujemo v Sloveniji letno okrog 
2000 ton krmilnega kvasa, ki ga se-
daj tovarne močnih krmil uvažajo. 
Pivski kvas izdeluje le ljubljan-
ska pivovarna, in sicer okrog 15 t 
letno. V bližnji prihodnosti bo po-
trebe pokrila nova čistilnica pri 
tovarni celuloze v Vidmu-KrSkem, 
kjer naj bi iz odpadne sulfitne luž-
nice pridobili okrcg 2640 ton kr-
milnega kvasa. Upajmo, da ne bo 
ostalo le pri načrtih! 

ročniki »Dolenjskega lista«. 
Zavedajmo se, da bo s 1. ja-
nuarjem postal naš list in ga 
bomo imeli za svoj list tako, 
kot ga imajo za svojega pre-
bivalci osrednje Dolenjske in 
Spodnjega Posavja. Prepriča-
ni bodite, da bo nudil »Do-
lenjski list« prijetno in pouč-
no branje tako mladim kot 
starim bralcem. 

KAREL ORA2EM, 
Ribnica 

njajo klub, ki je trenutno za-
prt. V njem so se zbirali 
mladinci ob televizijskem 
sprejemniku. Zal je bil pro-
stor vselej premajhen. Zelja 
mladine, da bi ji dodelili 
večji prostor, ni bila izpol-
njena. Nasprotno pa se jim 
je kar od sebe »ponudilo« 
vseh devet črnomaljskih go-
stinskih lokalov, kjer točijo 
alkoholne pijače. Ker med 
njimi niti za eno mlečno re-
stavracijo ni prostora, je bi-
la izbira mladincev — v 
zadnjem času jih je med nji-
mi veliko z dežele, kaj majh-
na. Mladina torej odhaja na 
zabavo v gostišča — in po-
sledice so tu! 

Na posvetovanju nikakor 
ne bo dovolj pomeniti se 
samo o vzrokih in po-
sledicah mladinskih prestop-
kov,, pač pa bi bilo treba s 
temeljito razpravo načeti, ka-
ko prestopke preprečevati. 
Izdelati bo torej potrebno 
načela za pravilno umerja-
nje življenja mladega občat 
na. Tu pa bo morala reči 
svoje prek svojih organov 
tudi družbena skupnost. 

I. Z. 
SiiMlIllllillilM 

% Kmetijska zadruga v Do. 
lenjskih Toplicah je letos na-
bavila 5 traktorjev z raznimi 
priMjučki in tako v opremo 
investirala nad 16 milijonov 
dinarjev. S tem je dokončno 
odpraivila razne težave, ki so 
ovirale njeno dejavnost še pri 
jesenski setvi. Tedaj so nam-
reč najeli več razpoložljivih 
strojev od KZ v Novem me-
stu, da so lahko preorali in 
posejali polja. Trenutno jim 
manjka še priključek s kosil-
nico.' 

% Pred kratkim je zadruga 
dostavila na zagrebški trg 
okrog 1.500 drevesc za novo-
letno jelko. 

Med Viajpomembnejše krajevne pridobitve v zad-
njem letu štejejo Zužemberčani sodobni trgovski 
lokal »Grad-«, ki je poslovalnica trgovskega podjet-

ja »Do len jka « iz Novega mesta. 

Previdnosti naj se pri-

druži še obzirnost! V vaše 

dobro bo, če olajšate pro-

met. To pa boste dosegli, 

čf boste mislili tudi na 

druge 

Kri, ki rešuje življenja 
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 

postaji: Jože Matko, član kolektiva KZ Brusnice; Ana Luzar, 
gospodinja iz Gabrja; Albina Luzar, gospodinja lz Gabrja; 
Jožefa Rolih, delavka lz Gabrja; FrančiSka Crne, gospodinja 
iz Gabrja; Ana Lhemik, delavka lz Gabrja; Jožefa Kozlevcar, 
delavka iz Gabrja; Marija Rajk, delavka lz Gabrja; Marija 
Kozlevčar, gospodinja lz Gabrja; Marija Strava, gospodinja 
iz Gabrja; Frahc Luzar, upokojenec iz Gabrja; Jakob Luzar, 
delavec iz Jugorja; Martin Strahan, Jože Brulc, člana kolek-
tiva Pionir, Novo mesto; Franc Vovko, upokojenec lz Ju-
gorja; Franc Gorjanc, član kolektiva Kremen, Novo mesto; 
Julka KukljaJ, gospodinja lz Gabrja; Jožefa Pipan, gospo-
dinja iz Gornjega Suhadola: Alojzija Gorjanc, gospodinja 
lz Gornjega Suhadola; Rozalija Paučelt, gospodinja lz Pod-
gore; Franc Rartež, posestnik z Slatnikn; Marija Erlah, go-
spodinja z Vellkena Slatnika; Pavla Penca, gospodinja z 
Malega Slatnika; Vida Undlč. gospodinja lz Sela; Marija 
Kastclic, gospodinja lz Smolenje vasi; Marija Vldrih, gospo-
dlnla Iz Smolenje vasi; Jože SuSteršič, posestnik lz Smolenje 
vasi; Stane Pclko, posestnik z Obrha; Ana Klajder, gospodinja 
z Malega Slatnika; Francka Slejkovec, gospodinja c Malega 
Slatnika. 
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»Tekla bo k r i ! . . . « 
Stana Blagojević je pred nekaj leti kupila stavbo 

na Pugljevi 1 v Novem mestu. Ze od prej stanuje 
v tej hiši s svojo materjo Antonijo Jakše v nad-
stropnem stanovanju, v polkletnem pa že 25 let sta-
nujeta Minka Mahorčič s sestro Viktorijo. Pod novo 
lastnico se je za obe najemnici kmalu začel pravi 
pekel. Blagojevičeva in njena mati že več kot dve 
leti jamo izpovedujeta, da bosta Minfco in njeno 
sestro »spravili iz hiše«. Grožnje kot: »Tekla bo 
kri! Moja hči je živčna, ima potrdilo! Spravite se 
iz hiše, dokler je čas!« se vrstijo dan za dnem in 
se mešajo z brezsmiselnimi trditvami, da obe na-
jemnici rušita hišo (!), povzročata nemir (!), z ob-
tožbami, vpitjem in prizori ter fizičnimi grožnjami. 

Osivela prodajalka Minka, ki jo domala vsi No-
vomeščani poznajo kot prijazno ln ustrežljivo pro-
dajalko iz poslovalnice »Okras«, hodi odtlej po me-
stu zbegana in objokana. Njena sestra Vika, ki je 
močno bolna na srcu, se nemalokrat vsa prepadena 
zateče k njej v prodajalno. Zaklepata se v svoje 
poUcletno stanovanje, lastnica pa jima jp protiprav-
no izpraznila drvarnico, zmetala iz kleti njuno ozim-
nico in jima prepovedala vstop na vrt in na pod-
strešje ter vodo lz hišne pipe. Osivela Minka hodi 
odtlej z vedrom po vodo k sosedom, perilo, ki se 
nabere za žehto, pa hodi prat k znancem na Glav-
nem trgu. Sodišče, kjer je upala dobiti zaščito, je 
brez moči. Z dvema sodbama je kaznovalo lastnico 
in njeno mater, šikaniranje pa se ponavlja in je vedno 
bolj nevzdržno. Miličnik, ki je prišel v Pugljevo, 
da bi privedel Blagojevičevo na razpravo,' je one-
mel pred ploho psovk, ki se je vsula, in se je vrnil 
praznih rok. Sodni Izvršitelj Karel Adam, ki je pri-
šel k lastnici zaradi izvršbe trikrat brezuspešno, je 
izjavil, da kaj takega v svoji dolgoletni praksi še 
ni doživel! 

Na starost potrebuje človek predvsem malo miru 
in skromen kotiček. Malenkost zadošča, da je obo-
je porušeno. Jzpadl in šikane Stane Blagojevičeve 
nad svojima stanovalkama so več kot umazani. So-
dimo, da »živčnost« ne more služiti kot opravičilo 
za Izsiljevanje in zlobo, ker se je živčna lastnica, 
če je okolici res nevarna, dolžna zdraviti v bolniš-
nici! V imenu javnosti načenjamo vprašanje: Mar 
sta Minka Mohorčič ln njena sestra Viktorija res 
prepuščeni na milost ln nemilost hišni lastnici? Po-
stopek lastnice in njene matere nima nič skupnega 
ne s humanostjo našega časa ne s socialistično 
moralo. Ta primer načenjamo tako odločno, ker 
v stanovanjskih odnosih ni osamljen. Kako se bo-
sta počutili Stana Blagojevič in Antonija Jakše ter 
ostali, njima podobni, če jih bo poklicala na za-
govor javnost, pred katero se prav gotovo ne bosta 
mogli izmikati?! 



PO O B Č N E M ZBORU DPD SVOBODA DUŠAN JEREB V N O V E M MESTU 

Prireditev dovolj, le gledalcev premalo 
Venomer slišimo pripombe, 

zlasti s strani mladine, da je 
v Novem mestu premalo za-
bave in kulturno-pro svetnih 
prireditev, da mladina prav-
zaprav nima možnosti kultur-
nega izživljanja, skratka, da 
vlada v našem mestu mrtvilo. 

Novomeške kulturno - pro-
svetne delavce, ki si prizade-
vajo, da bi postalo Novo me-
sto pravo kulturno žarišče, 
taki očitki žalijo. 

Pred kratkim je imelo obč-
ni zfoor DPD Svoboda »Du-
šan Jereb«, ki skrbi v našem 
mestu za kulturno življenje. 
V nasprotju z izjavami posa-
meznikov, ki se pritožujejo 
nad mrtvilom, se je tu poka-
zala druga plat. Moški pevski 
zbor je imel v pretekli sezoni 
nad 100 nastopov, med temi 
9 samostojnih koncertov v 
Novem mestu in na gostova-
njih. pečino teh nastopov so 
si lahko ljudje ogledali, če so 
le hoteli. 

Orkester je sodeloval s k o r o 
na vseh proslavah in drugih 
prireditvah, razen tega je pri-
redil samostojen koncert in 
koncert s sodelovanjem mo-
škega zbora. Skoda ie, da je 
bila dvorana obakrat slabo 
zasedena! 

Kot posebna sekcija dru-
štva deluje tudi mešani zbor, 
ki se v mestu sicer še ni jav-
no predstavil, organiziral in 
priredil pa je že več gosto-
vanj v okoliških krajih. 

Dramska sekcija je ena naj-
boljših, žal pa se ne more 
prav razvijati, ker nima za to 
ustreznih prostorov. Kljub te-
mu je sekcija priredila-v tej 
sezoni Shakespearovega Othel-
la in Millerjevo dramo Vsi 
moji sinovi, s katero so do-
segli 3. mesto na zveznem 
festivalu dramskih amaterjev 
na Hvaru. Obe dramski deli 
sta bili v Novem mestu več-
krat igrani in nihče ne more 
trditi, da ni bilo priložnosti 
za ogled. Razen domačih pri-
reditev je bilo v DLP še pre-
cej gostovanj. 

Po vseh naštetih prireditvah 
lahko rečemo, da ni dovolj 
kulturnega življenja za tiste-
ga, ki si vseh teh prireditev 
ni ogledal. Iz poročil posa-
meznih sekcij je bilo tudi jas-
no razvidno, da je bila dvora-
na posebno pri glasbenih pri-
reditvah skoro prazna. Ob go-
stovanju slovenskega kultur-
nega društva Triglav iz Kar-
lovca je prišlo tako daleč, da 
so v zadnjem trenutku morali 
napolniti dvorano s šolsko 
mladino, kateri so nudili brez-
plačen ogled, samo da ne bi 
bilo sramote pred gosti. 

Posamezne sekcije pa imajo 
pri svojem delu neštete teža-
ve, ki jih je res težko premo-
stiti. Dramski sekciji manjka 
razen prostorov tudi novih 
kadrov. Več del hkrati ne mo-
rejo študirati, ker ni prosto-
rov za vaje, do odra pa je 
sploh težko priti. Mimo tega 
manjka mladih igralcev. 

Oba pevska zbora se sti-
skata v osnovni in glasbeni 
goli, orkester in godba na 
pihala pa si delita majhno so-
bico, ki sploh ni primerna za 
vaje. Vse dosedanje delo 
društva je bilo vezano samo 
na osebni idealizem posamez-

nikov. Tega pa manjka ti-
stim, ki kritizirajo, namesto 
da bi pomagali iz težav. 

Na občnem zboru je bilo 
govora o tem, da se v prihod-
nje obetajo članom Svobode 
boljši časi. Javnost se zavze-
ma za gradnjo nove kino dvo-
rane tik doma. če bo to 
uspelo, bo problem prosto-
rov za Svobodo »Dušan Je-
reb« dokončno rešen. Dom bi 
bilo treba popolnoma izpraz-
niti in ga dati v uporabo za 
kulturno dejavnost. Imeli bi 
lahko več iger, več gostovanj, 
posamezne sekcije bi imele 
prostor za vaje. Važno pa je 
tudi to, da bi pridobili klub-
ske prostore, ki so društvu 
potrebni. 

Na tem občnem zboru so 
govorili tudi o ureditvi letne-
ga gledališča na dvorišču 
grmske šole, kjer bi lahko 

gledali uprizoritve SNG in 
Mestnega gledališča iz Ljub-
ljane, pa tudi domače igralce 
in druge amaterje. 

Sekcije so na občnem zbo-
ru predložile svoj delovni 
program za sezono 1963-64. 
Najbogatejši je plan dram-
ske sekcije, ki predvideva 6 
premier, od tega komedijo, 
kriminalko, dramo (s to bodo 
nastopili na republiški reviji), 
zabavni večer, mladinsko igro 
in posebnost: 18 odlomkov ne-
katerih najboljših iger, poda-
nih v enem večeru. S tem bi 
prikazali delo te sekcije v 
15 letih društvenega delova-
nja. Z navedenimi deli bodo 
igralci gostovali v Karlovcu, 
Dol. Toplicah, Brežicah, Jese-
nicah, Črnomlju, Straži in 
Šentjerneju. Razen tega bo 
dramska sekcija sodelovala 
pri izvedbi programa za novo-

Prihodnje leto bo minilo 20 let od pohoda 
X I V . divizije na Štajersko. Odbor za proslavo 
tega jubileja pripravlja osrednjo proslavo v 
L jub l jan i 4. jaduar ja 1964 z otvoritvijo raz-
stave X I V . divizije in z umetniško akademijo 
na Gospodarskem razstavišču, 5. januarja 
1964 pa bo partizansko srečanje v Beli kra-
jini, od koder je X IV . divizija začela svoj 
slavni pohod. 

Te proslave se bodo udeležili vsi preživeli 
borci pohoda X I V . divizije na Štajersko in 

Poziv borcem XIV. divizije 
tovariši iz Hrvatske, ki so pomagali diviziji 
pri pohodu prek njihovega ozemlja. 

Pripravljalni odbor zbira imena udeležen-
cev pohoda, da bi lahko vsem pravočasno po-
slal vabila. Zato prosimo vse udeležence po-
hoda X IV . divizije na Štajersko, ki so krenili 
6. januarja 1944 iz Bele krajine, na j pošljejo 
svoj točni naslov z navedbo enote, v kateri so 
bili ob pohodu, in čas, ki so ga prebili v divi-
ziji. Omenjene podatke pošljite Predsedstvu 
Zveze združenj borcev N O V Slovenije, L j u b -
ljana, Beethovnova 10-1. 

letno jelko, na Prešernovi 
proslavi in še nekaterih dru-
gih slavnostih. 

Moški pevski zbor bo izve-
del v mestu več samostojnih 
koncertov, gostoval pa bo tu-
di v Šmarjeških in Dol. Topli-
cah in Metliki. 

Ta sekcija bo spomladi go-
stovala pri slovenskih rudar-
jih, izseljencih v Franciji v 
Pas de Calaisu. Naši pevci so 
povabilo sprejeli. Zdaj pote-
kajo razgovori z Izseljensko 
matico v Ljubljani, ki bo go-
stovanje organizirala. 

Orkester bo izvedel vsaj en 
samostojen koncert, enega pa 
s sodelovanjem moškega pev-
skega zbora. Videti je, da bo 
kulturno življenje v novi se-
zoni še bolj razgibano kot do-
slej. Da bi lahko v bodoče še 
bolj uspešno delali, vabimo v 
naše vrste tovarišice in tova-
riše, ki jih tako delo veseli. 

Polde CSgler 

Za rast in poglobitev 
kulture v komuni 

Lepo število delegatov Svobod, prosvetnih dru-
štev in ustanov s področja občine Novo mesto se je 
v nedeljo dopoldne zbralo v Šentjerneju na plenu-
mu občinskega sveta Svobod in PD. Med njimi sta 
bila tudi predsednik občinskega zbora SZDL Slavko 
Doki in predsednik občinskega sindikalnega sveta 
Avgust Avbar. 

Zborovanje je začel Ernest Jazbec, predsednik 
obč. sveta Svobod in PD, zatem pa je res dovršeno 
zapel tri pesmi šentjernejski oktet prosvetnega dru-
štva. Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki ga je 
vodil predsednik PD »Brata Pirkovič« tov. Gabrič, je 
Ernest Jazbec podal obširno poročilo ne le o delu in 
načrtih občinske zveze Svoboe in PD, temveč o vsej 
kulturni dejavnosti na področju občine Novo mesto. 
S tehtnimi analizami in predlogi so sodelovali v raz-
pravi mnogi člani plenuma in gostje: predsednik 
obč. odbora SZDL, predsednik sindikalnega sveta in 
direktor novega Zavoda za kulturno dejavnost v No-
vem mestu Slavko Kastelic. Delegacija zbranih čla-
nov je odnesla venec k spominski plošči padlim 
borcem v avli nbve šentjernejske šole. 

Spričo pomembnosti tega plenuma bomo v pri-
• hodnji številki objavili razgovor s predsednikom 

obč. sveta Svobod in PD tov. Jazbecem. 

JV -15 " po novem letu tednik 
Predsedstvo Zveze združenj 

borcev NOV Slovenije je pre-
tekli mesec na svoji seji raz-
pravljalo o reorganizaciji "tiJ 

ska, ki izhaja pri zavodu 
»BOREC«. Zadnja leta se je 
knjižna, revijska in časopisna 
dejavnost tega zavoda silno 
razrasla, saj je zavod npr. sa-
mo v zadnjih petih letih izdal 
nad 80 knjižnih del. Njegov 
knjižni program je vedno bo-
gatejši in pestrejši. Z ustano-
vitvijo lista »TV-15« dobiva 
tudi revija »Borec« nov zna-
čaj in se bo preusmerila v 
obdelovanje sodobnih aktual-
nosti v luči naših revolucio-
narnih pridobitev. Na seji so 
med drugim sklenili, da bo 
knjižno in revijsko dejavnost 
založbe usmerjal poslej založ: 
niška svet, usklajeval pa glav-
ni urednik. Posvetovalni orga-
ni založniškega sveta naj bi 

bili uredniški odbori posame-
znih »knjižnic« pri zavodu. 

Medtem -ko je »TV-15« do-
slej izhajal kot polmesečnik 
(dosegel je že kar lepo nakla-
do 50.000 izvodov!), bo po 1. 
januarju 1964 začel izhajati 
kot tednik; tako bo lahko na-
črbneje obveščal bralce o raz-
ličnih organizacijskih nalogah 
ZZB NOV, prav tako pa tudi 
o aktualnih problemih in naj-
različnejših dogodkih. Letna 
naročnina tega priljubljenega 
glasila naših borcev bo znaša-

la prihodnje leto 800 dinarjev, 
— Za predsednika ll-člaa> 
skega založniškega sveta Je bil 
imenovan književnik Prana® 
Bevk, za glavnega urednika 
knjižnorevijske dejavnosti pa 
Milko Stolfa. Uredniški odboj 
mladinske revije »Kurirčekf 
bo vodil Zoran Hudales, ured-
niški odbor revije »Borec« 
Janez Hočevar, uredniški o<fr 
bor časnika »TV-15« pa-Jož« 
Borštnar. Glavni urednik Usta 
»TV-15« bo tudi naprej Fraiv 
ce Sušteršič. 

»SREČNI DNEVI« v Podbočju 

„Najraje grem na Silovec..." 
Iz Brežic v Sromlje je 11 

kilometrov. Učiteljica JOŽI-
CA DUHANIč, ki ji je bilo 
prvo službeno mesto dodelje-
no v Sromljah, gre v Brežice 
tudi peš. Navadno ob sobo-
tah, ko se odloči obiskati 
rodno Bizeljsko. 

»Avtobus pripelje sem dva-
krat na teden, kar ni dovolj. 
Kruh, ki ga dobivamo z avto-
busom iz Brežic in ga imamo 
tudi za šolsiko malico, je po 
nekaj dneh star,« je pripom-
nila tov. Jožica, ki se je v 
šoli pripravljala zia naslednji 
dan pouka. Za nekaj časa je 
odložila vse reči in pripove-
dovala. 

»Malico smo v šoli uvedli 
šele zadnjii mesec. Dobijo jo 
vsi obroci.« 

»Kalkšen vtis imate v svo-
jem prvem letu učiteljeva-
nja?« 

»Preden sean prišla sem, 
sem slišala o kraju nekaj 
stvari, M so me odvračale od 
tega službenega mesta. Bala 

Za 20-letnico partijske šole 
v Cerknem 

Organizacijski odbor za proslavo 20-letnice par-
tijske šole za Primorsko in Gorenjsko pripravlja 
proslavo in komemoracijo, razstavo partijskega šol-
stva, oddajo »Se pomnite, tovariši«, radiotelevizijsko 
oddajo, monografijo partijske šole za Primorsko in 
Gorenjsko. Zato poziva in naproša vse preživele te-
čajnike in svojce padlih tečajnikov v Cerknem ter 
vse druge, da pošljejo svoje naslove, spomine, foto-
grafije, pomembne prispevke ali karkoli, kar lahko 
nazorno osvetli idejno delo partijskega izobraževa-
nja ali oživlja spomin na idejno-politično delo in na 
tragični dan v Cerknem. Gradivo pošljite na naslov: 
OKRAJNI KOMITE ZKS LJUBLJANA — organiza-
cijski odbor za proslavo 20-letnice partijske šole za 
Primorsko in Gorenjsko, Resljeva cesta. 

sem se, da se bom prezgodaj 
razočarala. Zdaj, ko v Srom-
ljah živim že nekaj časa in 
jih poznam, vem, da so ljud-
ske govorice včasih precej da-
leč od resnice. 

Učiti sem začela tretji in 
četrti razred. Pouk je glede 
na manjše število učencev 
kombiniran, kar me malo mo-

Kulturna dejavnost 
v Dol. Toplicah 

Prosvetno društvo »Maks Henig-
man« v Dol. Toplicah Je na zadnji 
seji upravnega odbora razpravljalo 
o problemih društva ter o nalogah 
v tekoči sezoni. 

Na predlog kino odseka bo dru-
štvo nabavilo omarice, kamor bo-
do nalepljali reklamne lepake za 
filme, ki jih bodo predvajali v 
prihodnjih tednih. Tako omarico 
naj bi dobili tudi v vasi Podturn. 
Poleg tega bodo vse okoliške vasi 
s posebnimi dopisi opozorili na 
delovanje ljudske knjižnice, ki bo 
odslej odprta ob nedeljah dopoldne 
med 11. in 12. uro. 

Na prvi prihodnji seji bo odbor 
razpravljal o ureditvi klubske so-
be in o boljšem sodelovanju t 
mladino. Dramatski odsek name-
rava v tej sezoni organizirati več 
prireditev ozir. gostovanj dram-
skih skupin 1* drugih krajev, tako 
da Topličanl ne bodo prikrajšani 
za kulturne prireditve. D. G. 

Zanimivo povest, ki se 
godi v Ljubljani med oku-
pacijo, je pod naslovom 
»ANDREJ IN KATJA« na-
pisal Jože Dular, izdala pa 
Dolenjska založba. Dobite 
jo v vseh knjigarnah. 

2e imate DOLENJSKI 
ZBORNIK, ki ga je izdala 
Dolenjska založba? Cena 
1500 din. Dobite ga v vseh 
knjigarnah. 

Dolenjska založba je iz-
dala v eni knjigi dvoje 
povesti Josipa Jurčiča: 
»KLOSTRSKI ŽOLN I R« in 
»TIHOTAPEC«. Ilustrira-
no. Lepo darilo za vsako-
gar! 

ti. Ne morem se popolnoma 
posvetiti pouku in -vzgoji ta-
ko, kot želim. Nisem še do-
volj izkušena, zato porabim 
za pripravo na šolske ure po 
štiri ure dn več, nemalokrat 
tudi ves večer.« 

»Prostega časa ima potem-
takem silno ma lo . . . « 

»Ga tudi ne potrebujem ve-
liko. Kina ni, gostinskega l o 
kala ni, le včasih ples in o-
bisk potujoče knjižnice. To je 
vse. So pa Sromlje lep kraj, 
in bi sri naredila krivico, če jih 
ne bi spoznala; prav tako o-
kolica. Rada imam sprehode, 
še najraje pa obiščem Silo-
vec, odkoder je , prekrasen 
razgled proti Brežicam fin o-
stalim krajem.« 

Po dveletnem presledku je 
Prosvetno društvo »Stane Ke-
rin« 1. decembra uprizorilo 
francosko komedijo »Srečni 
dnevi«. Po tem, da je bila 
dvorana prosvetnega doma do 
kraja polna, smo presodili, 
da si prebivalstvo želi kultur-
ne zabave, le da je ,'e v Pod-
bočju premalo. 

Igralci so svoje vloge dobro 
zaigrali, nekateri pa so bili 
še kar odlični. Ljudje so 
bili zadovoljni in si takih pri-
reditev še želijo. Igro bodo 
baje v Podbočju še ponovili, 
nato pa bodo z njo gostovali 
po sosednjih odrih. Slišati je, 
da pripravljajo v te." sezon! 
še eno igro, v kateri bodo na-
stopili odrasli in otroci, upri-
zorili pa jo bodo med pollet-
nimi počitnicami. 

Razen tega se društvo že 
zdaj pripravlja na 110-letnico 
osnovne šole v Podbočju, ki 
bo poleti 1964. Ob tej sloves-
nosti bi radi uprizorili kaj 
posebno kvalitetnega. 

Pripominjamo, da je bilo 
društveno življenje v Podboč-
ju pred zadnjo vo.'no zelo ži-
vahno, saj smo imeli gledali-
ško družino, tamburaški zbor, 

pevski zbor, telovadno dru-
štvo itd; v povojnih letih pa 
je društveno življenje nekako 
zamrlo. Upajmo, da bo v bo-
doče bolje! Vsi bomo tega v » 
seli. A. E. 

ŠŠD Učiteljišče 
Zima nas oklepa* s svojimi mn> 

limi rokami. Igrišča ostajajo sa-
ma, na njih ni več mladostnega 
vrvenja in bodrilnih klicev. Delo 
športnega društva še ni zaspalo. 
Mladina se še ni umaknila mrazu. 
Doseženi so bili zadnji rezultati 
v rokometu, nogometu in košarki. 

Rokomet — dekleta: I I . letnik 
: I. letnik 3:3, I. letnik : I I I . let-
nik 1:8, II. letnik : I I I . letnik 7:8. 

Fantje: I I . letnik : I. letnik 11:3« 
nižji letniki : višji letniki 14: IS. 

Nogomet: I . letnik : I I . letnik 
5:0. 

Košarka — dekleta: m . letnik 
: IV. letnik 32:10. Priznanje zaslu-
žita igralki Marija Knez ln Mar-
jana B rudar. 

Prijateljska igra v telovadnloi 
osnovne Šole Je pokazala lep na-
predek rokometašlc osnovne 6ol#. 

Dekleta: Učiteljišče : Osnovni 
šola 15:14. 

Vodstvo 8SD skrbi, da so v zim-
ski sezoni redni treningi v telo-
vadnici, organizira sodniške tečaj« 
itd. J. P. 

Miro Kugler : D o b o v s k o p o l j e (1963) 
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JE MOJ POKLIC 

30 nagrad za 668 rešenih križank 
Do ponedeljka opoldne, 

ko je potekel rok za po-
šiljanje rešitev nagradne 
križanke, ki smo jo obja-
vili v številki pred 29. no-
vembrom, smo dobili 668 
odgovorov. Popoldne tega 
dne je komisija iz vrst 
uslužbencev naše uprave 
pripravila žrebanje, ki se 
ga je v imenu naročnikov 
udeležila tudi naša dolgo-
letna naročnica in zvesta 
bralka tov. Marija Moro 
iz Dilančeve ul. 1 v No-
vem mestu. Komisija je 
ugotovila, da je bila ve-
čina izžrebanih rešitev pra-
vilna, mnoge pa so motile 
nekatere manj znane bese-
de, npr. cijaziti, iluminaci-
ja, agirati in pod- Komisi-
ja je izžrebala 30 razpisa-
nih nagrad, ki jih bodo 
dobili: 

1. prvo nagrado — 
10.000 dinarjev dobi Zvon-
ko Tkalec, V. p. 7550/16 v 
Beogradu (doma iz Čr-
nomlia); 

2. nagrado — 6.000 din 
— prejme Alojz Lavrič iz 
Prečne 10 pri Novem me-
stu; 

3. nagrado — 4.000 din 
— dobi Elka Grilc, Trg 
svobode 1, Sevnica; 

4. nagrado — 2-000 din 
— prejme Silva Švigelj iz 
Boštanja št. 32; 

5. nagrado — 1.000 din 
— pa je žreb prisodil 
Ivanki Verstovšek s Seno-
vega št. 71. 

DVAJSET KNJIŽNIH NA-
GRAD PA DOBIJO: 

Tinca Vesel iz Lontovža 
pri Šentjanžu na Dol.; 
Marija Vetrih iz Loke 34 
pri Črnomlju; Tereza Vr-
hovnik z Dvora 42 pri Žu-
žemberku; Jože Matkovič, 
Dragatuš 15; Vesna Šin-
kovec, Bistrica 5, p. Tržič 
na Gorenjskem; Poldka 
Tratar, Novo mesto, Pre-
šernov trg 5; Anica Prime, 
Novo mesto, Volčičeva 15; 

Kati Stariha, Jesenice na 
Gor., Cesta revolucije 1; 
Vinko Opalk, Prečna 10, 
p. Novo mesto; Ivica Me-
dved, češnjice 18, p. Oto-
čec ob Krki; Zora Meršol, 
Novo mesto, Trubarjerva 
3; Fani Pavlin, Ljubljana, 
Krimska 10; Ivan Maras, 
Brežice, Prilipe 3; Stanko 
Burja, Zadar, J. Dalmatin-
ca 6; Marija Zupane, Sev-
nica, Heroja Maroka 10; 
Ana Drnovšek, Raka 39 
pri Krškem; Mimi Merč-
nik, škocjan 39; lika Ska-
la, Zagreb II, Vinogradska 
59; Marta Mohorko, Črno-
melj, Kanižarica 12; Betka 
Selak, Lutrško selo 13, p. 

Otočec ob Krki; Meri Fe-
renčak, Dobova, »Doko«; 
Olga Ilič, Metlika, Breg 
revolucije 2; Dušan Slana, 
Novo mesto, Majde Šile 
14; Ivan Novšak, škocjan 
31; Silvo Tome, Ljublja-
na, Maistrova 4 a. 

Denarne nagrade smo da-
es poslali izžrebancem s 
oštno nakaznico, knjige 
a bodo dobili v prihod-
jih dneh. 
Veliko nagradno križan-
o bomo objavili prihod-
ji teden v novoletni šte-
ilki našega lista — ne 
imudite je! Lep pozdrav 
sem reševalcem križank! 

UREDNIŠTVO LISTA 

Rešitev nagradne križanke 
NAVPIČNO: 1. akrostih, 2. naiv-

ka, 3. trg, 4. itak, 5. Fo, 6. agi-
rati, 7. šranga, 8. ia, 9. SFRJ, 10. 
Ind, 11. činele, 12. klasi, 13. va-
rilec, 14. iluminacija, 15. Jud, 16. 
emanacija, 17. CI, 18. ena, 19. 
Nina, 20. ajd, 21. opereta, 22. do-
jemati, 30. oaza, 31. G(andhi) K(a-
ramehand), 33. Rus, 36. aretacija, 
37. IU, 40. edina. 43. zbujenost, 
46. ar, 48. viri, 49. Elizabeta, 50. 
on, 52. lik, 55. imitatorji, 58. po-
krovka, 60. sin, 62. arak, 63. breg, 
65. teden, 68. vnuki, 69.' trlo, 70. 
povelje, 71. Avala, 72. Ren, 73. 
KN, 75. Aljaž, 76. Kongožan, 78. 
jope, 79. ol, 81. despotke. 86. lipa, 
91. opolo, 93. vdano, 94. omelo, 
97. skozi. 101. As, 102. Paka, 103. 
KNOJ, 104. gong. 105. boks, 108. 
gig, 109. kaL, 111. pre, 112. roj, 
114. Nil, .116. saj. 118. KS, 119. 
AB, 122. EO, 123. IV. 

,Pikapolonica' v Beli hiši 
2ena tyndona Johnsona, 

novega predsednika ZDA, 
živi najraje na svoji farmi v 

VODORAVNO: 1. in l.!4. Anuia-
šističko vijeće narodnog oslobodje-
nja Jugoslavije, 23. kartograf, 24. 
Nil, 25. aluminij, 26. PO, 27. Riga, 
28. ia, 29. Rodna gruda, 32. An-
drej, 34. ov., 35. Karnija, 38. 
Eskim, 39, ne, 41. ure, 42. SKZ, 
44. ragu, 45. Zali, 47. livade, 50. 
osem 51. tableta, 53. pare, 54 
penicilin, 56. ta, 57. uiti, 59. ca-
rinim, 60. sat, 61. hajka, 63. BO 
64. cijaziti, 66. Re, 67. cvrkut, 70 
parki, 74. Atena, 76. kantiner, 77 
rjovenje, 79. obad, 80. LD, 82 oko 
83. Jugoslovan, 84. Pleter je, 85 
slak, 87. Opel, 88. ton, 89. as, 90 
Goti, 92. Ivko, 95. Ela, 96. ar 
97. SŽP, 98. op., 99. PR, 100. da 
ma, 102. PK, 104. gib, 106. jok 
107. žoga, 109. KA, 110. esperanto 
113. oni, 115. ost, 117. ali, 118 
kanal, 120. oko, 121. neki, 123 
Izak. 

Kristinca v novi vlogi 
Za Christine Keeler, de 

kle, zaradi katere je od 
stopil britanski vojni mi-
nister Profumo, se je pri-
čelo novo življenje. Po 
njeni obsodbi na devet 
mesecev ječe so jo prepe-
ljali v londonsko kaznilni-
co Hollo\vay. Tam so jo 
vtaknili v samico. 

Po prihodu so Christine 
najprej skopali, nato jo j( 
pregledal zdravnik kaznil 
niče. Morala je zamenjat: 
svojo razkošno obleko in 
dragoceni nakit z enolično 

Najuspešnejši mali ogla-
si: v domačem tedniku! 

obleko, ki je predpisana 
za kasjijenke. 

Naslednje jutro sta se 
morali Christine in njena 
prijateljica Paula Hamil-
ton-Marshall, ki sta obi-
čajno spali do poldneva, 
navsezgodaj zglasiti pri 
upravnici kaznilnice, ki 
jima je sporočila, da bosta 
zaslužili pet šilingov (500 
iinarjev) na dan, če bosta 
pri delu pridni. Christine, 
si je pred kratkim prejela 
za svoje spomine 10.500 
funtov (okoli 22 milijo-
nov dinarjev), si bo za 
zdaj »služila kruh« z za-
vijanjem igrač. Razen tega 
jo čakajo šivanje, ribanje 
tal, pranje perila in po-
dobni opravki. . . 

Pripravljamo vam za 1964 
Marsikdo premišljuje takole pred novim leto ,̂ kaj se\ bo 

prihodnje dni bralo v njegovem domu. Mnogi prMo: »Ah, kaj 
bom prebiral, pri tem ostanem, česar sem navaj^'«* drugi pa 
spet meni, da bo odpovedal ta in ta časopis pa sMarocil druge-
ga. No, za branje dandanes nismo v zadregi, upa"10 pa hkrati 
vendarle, da nam bo večina naših dosedanjih kočnikov in 
bralcev ostala zvesta tudi v prihodnje. — Zdaj, se nagiba 
leto h kraju, pa jim tudi že lahko povemo, kaj smo M pripravili 
za prihodnji januar: v Dolenjskem listu bo zaČek izhajati že 
9. januarja 1964 

l e p a J u r č i č e v a p o v e s t : Sin kmečkegMesarjci 
' $ 

Vse bralce bo prav gotovo zanimal tudi spis ^'natelja Do-
lenjskega muzeja 

prof. Janka Jarca: P r e d S t O l e t i V N O V j ^ f l i e S t U 

ki ga bodo delale še mikavnejšega številne taktne podobe 
dolenjske metropole. Nič manj ne bo tudi zanimala za KRO-
NIKO 15. SLOVENSKE BRIGADE, ki jo je napisi 

r u d i p u s e n j a k - u r a g a n : »BelokranjskaJ^itjada« 
Mlade in odrasle bralce našega časnika bo pržV tako razve-

selila tudi 

-NOVA SLIKANICA Deček DubJ^vesolju 
Napisal jo je Zvonko Veljačić, ilustriral pa J*®'. Zinauer; 

v dobi jedrske energije nas bo popeljala v vesolje' bomo z 
Dubom doživeli marsikaj napetega in hudo zanimivi' 

Toliko za danes — pripravili pa smo vam *3lei1 naštetega 
še več drugih prijetnih zanimivosti, ki bodo prav £° °vo ohranile 
Dolenjskemu listu vse njegove dosedanje zveste Naročnike in 
bralce. 

Lep pozdrav vam pošiljata 
UREDNIŠTVO IN LISTA 

Teksasu. Na 98 hektarov ve-
liki farmi v Johnson Cityju 
živi Claudija Johnson, roje-
na Taylor, preprosto življe-
nje ameriške farmarke. 

Nova gospodarica Bele hi-
še je spoznala svojega moža 
leta 1934 na teksaški univer-
zi. Lyndon Baines Johnson 
ji je že pri drugem snidenju 
ponudil zakon. Leta 1913 ro-
jena Claudia je privolila v 
zakon šele čez dva meseca, 
ko se je prepričala, da je 
siromašni Johnson resen 
mož, iz katerega bo še kaj. 

Do leta 1941 je živel mla-
di par v sorazmerno skrom-
nih okoliščinah. Tedaj je 
Johnson podedoval znatno 
vsoto denarja (okoli 65.000 
dolarjev), in jo vložil v tek-
saško radijsko postajo. Ta 
naložba se je izkazala za ze-
lo donosno, saj je Johnson 
postal kmalu milijonar. 

Da je Johnson izbral do-
bro ženo, je bilo posebno vi-
dno v letih njegovega poli-
tičnega vzpona v Washingto-
nu. »Lady Bird« (pikapolo-
nica), kakor f i pravijo že 
od njenih otroških let, je 
svojega moža v predvolilnih 
kampanjah odločno podprla 
z govori na zborovanjih žen-
skih organizacij. Med kam-
panjo za zadnje predsedni-
ške volitve je »lady pikapo-
lonica« organizirala v mno-
gih krajih tako imenovane 
»Kennedy-Johnson-kIube« in 
prirejala nešteto čajank za 
ženske. 

Claudia Johnson ima dve 
hčerki. Starejši je devetnajst 
let, mlajši pa šestnajst. 

DANAŠNJA N A K L A D A 
,DOLENJSKEGA LISTA": 

O D TEGA STALNIH. 
N A R O Č N I K O V : 

21.076 
20.030 

Menavadne posledice 
Umor predsednika Kenne-

dyja, ki je povzročil po Zdru-
ženih državah veliko razbur-
jenje, je izzval tudi vrsto na-
silnih dejanj in samomorov. 

V Sioux Cityju (Iowa- je 
nekii moški zabodel svojega 
tasta. Vsa družina je sede-
la ob televizorju, ko so med 
poročali povedali nekaj po-
drobnosti o preiskavi proti 
Jacku Rubyju. Tedaj je na-
pravil tast pripombo, ki nje-
govemu zetu ni bila všeč. 
Mladi mož se je tako razbu-
ril, da je tasta zabodel. 

V Chicagu si je 53-letni 
Theodor Maraszćzak pred 
televizorjem pognal kroglo 
v glavo. Zadnje besede, ki jih 
je izrekel svoji žena, so bile: 
»Predsednik je bil ubit s 
kroglo v glavo, jaz bom sto-
ril enako!« 

Novica o umoru predsed-
nika Kennedyja je povzro-
čila pri Louisu Albertu Gal-
varu Perezu, blagajniku ne-
ke kolumbijske banke, živč-
ni zlom. 27-letnl samec, ki 
je bil zaposlen v kolumbij-
skem mestu Medellinu, si je 
v svojem uradu pognal kro-
glo v glavo. Predstojniki so 
izjavili, da je bil nesrečni 
mladenič vedno vzoren usluž-

benec, ki ni imel gmotnih 
težav, ln da je Kennedyjev 
umor zelo vplival nanj. 

»Zdravljenje« 400 let 
starega mostu 

Stari most — simbol Mo-
starja — je skoraj 4 stoletja 
kljuboval času. Zgradili so 
ga leta 1566 po načrtih Haj-
rudina. S svojo elegantno 
linijo in izrednim lokom je 
vzbujal občudovanje poto-
piscev, navdahnil je mnoge 
umetnika in od nekdaj u-
stavljal popotnika. Kot ena 
naših največjih zanimivosti 
iz preteklosti se je priljubil 
tudi turistom. 

Strokovnjaki so ugotovili, 
da je most ogrožen, ker so 
vezi dotrajale. Podobno je 
bilo z nekaterimi kamnitimi 
bloki v loku. Zato so raz-
iskali kamen za kamnom. Po 
navodilih konservatorjev so 
nato vbrizgali pod pritiskom 
nekaj atmosfer posebno e-
mulzijo v pore in vezi mostu 
in tako utrdili bloke, iz ka-
terih je lok. Poškodovane 
bloke pa so zamenjali z no-
vimi iz istega kamnoloma, 
iz katerega so pred 400 leti 
izklesali kamenje za most 
čez Neretvo. 

B R E Ž I Š K A R A Z G L E D N I C A IZ TEH DN I : grad, v katerem ima svoje prostore 
Posavski muzej (prihodnji teden bomo objavili o njegovih zakladih daljši sesta-

vek!), je pokrila snežna odeja . . . 
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»Herr Sturmbannfiihrer, prišel sem zaradi eksperi- -
mentalne postaje. So nekatere stvari, ki mi dajo pre-
cej misliti... Predvsem ena.« 

»Ja«. 
»Ali vam smem dati celotne poročilo o delu?« 
»Seveda,« 
In znova si je šel z dolgo roko po pleši. 
»Kar zadeva psihološko pripravo, ni nič poseb-

nega. Vendar pa, ker jim po »prhi« obljubljamo vro-
čo kavo, sem dal na svojo roko pripeljati tja star 
kotel. . .« 

Drobno se je posmehnil: 
» . . . za izpopolnitev okrasja, da tako rečem.« 
Pokimal sem in Setzler je nadaljeval: 
»Glede plinskega postopka vam moram sporočiti, 

da traja včasih več kot deset minut. In sicer iz dveh 
razlogov: zaradi vlažnosti zraka in zaradi vlažnosti 
dvorane.« 

»Vlažnost dvorane?« 
»Ljudem iz Sonderkommanda sem naročil, naj po 

uporabi plina trupla obrizgajo z vodo. Pokrita so 
namreč z izločki. Vodo seveda potem spravijo ven, 
malo pa je še vedno ostane.« 

Vzel sem košček papirja in nalivno pero ter vpra-
šal: 

»In kaj predlagate?« 
»Betonska tla ob robovih zvišati in vdelati odtoč 

Ue žlebičke.« 
Malo sem pomislil in rekel: 
»Ja, ampak to še ni vse. Oskrbeti je treba gretje 

(n razen tega še vdelati močan ventilator. Ventilator 
bo služil tudi za odvajanje plina. Koliko časa morate 
zračiti dvorano po uporabi plina?« 

»Prav o tem, Herr Sturmbannfiihrer, sem se hotel 

{»ogovoriti z vami. Po vaših računih naj bi zračenje 
rajalo deset minut. Praksa pa je pokazala drugače. 

Ljudje iz Sonderkommanda, ki iz dvorane vlačijo 
trupla, se pritožujejo, da jih boli glava in da se sploh 
počutijo slabo. Zato je postopek počasnejši.« 

»Za zdaj naj čakajo, da se prostor dobro prezrači. 
Ventilatorji pa bodo že skrajšali to fazo dela.« 

Setzler je zakašljal. 
» še nekaj drugega, Herr Sturmbannfiihrer. Kri-

»tali padejo v dvorani na tla. Ko jetniki popadajo, 
jih seveda prekrijejo s svojimi telesi. In ker jih je 
tmeraj zelo veliko na kupu, se iz določenega dela kri-
stalov plin ne more sprostiti.« 

Vstal sem, otresel pepel s cigarete v pepelnik in 
pogledal skoz okno. 

»Ka j predlagate?« 
»Za zdaj nič, Herr Sturmbannfiihrer.« 
Ne da bi sedel, sem si ta pojav zapisal in Setzlerju 

namignil, naj nadaljuje: 
»Ljudje iz Sonderkommanda imajo tudi precej 

težav z odstranjevanjem trupel. Ker jih obrizgamo z 
todo, so trupla mokra in jim drsijo iz rok.« 

Zapisal sem si in pogledal Setzlerja. Ves čas se 
mi je dozdevalo, da mi ima sporočiti nekaj važnej-
šega in da nalašč odlaša. In nestrpno sem mu rekel: 

»Naprej!« 
Setzler je zakašljal in pogledal stran, 
» š e . . . še neka podrobnost... Herr Sturmbann-

fiihrer. Na podlagi ovadbe sem dal preiskati nekega 
moža iz Sonderkommanda. Pri njem smo našli dvaj-
set prstanov, ki jih je ukradel mrličem.« 

» In kaj je nameraval z njimi?« 
»Rekel je, da takšnega dela ne zmore brez alko-

hola. In prstane je nameraval pretopiti v Schnaps.« 
»Pri kom?« 
»Pri esesovcih. Dal sem preiskati nekaj SS, a ni 

sem nič našel. 2ida smo seveda ustrelili.« 
Pomislil sem in rekel: 
»Odslej naprej naj takoj po plinskem postopku 

poberejo vse prstane. Samo po sebi umljivo, da pre-
moženje jetnikov postane lastnina Reicha.« 

Premolk. Pogledal sem Setzlerja. Njegova gola 
lobanja je počasi zardela in spet je pogledal stran. 
Pričel sem hoditi po sobi gor in dol. Spotoma sem 
Vprašal: 

»Je to vse?« 
»Nein, Herr Sturmbannfiihrer,« je rekel Setzler. 
Spet je zakašljal. Hodil sem p6 sobi, ne da bi ga 

pogledal. Preteklo je nekaj trenutkov, njegov stol je 
laškripal, znova je zakašljal in rekel sem: 

»No?« 
V hipu me je obšel nenaden nemir. Setzlerja ven-

dar še nikoli nisem nahrulil; torej se ne boji mene! 
In od strani sem ga pogledal. Iztegoval je glavo 

naprej in v eni sapi povedal: 
»Kar zadeva celotni učinek, Herr Sturmbann-

fiihrer, vam moram žal sporočiti, da ne presega 
učinka v Treblinki.« 

Obstal sem kakor prikovan in zadri vanj oči. S 
svojo dolgo roko si je šel po pleši in nadaljeval. 

»Res je, da je naš obrat veliko popolnejši kakor 
r Treblinki. Upore smo praktično eliminirali, plinski 
postopek je hiter in zanesljiv in v naših dveh manj-
ših dvoranah lahko za zdaj v 24 urah likvidiramo 
5000 enot.« 

Rezko sem se oglasil: 
»Pa?« 
»Vendar jih pokopati ne moremo več kot 500...« 
»čisto res,« je nadaljeval, »ubijati je malenkost. 

Največ časa nam vzame pokopavanje.« 
Opazil sem, da mi roke trepečejo. Skril sem jih 

sa hrbet in rekel: 
»Podvojite Sonderkommando.« 
»Oprostite, Herr Sturmbannfiihrer, stvari se kljub 

temu ne bi izboljšale. Skozi vrata ne moremo zvleči 
več kot dvoje ali troje trupel hkrati. Tudi v jarke ne 
morem poslati več mož. Že tako so drug drugemu 
napoti.« 

avto in Ferdinand je obljubil, da mu ga bo iztaknil. 
Pošteno, nič se ne bojte.« ' 

»Kaj se je zgodilo drugi dan?« 
Spet sta se sporazumela z očmi in Malgret Ji-

ma je moral pomagati. 
»Vama je v sredo okrog petih telefoniral v gara-

žo?« 
»Ne, k »Pelikanu« na Wagramski cesti. vTam sva 

ob tej uri skoraj zmerom.« 
»Zdaj, gospoda, pa bi rad natanko zvedel, bese-

do za besedo, če je mogoče, kaj je rekel. Kdo mu je 
odgovoril?« 

»Jaz,« je rekel Jo. 
»Premisli. Nič se ne mudi.« 
»Zdelo se mi je, da je v stiski ali da je razbur-

jen. V začetku nisem dobro razumel, za kaj gre, ker 
je vse zmešal, tako Je hitel, kot da se boji, da bo 
zveza pretrgana.« 

»Vse to vem.« 
»Rekel mi je, da ga zasledujejo neki tipi in da 

se boji, vendar pa mu je prišlo na misel, kako bi se 
jih znebil.« 

»Potem?« 
»Rekel je približno tole: To je strašna zgodba, 

ampak morebiti bi se iz tega dalo kaj izvleči. Ne po-
zabite, komisar, da ste obljubili . . . « 

»To obljubo ponavljam. Odšla bosta od tu prav 
tako svobodno, kot sta prišla, in nihče vaju ne bo 
nadlegoval, karkoli mi že bosta povedala, pod pogo-
jem, da mi povesta vso resnico.« 

»V redu! Potem je Albert dodal: Nocoj ob osmih 
pridita k meni. Se bomo pomenili.« 

»Kaj sta si vidva mislila?« 
»Počakajte. Preden je odložil slušalko, si je vzel 

še toliko časa, da je rekel: Nino bom poslal v kino. 
Ali razumete? To je pomenilo, da je nekaj resnega.« 

»Trenutek. Ali je Albert že kdaj delal z vama?« 
»Nikoli. Kaj pa bi počel? Saj poznate naše delo. 

Nič slabega ni, ampak nemara ni popolnoma po pra-
vilih. Albert je bil meščan.« 

Art Buchvvald: 

ZAKON ALI BIKOBORBA 

temu pa mu je prišlo na misel, da bi 
se o ^ C T s tem, kar je odkril.« 

» l i b i t i že. Ne vem. Čakajte! Trudim se, da bi 
se spo^J1. kako je rekel, ampak se ne morem. Govo-
ril je0 01Pi s severa.« 

»ločiva sta se odločila, da prideta na sestanek.« 
))W bi mogla storiti kaj drugega?« 
„pokušaj, jo. Nikar se ne delaj neumnega. Vsaj 

tokrat nič ne tvegaš, si lahko odkritosrčen. Pomi-
slil si-aaJe tvoj prijatelj Albert odkril može iz ti-
ste p i ^ j s k e tolpe; Iz časopisov ti je bilo znano, 
da so$1 .^grabili več milijonov. In si se vprašal, ali 
bi se aa lo narediti, da bi tudi ti dobil nekaj. Je ta-
ko?« „.u, 

Sem, da je to hotel reči Albert.« 
»Vf^u. o tem smo si na jasnem. Potem?« 
»C* sva šla na sestanek.« 
»I*®®'vama je na Bulvaru Henrika IV. pokvaril 

avto, ^ ^ česar domnevam, da rumeni citroen ni 
bil ta^ n°v, kot je bil videti.« 

»Povi la sva ga, da bi ga prodala. Nisva si mi-
slila, £ bova uporabila sama.« 

» F Uiarentonsko nabrežje sta prišla dobre pol 
ure p?%02no. Naoknice so bile zaprte. Odprla sta vra-
ta, ki ̂  Wla zaklenjena.« 

Spe sta se mračno spogledala. 
»Pri jatel ja Alberta sta našla umorjenega z no-

žem.« v. , 
tffj je.« 
Ifittja storila?« ' , 

S V a Videla, da je bila hiša prebrskana. 
Pomi^Z^a na Nino, ki se bo vrnila iz kina. V bli-
žini en kino, v Charentonu, blizu prekopa. 
Odšlas, ^a.« 

M Ja mislila napraviti?« , _ 
»NfC nama ni bilo jasno, častna beseda. Oba 

sva skrbeh. Najprej ni prav nič zabavno spo-
ročiti ^ o novico ženski. In potem sva se spraše-
vala, je kateri tip iz tiste tolpe opazil.« 

• 1 
»In sta se odločila, da bosta Nino spravila na-

deželo.« 
" »Da.« 

»Je daleč?« 
»čisto blizu Corbeila v neki gostilni ob bregu Sei-

ne.« 
»Ali ni hotela govoriti z Albertom?« 
»Pregovorila sva jo. Ko sva se ponoči pripelja-

la ilazaj na nabrežje, ni bilo okrog hiše nikogar. Izpod 
vrat je še zmerom svetila luč, ker ni nihče pomislil 
na to, da bi jo ugasnil.« 

»čemu sta truplo spravila drugam?« 
»To misel je imel Ferdinand.« 
Maigret se Je obrnil k temu, ki je sklanjal gla-

vo, in ponovil: 
»čemu?« 

' »Ne bi vam znal razložiti. Bil sem precej razbu-
rjen V gostilni sva malo pila, da bi si opomogla. Re-
kel sem si, da so pri sosedih najbrž videli avto, da 
so morebiti opazili naju. In potem, da bodo poiskali 
Nino, če se razve, da je Albert mrtev, in da ta ne bo 
mogla molčati.« 

»Naredila sta lažno sled.« 
»če hočete. Policija se manj vneto ukvarja s ka-

ko zadevo, kadar gre za pretepaški zločin, za zadevo, 
ki je videti preprosta, kadar na primer človeka za-
bodejo z nožem na ulici, zato da mu vzamejo denar.« 

»Ali je tudi vama prišlo na misel, da sta preluk-
njala nepremočljivi plašč?« J . . . „ . . .. 

»To sva pač morala. Tudi zato, da bi bilo videti, 
kot da so ga na ulici.« 

»In da ste mu razbili obraz?« 
• »To je bilo neogibno. Saj ni mogel nič čutiti. Re-
kla sva si, da bodo zadevo takole brž presodili m da 
nisva v nobeni nevarnosti.« 

»To je vse?« , , 
»To je vse, prisežem. Ni res, Jo? Drugi dan sem 

avto prebarval modro in zamenjal tablico.« 
Videlo se je, da hočeta že vstati. 
»Trenutek. Po tistem nista nič dobila?« 

Vsakdo vidi v bikoborbi nekaj drugega. Običajno 
je ta borba zvezana s smrtjo, toda neki naš prijatelj, 
s katerim smo nedavno prisostvovali bikoborbi, trdi, da 
je bikoborba še najbolj podobna zakonu! Tukaj moramo 
pristaviti, da se je naš prijatelj nedavno ločil. 

»Zame,« je dejal naš prijatelj, »je bikoborba popolna 
zakonska drama.« 

»Kako je to mogoče?« smo ga vprašali. 
»Pričnimo od začetka! Pred sabo vidimo čudovito 

oblečenega matadorja — ta v našem primeru predstavlja 
nevesto, vitko, samozavestno, skratka popolnega gospo-
darja položaja. Zdaj pa pozor! Bik je pravkar stopil v 
areno! To je ženin. Veličasten je, toda zmeden in nepri-
jetno se počuti. Množica tuli. Zakaj? Zato, ker je to dan 
poroke, ljudje pa vedno tulijo, kadar se kdo ženi. 

Zdaj prične bik rjoveti in napadati, toda matador — 
oziroma nevesta — samo maha s svojim plaščem. Igra 
se z bikom in mu pušča vero, da je močna žival. Kar 
matador počenja, pa je v bistvu iskanje bikovih slabih 
točk.« ^ * . 

»Kaj pa potem?« smo ga vprašali in poizkusili odkriti 
bika v potezah njegovega obraza. 

»Trobente naznanijo, da je svatbe konec in da se re-
sno prične zakon. Najprej pridejo pikadorji; to so ženini 
sorodniki. Bik divja, pikadorji pa ga neprestano zbadajo 
v vrat in hrbet, tako da bik kmalu ne more več dvigniti 
pogleda« 

»Vidimo, kam merite,« smo mu dejali. 
»Nato pridejo banderilosi — ženine prijateljice. Tudi ti 

morajo prispevati svoj delež, da bi bikove mišice čimbolj 
oslabele in da bi še bolj izkrvavel. Zdaj bik že komaj 
dvigne glavo. 

Nato sledi zadnje dejanje. Dobro me poslušajte! Ma-
tador — ali žena — se zdaj z bikom ne igra več Zdaj 
se je zresnila. Dvigne svoj rdeči plašč in bik kot pravi 
idiot zdrvi Sproti njemu. Pri tem pa je tako neumen, 
da nikoli ne napade matadorja, temveč plašč. Njegovo — 
bikovo — stanje je zdaj seveda že precej slabo zaradi 
predhodne igre ženinih sorodnikov in prijateljic, čimbolj 
bik besni, tem bolj je neumen, čimbolj se matador iz 
njega norčuje, tem bolj ga občinstvo pozdravlja. Gledalci 
so vedno na strani slabšega.« 

»Prav kot v vsakdanjem življenju,« je pripomnil nek-
do. 

»Pripravljeni smo na zadnji trenutek tragedije. Bik 
ranjen, zmeden, preplašen in izmučen gleda v matadorja. 
Matador stoji hladnokrvno pred njim in ga prezirljivo 
opazuje — nato pa mu neusmiljeno porine meč v srce. 
Bik se nekaj časa opoteka, nato se zgrudi. Zakon je kon-
čan in matador (t. j. žena) pokaže občinstvu bikova 
ušesa in rep, občinstvo pa mu divje ploska« 

»Kaj pa predstavljajo ušesa in rep?« smo vprašali 
svojega prijatelja. 

Pogledal nas je z žalostnimi očmi in odgovoril: 
»Vzdrževalnino.« 

SMEH STOLETIJ 
Po smrti kardinala Richelieuja so razširili po Parizu 

naslednji satirični epitaf: 
»Tukaj počiva sloviti kardinal, ki je napravil več sla 

bega kot dobrega. Dobro je napravil slabo, slabo je opravil 
dobro.« 

V tem času je deloval znani filozof Descartes. Tega je 
imovit znanec presenetil ob bogato obloženi mizi. Prišlec 
je pomembno namignil: 

»Glej, glej! Kdo bi si mislil, da so tudi učenjaki taki 
sladkosnedeži« 

Descartes se je obrnil in mirno dejal: 
»Ali morda mislite, da je narava vse stvari ustvarila 

jsamo za puhloglavce?« 

Satirik in pesnik Benserade se je nekoč v akademiji 
usedel na sedež, ki je bil_določen za znanega pesnika 
Furetiera. Vpričo njega je nato prav glasno rekel: 

»Zdaj pa sedim na mestu, od koder lahko povem mar-
sikatero neumnost.« 

»Le nadaljujte!« se je oglasil Furetičre, »saj ste kar 
imenitno začeli!« 

La Fontaine, slavni basnopisec, je slišal, kako so pomi-
lovali tiste, ki se pečejo v peklenskem ognju. Smehljaje 
je dejal: 

»Ne skrbite zanje! Popolnoma sem prepričan, da se 
bodo kmalu privadili novemu okolju in se počutili kot 
ribe v vodi.« 
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S tem se je položaj obeh mož precej pojasnil. Fer-
dinandova garaža gotovo ni bila dostikrat odprta ob-
činstvu. Morebiti ni preprodaj al ukradenih avtomo-
bilov, ker je za to potrebno zapleteno orodje, da jih 
prenarediš, in cela organizacija. Vrh tega sta bila 
oba med tistimi, ki ne marajo tvegati preveč. 

Bolj verjetno je, da za nizko ceno kupuje stara 
vozila, ki jih popravi, tako da dobijo kar spodoben 
videz, s čimer premotiš lahkoverneže. 

V točilnicah, na dirkališčih, v hotelskih dvoranah 
človek zmerom sreča naivne meščane, ki prav radi 
izkoristijo izredno priložnost. Včasih jih celo prego-
voriš, če jim v uho šepneš, da je bil avto ukraden 
neki filmski zvezdi. 

»Sta bila oba zadnji torek v Vincennesu?« 
še enkrat sta se morala spogledati, ne zato, da 

bi se sporazumela, pač pa, da bi se spomnila. 
»čakajte! Poslušaj, Ferdinand, ali nisi v torek za-

del na kobilo Semiramis?« 
»Sem.« 
»Potem sta bila tam.« 
»In Albert?« 
»Aha! Zdaj se spominjam. To je bil tisti dan, ko 

je med tretjim krogom lilo kot iz škafa. Albert je bil 
tam, opazil sem ga od daleč.« 

»Nista govorila z njim?« 
»Ker ni bil v krogu, pač pa pri tehtnici. Midva 

sva med tistimi, ki hodijo gledat v krog. Po navadi tu-
di Albert. Ta torek je imel s seboj ženo. Bila Je ob-
letnica njune poroke ali nekaj takega. To mi Je ome-
nil nekaj dni prej. Mislil si Je celo kupiti ne predrag 

— Samo hipec, da pobriSem še klop...! 



Zakaj klub še ni zaživel? 
Klube si zamišljamo kot 

središče družbenega življenja, 
kjer se načrtno goji jo tudi 
razne oblike estetske vzgoje. 
Estetska vzgoja je sestavni 
del splošnega izobraževanja 
ln za celovito oblikovanje so-
cialističnega človeka nujno 
potrebna. Sem sodi področje 
filma, glasbe, likovne in gle-
dališke umetnosti, literature 
m podobno. Vsebino, metode 
in oblike dela v klubih naj 
bi organizatorji klubskega 
življenja prilagajali potrebam, 
razmeram in interesom do-
ločenega kraja. Izhodišče kul-
turno - izobraževalnega dela 
naj bo kulturna ustvarjalnost 
današnje dobe. Posebno skrb 
bi bilo treba nameniti pod-
ročju industrijskega obliko-
vanja Jn izbruševati estetski 
okus in odnos človeka do 
obiačenja, do opreme stano-
vanj, javnih prostorov, zgradb, 
naselij itd. 

Ob vsem tem se poraja 
vprašanje, kdo naj bo orga-
nizator klubskega dela in kdo 
naj usmerja program. V Bre-
žicah so to nalogo na tihem 
prepustili Zavodu za razvoj 
prosvete in kulture. Klub še 
ni zaživel. Zanj je določen 
prostor v prosvetnem domu, 
ni pa še dokončno opremljen. 
Začeti bi se dalo tudi brez 
popolne opreme, vendar sta 
potrebna program in zagoto-
vilo, da bo to dejavnost ne-
kdo financiral. Za sodelova-
nje pri sestavljanju progra-
ma bo treba zainteresirati 
družbeno-po litične organiza-
cije, prosvetna in druga dru-
štva, kulturne ustanove in po-
samezne kulturne delavce, ki 
bi lahko obogatili program. 

Tov. Ivan Vogrinc, uprav-
nik Zavoda za razvoj pro-
svete in kulture v Brežicah, 
takole ocenjuje vzroke seda-
njega mrtvila: 

»Klubsko življenje se bo pri 
nas lahko pričelo šele tedaj, 
ko bomo imeli organizatorja, 
morda občinski odbor za klu-
be ali kako drugo družbeno 
telo. Takšen odbor ba prevzel 
nase odgovorne naloge in bi 
Ml dolžan pomaga/ti tudi va-
škim klubom, M marsikje 
tovotarijo. Klubski prostor v 

Brežicah ni povsem izkori-
ščen. Uporabili smo ga koli-
kor mogoče koristno. Največ-
krat ga oddajamo za seje. 
Odstopili smo ga tudi za ne-
katere razstave. Do sedaj so 
bile tri: filatelistična in urba-
nistična raastava in razstava 
mladinskega čtiva. Menim, da 
hi razstave tudi vnaprej do-
polnjevale klubsko dejavnost.« 

BREŽIŠKE 
VESTI 

Izjavo tovariša Vogrinca 
dopolnjujemo še z mnenjem 
tov. Rada Dernača, predsed-
nika sveta za prosveto in kul-
turo pri občinski skupščini 
Brežice: 

»Od ustanovitve Zavoda za 
razvoj prosvete in kulture je 
minilo leto dni. V okviru te-
ga zavoda smo si takrat za-
mišljali kino, knjižnico, klub, 
delavsko univerzo in prosvet-
ni servis. Zdaj je precej dru-
gače. Ljudska knjižnica se je 
zaradi ugodnejših finančnih 
pogojev osamosvojila, delav-
ska univerza je ostala samo-
stojen zavod, servis se še ni 
razvil in zavod se ukvarja 
pretežno s kinematografsko 
dejavnostjo. Zadnje čase se 
mu je priključil tudi Radio 
Brežice. 

Klubski prostor v Brežicah 
žal še ni zadovoljivo oprem-
ljen. Za njegovo vzdrževanje 
in delo bo treba planirati 
sredstva v občinskem skladu 
za prosveto in kulturo. 

V naši občini imamo klube 
v Globokem, na Jesenicah na 
Dolenjskem in v Mrzla/vi vasi. 
Organizatorji so pokazali ve-
liko volje in prizadevnosti, 
vendar bo pomoč bodočega 
kluba v Brežicah povsod za-
želena. Ob koncu pripomi-
njam, da problematik^ klu-
bov najbolje poznajo člani 
sosveta za klube pri občin-
skem svetu za prosveto in 
kulturo.« 

In zdaj še mnenje prof. 
Bogomirja Javornika, člana 
klubskega sosveta: 

Priprave za praznovanje 
novoletne jelke 

Občinska zveza prijateljev mladine v Brežicah je 
poslala vsem svojim društvom priporočilo, naj kar 
najboljše organizirajo praznovanje novoletne jelke 
za predšolske otroke. Društva naj bi nudila pomoč 
tudi šolam. 

Otroci bodo prejeli skromna darila v vrednosti 
200 din, za kar bo občinska zveza DPM potrošila del 
dotacij občinske skupščine in prispevke gospodar-
skih organizacij. Nekaj bodo prispevali tudi starši, 
vsaj za pogostitev otrok. 

Zveza prijateljev mladine priporoča v otroškem 
vrtcu kolektivno obdaritev, vendar ne takih daril, 
Id jih lahko kasneje uporabljajo samo odrasli (npr. 
televizor). Društva, šole ln vrtci naj izbirajo med 
športnimi rekviziti, pripomočki za delo v pionirskih 
krožkih ln knjižnimi zbirkami. 

Križišče v Globokem, seveda pred zadnjim snegom 

»Za organizirano klubsko 
življenje je potreben poklic-
ni vodja, kajti noben amater 
si ne upa odločiti se za tako 
odgovorno delo. V Brežicah 
naj bi bil centralni klub, ki 
bi svojo dejavnost izžareval 
navzven. Tako bi poživili in 
popestrili delo vaških klubov. 
Ti načrti zahtevajo precej de-
narja. Potrebna finančna sred-
stva za klube bi morali za-
gotoviti v občinskem skladu 
za kulturo in prosveto, in to 
nekako uzakoniti v statutu. 

Za usmerjanje programske 
politike pa bi bilo potrebno 
ustanoviti programski svet.V 
njem naj bi bile zastopane 
vse dejavnosti, da bodo klub-
ski večeri bolj raznolični. 
Program bo na začetku tre-
ba prilagajati interesom. V 
ponedeljek bi si obiskovalci 
na primer lahko ogledali te-
levizijsko dramo, ki bi ji sle-
dila obrazložitev, naslednji 
večer bi bilo na sporedu pre-
davanje s poljubno tematiko, 
nato bi se morda zbrali ša-
histi, ljubitelji glasbe ali lju-
bitelji likovne umetnosti. 

Mladina bo prav gotovo po-
gosten obiskovalec kluba. Ce 
pa je klub namenjen tudi 
mladini, je prav, da ji v kul-
turnem miljeju klubskega 
prostora kdaj pa kdaj do-
volimo ples.« 

Pa končajmo za danes te-
mo o klubih! Na j se ogla-
sijo še drugi in povedo, kako 
je s tem v Brežicah. Mor-
da ima Socialistična zveza 
predlog za rešitev? Zimska 
sezona še ni zamujena in 
marsikateri občan bi želel 
prebiti kak večer ob dobrem 
programu v klubu. 

Jt. 

Miha Škrlec, predsednik od-
bora za gradnjo prosvetnega 
doma v Veliki Dolini, je pred 
poldrugim mesecem povedal, 
da bodo dom, če se bo le 
dalo, še pred dnevom repu-
blike spravili pod streho. Le-
po namero jim je žal prepre-
čil sneg, ki jih je za 2 dni 
prehitel... Ko se bo malce 
stopilo, bodo z deli takoj na-
daljevali. 

»Vsaka hotelska kuhinja bi bila zadovoljna s tako shrambo!« smo zadovolj -
no vzliknili, ko sta nam požrtvovalna tovariša upravitelj osnovne šole Pišece in 
njegova žena tov. Ostreličeva pred kratkim pokazala zaloge, ki so jih v Pišecah 
letošnjo jesen pripravili za šolsko kuhinjo. Kako tudi ne! V shrambi imajo 800 
litrov sadnih sokov, 200 litrov kompotov in 400 litrov marmelade. Razen tega so 
vložili 3201 kumaric, 2 kadi zelja (prvo so že pojedli), precej fižola in paradiž-
nika. Otroci so prinesli od doma tudi veliko jabolk in tako na pišečki šoli nihče 
ni lačen, ko delijo šolarjem toplo malico, enolončnice, kislo zelje ali sadje. Sola 
Pišece se tudi letos ni izneverila svoji dobri in zgledni praksi! 

Obnovljena klavnica v Brežicah 
Kmetijska zadruga Brežice 

je 14. decembra proslavljala 
nov delovni uspeh — otvori-
tev obnovljene komunalne 
klavnice. Predsednik delav-
skega sveta tov. Pire je go-
stom, med katerimi so bili 
predstavniki občinske skup-
ščine, družbeno-političnih or-
ganizacij, podjetij in zavodov, 
v uvodnem govoru obrazložil, 
čemu se je zadruga lotila te 
naloge, kakt> so potekala dela 
in kakšen pomen ima mo-
dernizirani obrat za občino. 
Ob tem je seznanil prisotne 
tudi z napori delovnega ko-
lektiva za sodobno živinore-
jo in povabil goste, naj po 
ogledu klavnice obiščejo še 
živinorejske obrate v Trnju 
in Cerkljah. 

Proslava dneva JLA 
21. decembra dopoldne bo 

v garniziji JLA v Cerkljah 
sprejem za predstavnike 
ljudske oblasti in delovnih 
organizacij, v petek zvečer 
pa bo v Brežicah slavnostna 
akademija v počastitev dne-
va naše ljudske armade. Tu-
di letos bodo oficirji JLA in 
stari partizanski borci obi-
skali mladino v šolah in ji 
pripovedovali o našem boju 
za svobodo. Predstavniki Zve-
ze borcev se bodo udeležili 
tudi odkritja. muzeja revolu-
cije v Celju, ki bo v soboto 
dopoldne. 

Predsednik občinske skup-
ščine tov. Milan šepetavc je 
ob izročitvi ključev čestital 
delovnemu kolektivu za uspeh 
in razvil misel, da bi v per-
spektivi kazalo ta obrat še 
dopolniti z objekti za prede-
lavo mesa. Ka j je pravzaprav 
narekovalo potrebo, da si za-
druga uredi sodobno klavni-
co? Predvsem razširjena, so-
dobno zasnovana živinoreja 
in to, da je občinska skup-
ščina zaupala zadrugi oskrbo 
celotnega območja občine • z 
mesom. 

Leta 1957 je bil napravljen 
investicijski program za grad-
njo nove klavnice s predra-
čunskim zneskom 80 milijo-
nov dinarjev. Zadruga zaradi 
pomanjkanja finančnih sred-
stev prvotnega programa ni 
mogla uresničiti. Kasneje se 
je raje odločila za prenovitev 
stare klavnice, ki jb je zdaj 
dokončala ob pomoči občin-
ske skupščine. 

Stara klavnica je bila zgra-
jena pred 108 leti. V tem ob-
dobju so bile napravljene le 
manjše izboljšave, hladilnih 
naprav pa sploh ni bdio. V 
takilh pogojih so zadnja lota 
klali v njej več kot tisoč ton 
živine. Zmogljivost rekon-
struirane klaivnice je za sto 
odstotkov večja. V klavnici 
bo urejena tudi hladilnica za 
deset ton mesa. Hladilne na-
prave bodo montirali prihod-
nje leto. Z nakupom avtomo-
bila je zadruga poskrbela tu-

di za higienično razvažanje 
mesa. 

Vrednost vseh investicij za 
klavnico bo znašala 34 mili-
jonov dinarjev. Popolnoma bo 
dokončana prihodnje leto. Za 
brežiško občino pomeni ta 
rekonstrukcija spet korak k 
napredku. Potrošnikom se 
obeta boljša preskrba z me-
som, pa tudi turistični in go-
stinski obrati zaradi pomanj-
kanja mesa ne bodo več v 
zadregi. 

Občinska konferenca 
ZMS 

V nedeljo, 22. decembra, 
bo v Brežicah občinska kon-
ferenca ZMS brežiške komu-
ne. Mladina bo pregledala 
dosedanje delo in sklepala 
o nalogah, ki so zdaj pred 
mladinsko organizacijo, o če-
mer bomo več poročali pri-
hodnji teden. 

ZA PRIJETNO 
RAZVEDRILO 

— JURČIČ: 
Kloštrski žolnir 

— SELIŠKAR: 
Ljudje z rdečo zvezdo 

— DULAR: 
Andrej in Katja 

Izdala DOLENJSKA 
ZALOŽBA 

Občani so prisluhnili šolnikom 
V vseh večjih krajevnih središčih brežiške občine so 
bili pretekli teden zbori občanov, na katerih so obrav-

navali izključno problematiko šolstva 
Prebivalci Brežic so se minuli torek 

zbrali v Domu kulture in prosvete. Na 
dnevnem redu so bila poročila ravna-
teljev šol ter volitve šolskih odborov 
in pionirskih starešinskih svetov. Pro-
svetni delavci so torej imeli lepo pri-
ložnost, da se z občani temeljito pogo-
vorijo o učno-vzgojnem delu, sistemu 
nagrajevanja, potrebah po novih šol-
skih prostorih, skratka o uspehih in 
težavah posameznih šol in celotnega 
šolstva v občini. 

Pouk v treh izmenah 
Ko je stopil iyed občane prof. Gre-

gorič, ravnatelj II. osnovne šole, je 
najprej izrazil obžalovanje, ker dvora-
na ni bila povsem zasedena. Na dose-
danjih zborih tega nismo bili vajeni. 
Morda se občanom zdi važnejša gospo-
darska problematika, a vendar tudi šol-
stvo po svoje sodi v gospodarstvo. 
Obisk je bil kljub temu dober in za 

vse tiste, ki so bili na zboru, lahko 
rečemo, da so prišli iz interesa, saj 
so ves čas živo spremljali poročevalce 
brežiških šol. 

Na II. osnovni šoli je 15 oddelkov, 
pouk pa teče v treh izmenah. Učilnice 
so ves dan zasedene, prostorov za teh-
nični pouk in šolsko kuhinjo pa sploh 
ni. Delo prosvetnih delavcev na šoli je 
kvalitetno. Najboljše merilo za to je 
dobro napredovanje učencev v srednjih 
Šolah. Neustrezen je še vedno sistem 
nagrajevanja. Osebni dohodki prosvet-
nih dclavcev so prenizki, gola je za 
letos planirala 20 milijonov dinarjev 
izdatkov, a za materialne stroške jc od 
tega namenjenih samo 2 milijon;) di-
narjev. To razmerje med osebnimi in 
materialnimi izdatki bo spričo velikih 
potreb po nazornejšem in učinkovitej-
šem pouku treba spremeniti in se pri-
bližati razmerju 80:20. To bi bil» šele 
jamstvo za normalno oskrbo vseh šol 
z učili 

Letos pod lastno streho 
O delu I. osnovne šole je spregovo-

rila ravnateljica tov. Rozika Bohinc. 
Solo obiskuje 580 učencev iz Brežic ln 
bližnje okolice. Do letos so vsi gosto-
vali v gimnazijskih učilnicah, jeseni 
pa so dobili lastno streho v zgradbi 
centra za blagovni promet. Stanje se 
je popravilo, čeprav trenutno ni mož-
nosti za tehnični in gospodinjski pouk. 
2al, tudi tople malice za otroke nima-
jo kje skuhati. Napredek je prav go-
tovo to, da ima pouk v treh izmenah 
samo še en ddolek. Se vedno pri-
manjkuje učil in kabinetov. V oddelkih 
je preveč učencev, zaradi česar trpi 
šolsko delo. Učna mesta so zadovoljivo 
zasedena, posebnih kadrovskih težav ni, 
glede osebnih dohodkov pa velja tudi 
za to šolo ugotovitev v prejšnjem po-
ročilu. 

Finančna sredstva dobi šola le za naj-
nujnejše. Po preselitvi je bilo treba 
urediti in opremiti šolsko stavbo, za 
kar naj bi porabili 3,500.000 dinarjev. 
Do sedaj je šola prejela le 1,750.000 di-
narjev, 800.000 dinarjev pa še dolguje 
za pohištvo. Vse naštete težave nujno 
odsevajo v rednem delu šole, ki bi bilo 

SPODNJE 
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Izhodišče za delo poslancev naj bo v občini 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

udeležiti, seznanjeni pa bodo 
vsaj s problemi, o katerih 
razpravljajo. Le tako in s 
skupnimi razgovori v okviru 
aktiva poslancev bi lahko 
preučevali razvoj na vseh pod-
ročjih družbene dejavnosti in 
se dogovarjali o predlogih za 
izdelavo ali izpopolnitev za-
konskih predpisov. 

Pomen dolgoročnega 
planiranja 

V drugem delu posvetova-
nja so poslanci obravnavala 
nekatera aktualna gospodar-
ska vprašanja celjskega okra-
ja. Ugotovili so, da se je do-
slej veliko naredilo na gospo-
darskem področju, v prihod-
nje pa naj bi razvoj na tem 
in vsem drugem družbenem 
področju še kvalitetneje za-
stavili z dolgoročnim planira-
njem. V zvezi s tem so ome-
nili, da je sestavljanje 7-let-
nega programa sprožilo v pod-
jet j ih mnogo pobud in pone-
kod nerealnih želja. Pri tem 
so nekatere gospodarske or-
ganizacije pokazale neresnost 
in program sestavljale v zelo 
ozkem krogu ljudi, namesto 
da bi bil nosilec programa 
delovni kolektiv in da bi 
pri sestavljanju upoštevali 
pobude kolektiva. Tudi je 
premalo množičnega razprav-
ljanja o prehodu na 42-urni 
delovni tednik in o statutih 
delovnih organizacij. Zaradi 
tega bo ena izmed nalog, da 
temeljito preučijo, katere in-
vesticije so najnujnejše, de-
jansko izvedljive in ekonom-
sko upravičene. Zavzeli so se 
tudi, da bi del sredstev ostal 
za komunsko gospodarstvo. 
Hkrati so ob razpravi o kre-
ditni politiki omenili težave, 
v kakršnih se je znašel celj-
ski okraj, zaradi določitve ne-
enotne proračunske potroš-
nje. Zaradi kriterijev iz prejš-
njih let j e ta okraj v pri-
merjavi z drugimi slovenski-
mi okraji precej prikrajšan 
glede proračunskih sr^stev 
in ne bo mogel tako razvijati 
družbenih služb kot drugi 
okraji. 

Škodljivo zapiranje 
v ozke občinske meje 
V zvezi z gospodarstvom so 

govorili o kadrovski politiki 
kot o eni izmed zelo po-
membnih akcij in poudarili, 
da bo treba to vprašanje te-
meljito reševati. Prav tako 
bo treba vso skrb posvetiti 
najrazličnejšim oblikam po-
vezave med gospodarskimi 
organizacijami in medseboj-
ni pomoči, da si razdelijo 
delo in specializirajo svojo 
proizvodnjo. Hkrati bo treba 
epuza; ouAi^rarpjd fliefiABadpo 
komunalnega sistema, da bi 
vsaka občina imela vse de-
javnosti in da bi se zapirala 
v svoje meje. Zaradi takih 

teženj so se doslej zapravlja-
li milijoni, ki bi jih lahko 

• koristno uporabili drugod. Po 
mnenju poslancev se bo tre-
ba zavzeti za takšne predpi-
se, ki bodo odpravili vse ti-
sto, kar zavira proces gospo-
darske integracije. Zdaj je 
namreč tista občina, z ob-
močja katere se gospodarska 
organizacija združi s podjet-
jem, ki ima sedež v drugi 
občini, prikrajšana, ker ji 
ostanejo le sredstva iz pri-
spevka od osebnih dohodkov, 
medtem ko sredstva za skla-
de izgubi. 

Nespodbudne cene živine 
Na posvetovanju so obrav-

navali tudi pereč družbeni 
problem, ki je nastal v zvezi 
z zakonskim predpisom o ce-
ni živine. Ker te cene niso 
spodbudne niti za proizva-
jalce niti za kmetijske za-
druge, pri odkupu zavestno» 
kršijo predpise, sicer bi ži-
vine nihče ne prodal. Inšpek-
cijska služba bo prekrške pri-
javila in kršilci bodo morali 
plačati kazen, čeprav se in-
špekcijska služba zaveda, da 
bodo morali še najprej za-
vestno kršiti te predpise, če 
bodo hoteli tržišče preskr-
beti z mesom. Na drugi stra-
ni prihajajo odkupovalci iz 
Hrvatske, ki teh predpisov 
ne upoštevajo tako dosledno 
in odvažajo živino za višjo 
ceno. 

Pomoč zasebnim 
kmetom za dvig tržne 

proizvodnje 
Sicer pa je na področju 

kmetijstva še več problemov, 
ki so povezani s povečanjem 
površin v družbenem sektor-
ju. V celjskem okraju je iz-
med vseh 113.000 ha obdelo-
valne zemlje zajeto v druž-
beni sektor 8500 ha, do leta 
1970 pa naj bi te površine po-
večali na 20.000 ha. Najmoč-
nejše podružbljanje zemlje . 
predvidevajo v Savinjski do-
lini in na Krškem polju. S 
tem procesom so povezani 
številni drugi problemi, pred-
vsem pa ta, kakšne možnosti 
ima družba, da uredi življenj-
sko raven kmetov. Pri vsem 
tem povečanju družbenega 
sektorja pa bo ostalo še pri-
bližno 80% vseh obdeloval-
nih površin, ki niso primerne 
za obdelavo v družbenem 
sektonju. Zaradi tega bodo 
kmetijske gospodarske orga-
.nizacije morale tudi zasebne-
mu proizvajalcu pomagati, da 
bo razvijal tržno proizvodnjo 
in se specializiral ter si tako 
dvigal življenjsko raven. 

Glede podružbljainja goz-
darske proizvodnje so po-
slanci poudarili, da bodo 
gozdna gospodarstva morala 
spremeniti odnos do lastnika 
v tem, da bodo uvedla kom-
pleksne sečnje, ki so cenej-

še. Odpraviti pa bo treba tu-
di protislovja med gozdnimi 
gospodarstvi in lesno indu-
strijo in z boljšo povezavo 
med njimi doseči, da bo les-
na industrija bolje izkorišča-
la les in izdelovala čimveč 
končnih izdelkov. 

V razpravi so poslanci ob-
ravnavali tudi nekatere kra-
jevne probleme z njihovih 
območij. Tako so omenili, da 

so na Senovem že pred tre-
mi leti izdelali načrt za 
gradnjo cementarne, s katero 
naj bi nadomestili kasneje 
opuščeni premogovnik, ven-
dar gradnja v 7-letnem pro-
gramu še ni predvidena. Po-
seben problem je most v 
Vidmu-Krškem, ki povzroča 
vsak mesec milijonske izgu-
be, omenili pa so tudi slabo 
cestno povezavo s Celjem. 

VIDEM-KRŠKO pred obletnico 
dneva naše armade 

Ob letošnji proslavi dneva 
ustanovitve naše armade je 
v Vidmu-Krškem čutiti po-
sebno skrb tako za centralno, 
kakor tudi za krajevne pro-
slave v počastitev tega dne. 

V vseh večjih krajih naše 
komune bodo krajevne pro-
slave, razen tega pa je pri-

POROČEVALEC 
KOMUNE 
VIDEM KRŠKO 

pravljalni odbor za izvedbo 
centralne proslave, ki ga je 
imenovala komisija za narod-
no obrambo pri občinski 
skupščini, pripravili svečano 
akademijo. Celovečerni pro-

gram bo v soboto, 21. de-
cembra, zvečer v dvorani 
Svobode na Vidmu izvedlo 
železničarsko kultumo-umet-
niško društvo »Vinko Jed-
jut« iz Zagreba, ki smo ga 
pri nas pred leti že pozdra-
vili. 

Predsedstvo občinskega od-
bora ZROP je sprejelo nalo-
go, da v okviru proslave 
dneva JLA vse krajevne or-
ganizacije izvedejo letne kon-
ference ln predvajajo filme 
za prebivalstvo. Jugoslovan-
ski silm »Pesem« bodo pred-
vajali tudi za šolsko mladino, 
tam, kjer imajo primerno ki-
nodvorano. 

Razen tega bodo pripravili 
za prvoborce skromno pogo-
stitev. S skrbnimi priprava-
mi smo lahko zadovoljni in 
upamo, da bodo uspele. 

Šele pred kratkim smo dobili izvod zanimivega 
turističnega prospekta, ki ga je izdalo Turistično 
društvo Videm-Krško že pred meseci. Domiselno se-
stavljena in okusno natisnjena propaganda je vse-
kakor eden prvih pogojev, ko se predstavljamo do-
mačemu in tujemu turistu. Kaže, da so pri krškem 
turističnem društvu to dobro razumeli. Prospekt 
nam v zgoščenih besedah predstavi občino Videm-
Krško, njene zgodovinske in kulturne posebnosti, 
turistične zmogljivosti, predvsem pa lepe fotografije 
človeka kar zamikajo, da bi si upodobljene' lepote 
narave v tej občini ogledal sam. Osnutek prospekta 
je izdelal akademski slikar Miro Kugler iz Brežic; 
priznati mu moramo, da tudi razvajenega opazo-
valca ni razočaral, saj nam številne podobe zares 
hitro prikažejo značilnosti pokrajine in njenega čl o-
veka. Prospekt naravnost vabi, da si ogledamo Krko 
in Savo z okolico, govori v slikah v Drnovem in dalj-
nih prednikih prebivalcev Krškega polja, popelje 
nas v mesta in vasi, predstavi nam vinorodne kraje 
in naše hramčke, pa spet arhitektonske dragoce-
nosti starodavnega mesta ob Savi in obnavljajoče 
se Kostanjevice na Krki. Pokaže nam Libno, Videm, 

PRIZNANJE TURISTIČNEMU 
DRUŠTVU VIDEM-KRŠKO 

Krško, vinske gorice in hotel Sremič, več drugih 
gostišč, Krko in kopališča, lovske motive in stadion 
v Krškem pa še kaj. Skratka: zanimive fotografije 
in kratek, a pregleden tekst nas vabita, da obiščemo 
to razgibano občino na Krškem polju. Prospekt je 
uredil M. Pogačar, tiskala pa ga je Triglavska tiskar-
na v Ljubljanu 

Zgodaj se je treba pripraviti na prihodnjo turi-
stično sezono. TD Videm-Krško bo lahko pravočasno 
poslalo zanimive prospekte mnogim svojim starim 
In bodočim prijateljem, saj je že pred zimo poskr-
belo za zares učinkovito propagando! To pa je pot, 
ki samo obeta in razveseljuje. Tg. 

LISCA: o delitvi osebnih dohodkov 
V sevniški Lisci so se že v 

prvi polovici letošnjega leta 
resno lotili pripravljanja 
osnutka statuta. Komisija je 
imela mnogo zasedanj, na ka-
terih so vse potrebno gradivo 
najprej zbrali in uredili in ga 
nato začeli načrtno proučeva-
ti. Kmalu so ugotovili, da se 
bo treba v zvezi z načeli, ki 
joh mora vsebovati osnutek 
statuta, lotiti vprašanja deli-
tve osebnih dohodkov. K o so 
pregledali pravilnik o delitvi 
osebnih dohodkov, so razbra-
li, da ga bo treba izpopolniti. 
Primerjave so pokazale, da 

raven njihovih osebnih do-
hodkov ne dosega povprečja 
v stroki. Z umetnim poveče-
vanjem osebnih dohodkov bi 
prav gotovo prej škodovali 
kot koristili. V pravilnik o 
delitvi osebnih dohodkov je 
torej treba vnesti spodbudna 
določila za nagrajevanje prid-
nost i Uvedli bodo premije, 
ki bodo spodbujale k poveče-
vanju produktivnosti dela. Te 
premije bodio namenjene v 
prvi vrsti tistim delovnim me-
stom, ki z večjo produktiv-
nostjo spodbujajo proizvodni 
proces na ostalih delovnih 

V prihodnjem letu več 
spomenikov NOV 

mestih. Da ne bd zašli v skraj-
nost in ker je tak sistem na-
grajevanja pri njdh še nepre-
izkušen, bodo uvedli tudi kaz-
ni. Delavka, ki bo presegla 
svojo ^ obveznost, bo imela 
pravico do izplačila premije, 
če pa delovne obveznosti ne 
bo dosegla, bo plačala kazen. 
Da bi zmanjšali stroške z bo-
lezninami, so sklenili, da jih 
bodo začeli obračunavati po-
samično. Doslej so obračuna-
vali stroške za bolezenske izo-
stanke in bonifikacije zavoda 
za socialno zavarovanje v 
okviru celotnega podjetja in 
za morebitne primanjkljaje 
primaknili iz sklada osebnih 
dohodkov. Odslej bodo bolez-
nine obračunavali v vsaki de-

lovni enoti posebej. Ce bodo 
izdatki za hranarine v enoti 
večji od bonifikacij, sprejetih 
od zavoda za socialno zava-
rovanje, bodo primanjkl jaj 
krile delavke iz delovne enote 
s svojimi osebnimi dohodki. 
O tako izpopolnjenem pravil, 
niku o delitvi osebnih dohod-
kov so v Lisci zjačeOi razprav-
ljati v sredini decembra. 

Zbor volilcev v Loki 
V nedeljo, 22. decembra, 

bo v loškem prosvetnem 
domu zbor volivcev. Ob-
ravnavali bomo predvsem 
šolsko problematiko in 
družbeni plan občine za 
prihodnje leto. Vab imo 
vse volivce s tega področ-
ja, na j se zbora gotovo 
udeleže in s svojimi mne. 
nj i prispevajo k rešitvi 
perečih problemov. 

Na letnih konferencah or-
ganizacij ZB v Tržišču, Šent-
janžu in Krmelju, ki so bile 
te dni, so med drugim raz-
pravljali o različnih prizna-
njih borcem v NOB. V Šent-
janžu so se odločili, da bodo 
ob 20-letnici AVNOJ priznali 
živečim borcem vse njihovo 
delo, v Hinjcah pri Krmelju, 
kjer so padli borci v 7. nem-
ški ofenzivi, pa bodo posta-
vili spomenik. V Šentjanžu 
bodo tak spomenik postavili 

na razvalinah Majonove hiše. 
V Tržišču so ugotovili, da je 
bila najbol j delavna komisi-
ja za priznanje posebne de-
lovne dobe. Na žalost je ne-
kaj takih borcev, ki so že 
deležni priznanja v obliki po-
kojnin in drugih oblikah, 
vendar se kaj malo zmenijo 
za delo organizacije ZB in ce-
lo članarine ne plačujejo. S 
pobiranjem članarine so pri-
Čeli že kar na konferenci. 

M. 

V Loki je zdaj svetlo tudi ponoči 

v boljših pogojih mnogo bolj uspešno. 
Sola I I bo nosila ime Lole-Ribarja 

ln že dalj časa navezuje stike z ostali-
mi šolami, ki se imenujejo po tem ve-
likem heroju, naše revolucije. Vsako 
leto maja so medsebojna srečanja učen-
cev teh šol, za boljše stalno sodelo-
vanje pa izdajajo šole lasten zbornik, 
življenje in delo učencev na II. osnov-
ni šoli je zelo razgibano in se kaže v 
pionirskem aktivu, športnem društvu, v 
odredu bratov Milavcev ln šolski za-
drugi. 

Šolski odbor Je nudil kolektivu šole 
izdatno pomoč. Sproti se je loteval 
vseh zadev finančno-materialne nara-
ve, sprememb v učno-vzgojnem proce-
su, kadrovskih vprašanjih, izvenšolske 
dejavnosti ipd. Pomanjkljivo je bilo le 
sodelovanje s svetom za šolstvo in 
upravnim odborom sklada za šolstvo. 

150 milijonov za kabinete, 
laboratorije In delavnice 

Gimnazija Je zaradi pogojev, ki jih 
Je postavil izvršni svet SRS za veri-
fikacijo, v posebnem položaju. Ravna-
telj prof. Bogo Javornik je prisotnim 
obrazložil, da so vzgojno-lzobražcvalne 
naloge v reformirani gimnaziji zelo za-
htevne in da terja sodobnejši način 
pouka tudi precejšnje izdatke za uredi-
tev šolskih prostorov. Potrebni so labo-
ratoriji, kabineti, šolske delavnice t 

orodjem in stroji, mladinska soba, pred-
vajalnica in knjižnica s čitalnico. Ure-
ditev obstoječih prostorov in dogradi-
tev gimnazijskega poslopja bo veljala 
150 milijonov dinarjev. Toliko sredstev 
občina nima na razpolago, zato bo ob-
činska skupščina zaprosila za kredit. 
Napraviti bo treba vse, da bodo spri-
čevala brežiške gimnazije polnoveljavna, 
saj je to edina gimnazija v Posavju in 
za tolikšen okoliš brezpogojno potreb-
na. 

Primanjkuje tudi nekaj učnih moči. 
Ta problem bo laže rešljiv, ko bodo na 
razpolago stanovanja in ko bo urejeno 
nagrajevanje. 

Dotok dijakov v brežiško gimnazijo 
se zadnja leta veča bolj kot to dopu-
ščajo razmere. Letos Je bilo sprejetih 
129 dijakov, čeprav Je najugodnejše 
število 60. Takšen priliv je predvsem 
zaradi zasedenosti srednjih strokovnih 
»ol. 

Poročilu o gimnaziji Je sledilo po-
ročilo tov. Elizabete Ošina o delu Cen-
tra za blagovni promet. 

Mnogo koristnih mnenj 
in predlogov 

Razprava je pokazala, da Je šolska mre-
ža v primerjavi z gospodarskimi mož-
nostmi občine vendarle dobro razvita 
in da črnogledost glede nadaljnjega 
razvoja šolstva ni na mestu. Občani se 

srečujejo pretežno s težavami material-
ne narave, manj pa s kadrovskimi 
problemi. Srednjega strokovnega kadra 
ne primanjkuje, prostih pa je še več 
mest za predmetni pouk. To bo možno 
nadoknaditi s štipendiranjem slušate-
ljev na VPŠ in Pedagoški akademiji 
Ali pa z izrednim študijem prosvetnih 
delavcev na teh šolah. Računajo, da 
bodo vsa delovna mesta za predmetni 
pouk izpopolnjena v treh letih. 

V vseh popolnih osnovnih šolah v 
občini bo treba urediti in opremiti teh-
nične delavnice, kabinete in šolske ku-
hinje, v Artičah, Dobovi in na Bizclj-
skem pa dograditi učilnice. Gradnja 
nove šole Je predvidena v Brežicah in 
v Veliki Dolini, kjer je šolska stavba 
premajhna ln neprimerna. 

Na zborih občanov, ki so te dni te-
meljito pretresali šolsko problematiko, 
so zapisnikarji zabeležili mnogo korist-
nih mnenj in predlogov. Za šolstvo 
se ljudje živo zanimajo in želijo da 
bi ga reševali z enako prizadetostjo 
kot pereče probleme v tej ali oni go-
spodarski panogi. Vsakdo se tudi zave-
da, da občina Brežice ne bo mogla sto. 
pati v korak z razvitejšimi področji, 
da pa bo ob razumevanju vseh odgo-
vornih činiteljev lahko sproti zadovolji-
vo reševala šolsko problematiko. 

J02ICA TEPPEY 

Občinska skupščina Sev-
nica je namenila 200.000 
dinarjev za obnovo cestne 
razsvetljave v Loki in Ra-
čići. Zaradi tega je bil pri 
O O SZDL v Loki izvoljen 
3-članski odbor, ki je bil 

SEVNIŠKI 
VESTNIK 

mnenja, da je treba posta-
viti vsaj 4 nove svetilke: 
pri Kocjanovem mostu, na 
trgu, pri Vrtovcu, pri Si-
mončiču v Račici in pri 

Prunku. Tako so delavci 
podjet ja Elektro pod vod-
stvom tov/ 2umra v štirih 
dneh opravili delo. Z d a j 
imamo v Loki dobro raz-
svetljavo. Stare svetilke so 
zamenjali z novimi 200-
watnimi žarnicami in na« 
mestili še 5 novih svetilk. 

Ločani pa menijo, da b i 
bilo treba postaviti pri pi-
sarni Doma počitka kaži-
pot za smer postaja in 
Sevnico, ker je že marsi-
kateri avtomobil zavozil 
na pol jsko pot. To je le 
malenkost, ki se da z 
majhnimi stroški urediti. 

S. Sk. 

SEVNISKA RAZGLEDNICA — seveda pred 6. decembrom, 
ko Je tudi tu sneg pobelil ceste, travnike ln vrtove.,.. 

POSAVJE 



Plan naj bo objektiven, pa tudi napet! 
Bralcem posredujemo razgovor, za katerega smo naprosili pred-

sednika občinske skupščine Črnomelj inž. Radeta Dvoržaka. Osnutek 
družbenega plana občine Črnomelj za leto 1964, ki je že v javili raz-
pravi, je sprejela črnomaljska skupščina na seji 7. decembra. Osnutek 
vsebuje kopico podatkov in smernic za razvoj gospodarstva in druž-
benega življenja v občini in je že na prvi pogled pravcati družbeni 
plan. Ker je bil prostor za poročilo o seji skupščine odmerjen bolj 
skopo, se bomo z najzanimivejšimi deli osnutka družbenega plana 
podrobneje seznanili v razgovoru s predsednikom inž. Kadetom Dvorža-
kom. 

— Tovariš predsednik, 
zakaj ste s sprejemanjem 
osnutka tako pohiteli? 

— Mišljenje, d - instrumen-
ti za prihodnje leto in soude-
ležba občin pri dohodkih še 
piso dovolj znani, ne opravi-
čuje čakanja v primerih 
družbenih planov. Na zadnji 
Seji se v razpravi o osnutku 
družbenega plana sploh ni-
smo dotaknili proračuna. 
Slednjega res ne moremo iz-
delati brez ustreznih instru-
mentov. Popolnoma drugače 
je z družbenim planom, ki 
naj opredeluje gospodarski 
razvoj. Delovne organizacije 
v občini naj pravočasno do-
ločijo svoje naloge za prihod-
nje leto, seštevek teh pa je 
družbeni plan. Ce se prične 
razprava o osnutku še dovolj 
zgodaj — vsaj v zadnjem me-
secu prejšnjega leta — bodo 

Ijivim ciljem nihče ne hiti 
posebno navdušeno. 

— Prav gotovo je v o-
snutku družbenega plana 
ca 1964 kakšna posebna 
značilnost? 

— Značilnosti je več, vse-
kakor pa je najpomembnejša 
ta, da postaja industrijska 
proizvodnja nosilec gospo-
darstva v občini, saj bo pri-
hodnje leto predstavljala po 
vrednosti 47,6 odst. vsega, 
kar bomo ustvarili, in bo 
hkrati prispevala 46,6 odst. 
narodnega dohodka v gospo-
darstvu. Letos na primer je 
industrija bila udeležena v 
skupnem gospodarstvu z ne-
kaj več kot 41 odst. Narodni 
dohodek na občana se bo po-
večal iz dosedanjih 229.900 
dinarjev na 271 tistoč. Vred-
nost industrijske proizvod-
nje, katero zastopa 7 podje-

Moderna črnomaljska mestna četrt se vsako leto 
poveča za nov stanovanjski blok. Letos so zgradili 
tega, ki je na sliki v sredini. Del niso dokončali, 
ker jih je prehitelo hladno in za opravl janje zidar-
skih del neugodno vreme. Spredaj je skladišče bu -

kove hlodovine podjetja "-Zora«. y 

tij, se bo povečala za 37 odst., 
celotno gospodarstvo pa za 
20,4 odst. V industriji je 
predvidenih za 709 milijonov 
dinarjev investicij, vrednost 
njenega družbenega bruto 
proizvoda pa se bo povečala 
za 1 milijardo 332 milijonov 
dinarjev. Vsak investicijski 
dinar naj bi torej v proiz-
vodnji vrnil malo manj kot 
dva dinarja. 

NOVICE 
ČRNOMALJSKE 
KOMUNE 

V kmetijstvu se bo druž-
bena proizvodnja povečala za 
33 odst., zasebno kmetijstvo 
pa bo svoj prispevek v go-
spodarstvo zmanjšalo za 9 
odst. Kmetijska zadruga je 
letos spitala 1300 glav goveje 
živine, prihodnje leto pa jih 
bo 1500. V tujino je prodala 
približno 1000 glav goved ali 
487 ton mesa, v letu 1964 pa 
naj bi izvozila 676 ton mesa. 
Da bi zagotovili krmo, se bo 
povečala proizvodnja žit od 
dosedanjih 181 ton na 278 ton, 
sena od 796 na 859 ton in si-
laže od 5852 j u 8610 ton. V 
pogodbeni proizvodnji bo za-
druga skrbela predvsem za 
rejo pitanih prašičev, vzrejo 
telet in za pridelovanje krm-
nih rastlin. Podružbljenih bo 
250 hektarov zemljišč (odkup, 
zakup in arondacije). 

— Zdaj i>a, tov. pred-
sednik, še besedico, dve 
a izvozu in o turizmu! 

— Močan poudarek smo v 
osnutku družbenega plana 

dali tako imenovanim terci-
arnim dejavnostim: turizmu 
in gostinstvu. V okviru sve-
čanega proslavljanja 20-letni-
ce SNOS si obetamo precej-
šen obisk, pa tudi cesta od 
Metlike do Črnomlja bb pri-
hodnje leto modernizirana. 
Vrsto gostinskih in turistič-
nih objektov ob cesti že pri-
pravljamo na to. 1964. leta 
nameravamo sklepati pogod-
be za rekonstrukcije zaseb-
nih gtostišč, ki bodo morala 
biti urejena po predpisih go-
stinskega minimuma. Tu gre 
za opremljenost gostišč, pa 
tudi za jedačo in pijačo, ki 
naj ju nudijo gostom. Razen 
tega imamo v načrtu gradnjo 
turističnega gostišča v Semi-
ču in izdelavo obsežnih pro-
grambv za nastajajoči zimsko-
športni center v Crmošnjicah. 

Za izvoz bomo skrbeli bolj 
kot doslej. K povečanju iz-
voza v naši občini bodo mo-
rala največ prispevati »Iskri-
na« tovarna kondenzatorjev v 
Semiču, Belt, Lič in Zora ter 
kmetijska zadruga, ki bo 
svoje izdelke še naprej izva-
žala posredno. Razen tega pa 
bodo tudi vsa ostala manjša 
podjetja morala iskati mož-
nosti za izvoz svojih izdelkov 
s pomočjo posrednikov. 

Družbeni plan za loto 1964 
bomo vsekakor uresničili in 
tudi presegli, saj foodo vse 
delovne organizacije lahko 
pravočasno ukrenile poirebno 
in si zagotovile prodajo svo-
jih izdelkov. Naloge so zna-
ne dovolj zgodaj in so dovolj 
jasne. 

Te dni ureja jo delavci črnomaljske komunalne" 
uprave cesto Semič—Crmošnjice. Nepregledno cesto 
med semiŠkimi vinogradi bodo razširili in zavaro-
vali s škarpo. — N a sliki: skupina delavcev v Kotu 

pri Semiču. 

Razširjena seja ObO SZDL 
Za 21. december je sklicana razširjena seja občin-

skega odbora Socialistične zveze v Črnomlju. Na 
njej bodo razpravljali o šolstvu in izobraževanju. 
Dotaknili se bodo težav in nalog v osnovnem šolstvu, 
pri izobraževanju odraslih, pri izobraževalnem delu 
delavske univerze, v srednji tehniški šoli in vajenski 
šoli. Hkrati s tem bodo obdelali tudi družbeno 
upravljanje in pa samoupravljanje v šolah in izobra-
ževalnih ustanovah ter se pogovorili o vključevanju 
mladine v uk in zaposlitev. Kmalu po tej seji bo 
sklicana druga razširjena seja občinskega odbora 
SZDL, na kateri bo tekla razprava o telesni vzgoji 
in kulturno-prosvetnein delu v občini. Dnevna reda 
obeh omenjenih sej sta sestavni del programa občin-
skega odbora Socialistične zveze za drugo polletje 
1963. 

Nova samopostrežna trgovina 
Malokatero manjše mesto 

se lahko ponaša s toliko so-
dobno urejenimi trgovinami 
kot Črnomelj, številnim novo-
urejenim lokalom pa se je 
pretekli ponedeljek pridruži-
la še samopostrežna posloval-
nica prehrambenih artiklov 
STP »Potrošnik«. Direktor 
podjetja tovariš Kos nam je 
povedal tole: 

— Pred kratkim smo mo-
dernizirali eno naših trgovin. 

Imeli kolektivi dovolj časa 
naloge osvojiti in se nanje 
pripraviti. V letu 1964 bo 
prav gotovo boljše, kot je bi-
lo letos, ko smo o družbe-
nem planu razpravljali šele 
konec prvega četrtletja in so 
nekatera podjetja nato Šelo 
Ob polletju sklepala pogodbe 
sa proizvodnjo. . . 

Tudi sicer o osnutku nismo 
Razpravljali tako zgodaj, če-
prav je M sprejet na seji 
eikupščine 7. decembra. Ures-
ničitev plana za 1963 je do 
konca novembra po bančnih 
podatkih točno ugotovljena in 
po primerjavi dosežkov leta 
1063 * ornimi v letu 1962 pač 
lahko dovolj točno določimo 
•tart za leto 1964. 

— Kaj menite o dosež-
kih v letu 1963? 

— Preden začnem, naj 
i . ne ni m, da smo v časni-
škili poročilih o naši »ejl 
zasledili napako, ki bi Jo 
želel popraviti. Ni''nam-
reč res, da bi plan pre-
segli za 30 odst., kot tr-
dijo časniška poročila, 
ampak ga bomo po pri-
bližni oceni do konca le-
ta presegli za 3,4 odst. 

Vnovčeni iztržek je po ban-
čnih pokazovalcih konec no-
vembra bil uresničen s 93,8 
odst., kar pomeni, da je bil 
nad dinamiko plana. Zgolj 
to je precejšen uspeh, ker je 
ob sprejemanju plana prevla-
dovalo mišljenje, da je plan 
močno napet in da ga ne bo-
mo mogli uresničiti. Številke, 
s katerimi sem pravkar po-
stregel, pričajo o nasprot-
nem. Sodim, da velja pouda-
riti tole: čeprav vsi zelo do-
bro vemo, da mora biti pla-
niranje kar najbolj objektiv-
no, mora biti hkrati s tem 
tudi napeto. Za lahko doseg-

Svitanje v komunalni upravi 
Ko so leta 1960 ustanav-

ljali komunalno upravo v 
Metliki, so menili, naj bi bi-
la pod novim naslovom zdru-
žena vsa tista drobna dela, 
ki jih ne morejo naprtiti 
proizvodnim podjetjem. To-
rej naj bi komunalna upra-
va opravljala predvsem 
uslužnostna dela, s katerimi 
se je spričo krajevnih po-
treb ves čas tudi ukvarjala. 
Po tem, kako se opravljajo 
posamezne usluge, pa se ob-
lika te dejavnosti zdaj še 
prav malo razlikuje od tiste, 
ki so jo opravljali zasebni 
obrtniki pred desetimi ali 
petnajstimi leti. 

Spričo razvojnih možnosti 
prav gotovo ne more biti 
drugače kakor tako, kot je, 
dasiravno razmišljajo o mo-
dernizaciji uslužnostnih in 
ostalih dejavnosti. Treba je 
vedeti, da je komunalna 
uprava pod svoje okrilje 
vzela dokaj malo takih de-
javnosti, ki so imele dovolj 
pogojev za samostojen na-
predek. Zato je sredstva 
skladov, ki jih je medtem 
ustvarila, vlagala predvsem 
v ureditev in utrditev pogo-
jev, pod katerimi Je lahko 
uspevala s svojim progra-
mom. To pa šele v zadnjem 
letu, ko so npr. namenili za 
novo opremo okrog pol mili-
jona dinarjev. Sodeč po 
vsem tem, je komunalna 
uprava šele zdaj na poti, da 
začne delati v ugodnejših 
pogojih. <-

Letošnji plan v višini 52 
milijonov dinarjev je v skla-
du s sedanjimi možnostmi 
in ga bo komunalna uprava 

po vsej verjetnosti dosegla. 
Prihodnje leto namerava 
bruto produkt še povečati. 
Povečanje tega je v najtes-
nejši povezavi s povečanjem 
obsega dejavnosti posamez-
nih oddelkov, ki jih uprava 
združuje, tako vodovodnega, 
cestnega, olepševalnega, kle-
parskega, pleskarskega, re-
montnega, kovaškega, dimni-
karskega, mizarskega t in 
ostalih, ki bodo tudi v ietu 
1964 delali v okviru potreb. 

Kar se tiče perspektivnosti 
posameznih oddelkov, se 
obetajo najboljši dnevi pred-
vsem kovačem. Ustrezen od-

Mladinski list 
v Metliki 

Glasilo »čas hiti«, ki ga 
Je pred dnevi izdala me-
tliška mladina, je poželo 
Odobravanje. Na 12 stra-
neh prinaša sestavke o ta-
borništvu, o razvoju indu-
strije, o športu ter hkrati 
razpravlja o raznih pere-
čih metliških problemih. 
Zelo lepo likovno opremo 
je listu dal Zoran Hoče-
var. Izdajati ga namera-
vajo enkrat na mesec in v 
njem poleg ostalega nače-
njati vse, kar je v Metliki 
pereče in boleče. Naklado 
100 izvodov nameravajo 
povečati na 150. List je ša-
pirografiran. Uredništvo 
lista, ki ga sestavljajo sa-
mi mladi ljudje, dijaki, si 
želi od Metličanov čimveč 
prispevkov in nasvetov. 

Toni Gašperič * 

delek ima namreč največ 
možnosti, da razvije dejav-
nost obširnejšega obsega, 
zlasti pa kovinsko stroko, 
katere pomanjkljivost v Met-
liki vedno bolj občutijo. Ob 
tem pa nekateri že vidijo 
možnost za zaposlovanje mo-
ške delovne sile. Če bo kdaj 
želja prebivalstva metliške 
občine res uresničena (raz-
prave v zadnjem času vedno 
bolj poudarjajo, da Je treba 
to uresničiti), bo rešen tre-
nutno najbolj aktualen pro-
blem zaposlovanja. Obstoječi 
industrijski obrati v Metliki 
zaposlujejo predvsem žen-
ske, manj pa moških. Ne-
malo jih Je, Id menijo, da se 
bo to vprašanje reševalo 
prav v okviru komunalne 
uprave. 

Ne zato, ker to delajo tudi 
drugi, temveč zato, ker smo 
uvideli, da je to za potrošni-
ka ugodnejše. Stranka lahko 
sproti premišlja, kaj bo ku-
pila, in ni treba prodajalca 
spraševati za cene. Razen te-
ga je tudi postrežba hitrejša, 
črnomaljci so se novim trgo-
vinam že privadili in radi 
kupujejo v njih. 

Mesec dni in pol so tra 
jala preureditvena dela. Tre-
ba je bilo le nekaj manjših 
gradbenih storitev, za katere 
smo razmeroma malo potro-
šili t oprema in blagajna pa 
sta veljali malo manj kot 
5 milijonov din. V tej trgo-
vini računamo na 5—6 mili-
jonov prometa na. mesec, t e 
v prvih dneh se je pokazalo, 
da se nismo ušteli, sa je 6 
nameščencev, ki delajo v iz-
menah, kajti poslovalnica po-
sluje nonstop, vsak dan ime-
lo za prek 200.000 din pro-
meta. 

V kratkem se bomo na seji 
DS pogovorili o 42-urnem de-
lavniku. Pri nas ga pravza-
prav že imamo. Trgovine so 
odprte 42 ur na teden, res 
pa je, da ostajajo uslužbenci 
na delovnem mestu dalj ča-
sa, ker morajo pripravljati 
material. Ce bi uvedli še 
tretjo izmeno, tako da bi 
vsak delal le 42 ur, bi M i 
režijski stroški večji, kar bi 
se poznalo pri plačah. V tem 

US 

Nedavno odprti hotel »-Bela kra j ina« v Metliki je 
že prve dni sprejel nekaj inozemskih turistov, ki 
se skozi našo državo vračajo v severne domovine. 
Hotel je najsodobneje urejen, trenutno pa tudi na j -

bolj obiskan lokal v Metliki. 

primeru bi imeli zaposleni 
manjše dohodke. To bomo te-
meljito premislili, čas bo 
prinesel svoje! 

Naše podjetje je imelo do-
slej tudi komisijsko prodajo 
»Planika« čevljev, te dni pa 
nam je tovarna odpovedala 
sodelovanje. Zaloge obreme-
njujejo njihova obratna sred-
stva, zaradi tega imajo teža-
ve z banko. Da pa ne bi biLi 
potrošniki prikrajšani, bomo 
skušali navezati stike s kako 
drugo tovarno. Trudimo se, 
da bi jim v vsem ustregli! 

Spremembe v vodstvu 
ZMS v Črnomlju 

Na nedavni konferenci 
mladine črnomaljske občine 
sta bila izvoljena za pred-
sednika občinskega komiteja 
ZMS ALOJZ STERK, za se-
kretarja pa STANE MAVRIN. 
Dosedanji predsednik SLO-
BODAN DRAKULIČ je odšel 
na višješolski študij. 

Garaže hišnih svetov 
Prebivalci stanovanjskih 

blokov ob tako imenovani 
»Tovarniški cesti« v Metliki 
so letos zgradili osem garaž 
m osebne avtomobile. Sred-
stva sta zbrala hišna sveta 
obeh tovarniških blokov. V 
garaže so skupaj vložili okrog 
1 milijon dinarjev, več del pa 

METLIŠKI 
TEDNIK 

so opravili s prostovoljnim 
dedom. Prihodnje leto bodo 
olepšali okolico in uredili jav 
no smetišče. V načrtu je šo 
več drugih uredd/tvendih del, ki 
jih nameravata organizirati 
oba hišna sveta v četvorčkd 
in šestorčku, kjer stanujejo 
člani delovnih kolektivov »Be-
ti* in »Novoteksa«. 

Razširjajte domaČi 
pokrajinski tednik 
DOLENJSKI LISTI 



O B R O B U N E D E L J S K E K O N F E R E N C E Z M S V T R E B N J E M 

Še vedno nepotrebni jezovi.. 
V preteklem šolskem le-

tu je končalo osnovno šo-
lanje v trebanjski občini 
321 učencev, od tega 143 
( skora j po lov ica ! ) takih, 
ki niso prišli do osmega 
razreda. Ugotovitev je pre-
ce j zaskrbl jujoča, vpraša-
n je nepopolne osnovnošol-
ske izobrazbe pa pride do 
pravega izraza zlasti ta-
krat, ko se mladi l jud je 
zaposlujejo. Pomanjkanje 
osnovne izobrazbe v go-
spodarstvu in kmeti jstvu 
zaposlenih l judi j e dokaj 
očitno, ima pa tudi vrsto 
kvarnih . posledic na sa-
m e m delovnem mestu in 
pri uve l jav l janju mladih 
v upravnih in samouprav-
nih organih delovnih or-
ganizacij. Spričo teh naj-
bo l j vidnih pomanjkl j ivo-
sti se mladina ne more 
uvel javitt ako, iarkboki 
se lahko, to pa j i onemo-
goča jo tudi druge težave, 
ki so navadno posledica 
zelo samovol jnega in pri-
stranskega ukrepanja ož-
jega kroga vodilnih l judi. 

Ob teh perečih in žal še 
nerešenih vprašanjih ( ob 
2adnjem še posebno) , ki 
se kot pajčevina v lečejo 
skozi vse razprave v zad-
nj ih letih, se je ustavljala 
tudi minulo nedel jo skli-
cana občinska konferenca 
Z M S v Trebnjem. Tako 
iz referata kot iz razprave 
(ta je bila izredno bogata 
in pravi lno zastavl jena) je 
bi lo čutiti, da se mladina 
močno zaveda te resnice, 
o n j e j razpravl ja in naka-
zuje rešitve. T o večkrat 
ni lahko, ker tu in tam 
še vedno ov i ra jo polet 
mladih, zlasti tam, k je r 
prevladuje zastarela mez-
dna miselnost delovnega 
človeka. Huda stvar je da-
nes po tol iko in tol iko le-
tih delavskega samouprav-
l jan ja govorit i in nekomu 
očitati mezdno miselnost. 
Toda to j e potrebno, ker 
prenekatero dejstvo iz te-
ga ali onega delovnega ko--
lektiva trebanjske občine 
to potr ju je . Ali je n. pr. 
nagovar janje , naj mladi-
nec, ki v pod je t ju zasede 
delovno mesto. čeprav 
zanj nima dovo l j izobraz-
be, ne hodi na take in 

take izobraževalne tečaje, 
češ, da bo kl jub temu pre-
jemal isti dohodek, pravil-
no? O tem pač ni potreb-
no govorit i ! Nasprotno je 

TREBANJSKE 
NOVICE 

mladina (pa ne samo ta ) 
v mnogih primerih dokaza-
la, da se hoče izobraževati. 
Na vrsto raznih pobud 
iz članov delovnih kolek-
t ivov sta bili na Mirni us-
tanovl jeni večerna srednja 
strokovna šola in eko-
nomska srednja šola. Da 
j e zanimanje res tako, po-
ve tudi tale izvleček iz 
razprave neke mladinke na 
konferenci: »Rada se bom 
izobraževala. Delavska uni-
verza naj ob sodelovanju 
komite ja ZMS še organi-
zira take šole. Vsi, kate-
r im gre zaradi pomanjka-
nja izobrazbe slabše, ho-
čemo to nadoknaditi, še-
le na delovnem mestu 
človek spozna, kako je 
nujno, da se vsestransko 
i zobražu j e « 

Izobraževanje mladine 
j e bi lo osrednje težišče 
razprave. Vprašanje so 
obdelovali vsestransko in 
predlagali celo, naj bi se 
pri komite ju ZMS ustano-
vila posebna komisi ja, ki 
se bo ukvarjala izključno 
s področ jem izobraževa-
nja. Izobraževati pa se ho-
če jo tudi mlada vodstva 
mladinskih aktivov in bo-
do v ta namen priredili 
več seminarjev, po mož-
nosti pa tudi mladinsko 
polit ično šolo. 

Mladinsko delo je v več 
kra j ih ze lo težko, ker ni 
moči dobiti primernih pro-
storov za množične se-
stanke in razne vrste de-
javnosti, ki pritegnejo več-
j e število mladine. Tako v 
Trebnjem, k je r je v pod-
je t j ih veliko mladih, ni-
ma j o prostorov in so kri-
t iziral i razna vodstva, da 
preozko rešuje jo vpraša-
nja mladinskih prosto-
rov. 

Odpadne vode na javni cesti 
Mirna si je v zadnjem času 

pridobila dovoilj velik ugled 
z napredkom, ki je tukaj oči-
ten, zato ga ne bi bilo treba 
kvariti z malomarnostjo ne-
katerih odgovornih v tovarni 
Šivalnih strojev, ki dovolju-
jejo, da se odpadne in druge 
vode stekajo Iz tovarne po 
javni cesti proti novim blo-
kom- Tekočina neprijetnega 
vonja teče v dolžini kakih 50 

Do plana še 
5 milijonov 

Mizarska delavnica v Treb-
njem hiti dokončevati proiz-
vodne naloge za leto 1963. Do 
piana manjka še 5 milijonov. 
To bodo nadoknadili v t^m 
mesecu in tako ustvarili o-
krog 2 milijona več prometa 
kot povprečno v prejšnjih 
mesecih. Prihodnje leto bodo 
plan povečali za okrog 14 
odstotkov. 

Bite za upravo občinske 
skupščine 

Sindikat občanskih' usluž-
bencev v Trebnjem Je v no-
vembru odprl v upravnih pro-
storih občanske skupščine bd-
fe, kjer dobivajo po nižjih oe-
na malico člani sindikalne po-
družnice. 

V vsako hISo 
DOLENJSKI LISTI 

metrov ob tisti strani ceste, 
pod katero so cevi glavnega 
voda lokalnega vodovoda. 
Morda bi le kazalo kaj ukre-
niti, saj je na Mirni dovolj 
prostora tudi za odpadke ta-
ke vrste. 

MIRNA V TEMI 
Z javno razsvetljavo na 

Mirni nekaj ni v redu. Ze 
dlje časa gorita samo dve 
žarnici, medtem ko šest dru-
gih razsvetljavnih mest čaka 
na popravilo. Morda bo kra-
jevni odbor sčasoma le pri-
trdil tištim, ki pravijo, da 
Mirna ne bi smela biti ne-
razsvetljena! 

Z zasnežene ceste 
na travnik 

14. decembra je okrog 14. ure 
voznik osebnega avtomobila UJaza 
Halilić na avtomobilski cesti pri 
Biču prehitel neki tovornjak, takoj 
nato pa ga Je zaneslo na desno 
stran ceste, najprej na bankino in 
z bankine na travnik, kjer se je 
prevrnil. Cesta je bila poledenela. 
Škodo na osebnem avtomobilu so 
ocenili na 80.000 din. 

Istega dne ob 11.49 Je podobno 
nesrečo doživel voznik osfcbnega 
avtomobila LJ 186-67 Albin Ben-
kovič, ki se je vračal lz Metlike 
po cesti I. reda. Pri Vinjl vasi Je 
začelo njegovo vozilo na poledeneli 
cesti zanašati. Zapeljal je z desne 
na levo stran oeste, nato na ban-
kino ter je po njej zdrsel Sest me-
trov globoko na njivo, kjer se Je 
prevrnil. Nesreča se Je pripetila 
zato, ker cesta ni bila posuta. Voz-
nik ni bil ranjen, škodo na avto-
mobilu pa so ocenili na 400.000 
dinarjev. 

Na konferenci pa so na-
čenjali tudi druga vpra-
šanja. Tako se je več cli-
skutantov dotaknilo špor-
tnega in kulturno-zabav-
nega razvedrila mladine. 
Navedl i so več ugotovi-
tev, ki kažejo, da v tre 
banjski občim ni dovo l j 
pogo jev za ž iv l jenje, kakr-
šnega bi rada mladina. 
Hkrat i so se v razpravi 
spraševali, ali j e res po-
tem potrebno iskati »ute-
ho « v gostilnah? Dejstvo 
je, da ne bi bi lo vzroka 
za črnoglednost, če bi vsaj 
to izkoristili, kar mladi-
na že ima. 

č e pripišemo na rob 
konference še misel, ki se 
j e ponudila ob pestri in 
pripravl jeni razpravi: do-
vo l j ugotovitev, dovo l j 
dejstev in dovo l j predlo-
gov, ki j ih bo nedvomno 
treba v bodoče upošteva-
ti. Ne zato, ker j ih je 
načela mladina, pač pa za-
to, ker so problemi res 
pereči. 

Temelji za 
zdravstveni dom 

V bližini nove osnovne 
šole v Trebnjem so pred 
kratkim začeli urejati teme-
lje za nov zdravstveni dom. 
Investitor je skupščina obči-
ne in je gradbena dela pove-
rila SGP »Pionir« iz Novega 
mesta. Te dni pa so načeli 
kopati temelje tudi /a zdrav-
stveno postajo na Mirni. Ob-
jekt bo tu gradilo gradbeno 
podjetje iz Grosupljega. 

Tri sindikalne- po-
družnice prosvetnih 

delavcev 
Pred kratkim je bil na 

Mirni občni zbor sindikata 
prosvetnih delavcev v trebanj-
ski občini. Obravnavali so 
nagrajevanje prosvetnih in 
pedagoških delavcev, njihovo 
stanovanjsko problematiko in 
podobna vprašanja. V poseb-
ni točki dnevnega reda so 
razpravljali -o reorganizaciji 
svoje sindikalne podružnice 
in se odločili za tri nove po-
družnice prosvetnih delavcev: 
v Trebnjem, Mokronogu in 
na Mirni. Menijo, da bo na 
ta način laže izpolnjevati na-
loge. 

Nedavno je Mirna dobila svojo prvo trafiko. Lokal 
stoji blizu železniške postaje. 

Šentlovrenski HRAST povečuje proizvodnjo 
Mizarstvo »Hrast« v Sent-

lovrencu na Dolenjskem je 
proizvodni plan za 1963 izpol-
nilo že prejšnji mesec. Osnu-
tek ustreznega plana za pri-
hodnje leto predvideva porast 
proizvodnje za okrog 10 od-
stotkov. Podjetje ga bo do-
seglo na ta način, da bo iz-
popolnilo strojni park in po-
večalo proizvodne prostore. 
V prihodnjem letu namera-
vajo uvesti nekaj novih arti-
klov, medtem ko bodo še 
nadalje izdelovali za ljubljan-

Ni bila šmarnica vsega kriva... 
Alojz Gričar, nočni čuvaj 

pri Novolesu v Straži, je 17. 
oktobra ob nastopu službe 
ugotovil, da ni več gumija-
stega kabCa, ki je bil vedno 
tam. Mislil je, da so ga od-
stranili delavci. Ko pa so 
naslednjega dne začeli kabel 
iskati, se je zadeva zapletla. 

Anton Majer iz Gor. Stra-
že je kritičnega dne s tova-
rišijo v Straži pil, ko pa se 
je vračal domov, je s kram-
pom odsekal 65 m štirižilne-
ga električnega kabla (vred-
nega okoli 60.000 din). Ponu-
dil ga je znancu, češ da mu 
je dal skladiščnik od Pio-
nirja in da ga sam ne po-

trebuje. Zmenila sta se, da 
bosta zabarantala za živila 
in tako je kabel ostal na 
varnem. 

Kupec pa je takoj drugi 
dan ugotovil, da je kabel 
rabljen, zato je zasumil, da 
z njim nekaj ni v redu. Od-
peljal ga je na Majetrjev 
dom in izjavil, da ga ne ma-
ra. 

Pri Novolesu pa so pogre-
šani kabel na vse pretege 
iskali. Miličniki so začeli po-
izvedovati . . . Majer je videl, 
da gre zares, zato je kabel 
lepo odpeljal nazaj. 

Na prvi obravnavi na no-

vomeškem občinskem sodi-
šču pred nekaj tedni se je 
obtoženec izgovarjal na to, 
da je pač pil in da v takem 
primeru zaradi posledice 
prometne nesreče ne ve, kaj 
dela. Obravnava je bila zara-
di pomanjkanja dokazov pre-
ložena, medtem pa je bil ob-
toženec poslan na pregled k 
psihiatru. Druga razprava je 
bila pred nekaj dnevi, na tej 
pa je specialist, ki je Majer-
ja pregledal, izjavil, da je 
imenovani povsem prištevna 
oseba. Obtoženec je bil že 
kaznovan, tokrat pa bo mo-
ral zaradi kraje sedeti 4 me-

Na račun dobrega glasu 
Ladislav Zakošek, zidar iz 

Vremske gorice, se je pred 
leti priženil k Včdovičevim, ki 
uživajo med ljudmi v domači 
vasi in tudi drugod ugled in 
zaupanje. Zaposlitev je opu-
stil, denarja pa mu je veno-
mer manjkalo, ker je rad pil, 
kadil ter se dobro imel. 

Lepega dne je šel k znanki 
svotfe družine v Videm-Krško 
in se-z njo dogovoril, da ji bo 
pripeljali lepa drva, za katera 
jo trdil, da so že posekana. 
Skodova mu je daLa denar 
vnaprej, kasneje pa še 9.000 
din, ker je Zakošek prosil, češ 
da mora za ženo nefcaj kupiti. 
Skodova je za drva večkrat 
vprašala in vsakokrat ji je 
tvezil, da jih bo pripeljal. Ne-
koč je prišel celo povedat, 
naj pripravi prostor, da bodo 
drva z vozniikd ob 15. uri pri 
njd. Skodova je pripravila za 
voznike kosilo, pa ni bilo ne 
njih ne drv. 

Ko ga je pot zanesla v Ar-
dro, se je oglasil pni Mariji 
SalmiČ: 

— Prosim vas, posodite mi 
5.000 din. Vodnjak delam, pa 
je zdajle priložnost, da kupim 
cemenit. Slučajno nimam s se-
boj denarja. 

Sem je prišel še enkrat, ko 
je spet »slučajno pozabil« de-
nar, potreboval pa je 7.000 din 
za kravo. Tako je rekel. De-
nar je dobil. 

V Straži je nasedel Alojz 
Brodnik, kateremu je Zako-
šek tvezil, da mu je šofer 
s kamionom pripeljal cement, 
ki ga mora takoj plačati, 
zmanjkalo pa da mu je 6.000 
din. Tudi tu je denar dobil. 

Kmalu zatem je poiskal no-
vo žrtev v gostilni na Raki. 

— Umetna gnojila bi lahko 
spotoma kupil, slučajno pa 
mi manjka 7.000 din. — Anica 
Bon mu jih je dala. 

Vsi, ki so mu denar poso-
dili, so bili prepričani, da 
imajo opravka s poštenjakom, 
saj so njegovo ženo Slavko in 
njeno družino poznali in ve-
deli, da je poštena. 

Navedene štiri goljufije je 
pretekli teden obravnavalo 
okrožno sodišče v Novem me-
stu. Na razpravi se je obtože-
nec skliceval na bolezen in tr-
dil, da bi prav gotovo denar 
vrnil, če ne bi bolehal za TBC. 

Seinat pod predsedstvom 
sodnika Antona Beleta je La-
dislavu Zakošku prisodil 6 me-
secev zapora, upoštevaje, da 
to ni bila njegova prva kazen. 

Tovornjak podrl 
črpalko na Čatežu 
Madžarska državljana Bela Ta-

masi in Jožef Toth sta se 7.' de-
cembra okrog 6. ure zjutraj usta-
vila s tovornjakom pri bencinski 
črpalki na Čatežu. Nato sta v avto-
mobilu zaspala, vendar ne za dol-
go. Tedaj Je namreč zračna zavora 
popustila in tovornjak je zavozil 
po nagnjenem stranskem cestišču 
ter podrl črpalko za mešanico. — 
Skoda na črpalki je ocenjena na 
700.000 dinarjev. 

Nesrečo je povzročila neprevid-
nost. Ce bi voznik in sopotnik 
podprla kolesa, bi avtomobil ostal 
na mestu. 

Vinjena na mopedu 
Franc Zagore ln Jože Pangeršlč 

iz Krške vasi, zaposlena na grad-
bišču v Cateških Toplicah, sta se 
11. decembra zjutraj z mopedom 
odpeljala na delo. Vozil je 
Franc Zagore. — Spotoma sta se 
ustavila v gostilni in že nekoliko 
vinjena prispela na delo. Delo-
vodja ju je poslal domov, nakar 

•sta nadaljevala popivanje. 
Okoli 11. ure sta se odpravila 

proti domu in se na poti od go-
stilne Budič proti Krški vaši več-
krat prevrnila v obcestni Jarek. 
Ogrožala sta varnost na cesti in 
ko jima je miličnik hotel prepre-
čili nadaljnjo vožnjo, sta se ipi-
rala. Odpeljali so Ju na postajo 
LM v Brežicah in ju zadržali do 
iztreznitve, Zagorcu pa so odvzeli 
potrdilo o poznavanju prometnih 
predpisov. 

V nekaj dneh je vse zapravil 
Letos junija se je pojavil 

v Žužemberku Alojz Videč-
nik iz Zreč, ki je iskal zapo-
slitve. Pri zadrugi so ga vzeli 
na delo. Po dveh mesecih so 
zahtevali delavsko knjižico 
ali vsaj potrebne dokumente, 
teh pa Videčnik ni imel in 
je moral delo zapustiti. Med-
tem se Je seznanil z družino 
Mežnaršič ia Vel. Lipovca, 
zato se je kot brezposelnik 
zatekel k njej. Pomagal je 
pri delu, obenem pa iskal 
nove zaposlitve v Novem 
mestu, Soteski in Straži. 

Pri Mežnaršičevih je bil 
Čisto domač in je vedel, kje 
imajo kaj spravljenega. Ne-
koč je domača hči brskala 
po omari ln je videQ, da 
imajo v usnjeni torbici de-

nar od prodane krave in 
jajc. 

Kmalu zatem se je spom-
nil, da mora vendarle v 
Slov. Konjice po dokumente. 
DomaČa hči ga je spremila 
do gozda, potem je šel — 
naravnost v Maribor k se-
stri. Nekaj dni je z ukrade-
nim denarjem imenitno živel, 
kupil obleko, čevlje, perilo, 
celo usnjeno aktovko. Ko pa 
je denarja zmanjkalo, se je 
s praznim žepom vrnil v Žu-
žemberk.. Tam pa so ga mi-
ličniki že čakali. 

Občinsko sodišče v Novem 
mestu je pretekli teden ob-
ravnavalo ta primer in obso-
dilo Videčuika zaradi kraje 
51.000 din na 4 mesece zapo-
ra. 

ski podjetji »Lesnino« in 
»Medex«. 

Pred kratkim je upravni 
odbor delovnega kolektiva v 
»Hrastu« obravnaval osnutek 
statuta svojega podjetja, ki 
je bil izdelan v jesenskih 
mesecih. Pred novim letom 
bo o njem razpravljal tudi 
delavski svet. 

VSAK ČETRTEK: 
Dolenjski list v vsako 

našo družino! 

NESREČE 
NESREČE NA 

POLEDENELI CESTI 
V Kotu pri Semiču sta se 13. 

decembra ob 14.40 zaletela osebni 
avtomobil LJ 273—26 z voznikom 
Jožetom Fabjanom in motorno vo-
zilo LJ 140—39, ki ga je vozil An-
drej Medved. Fabjan je peljal iz 
črmošnjic proti Semiču, naproti 
pa je prihajal Medved. Oba sta 
vozila po sredi ceste. Pri srečanju 
je Fabjan močno zavrl, ker pa po-
ledenela cesta ni bila posuta, ga je 
taneslo v Medvedov avtomobil. 
Voznika nista ranjena, medtem ko 
so Škodo na vozilih ocenili na 
okrog 150.000 din. 

Na isti cesti sta se istega dne 
ob 15.15 na ovinku pri Lokah za-
letela avtobus LJ 270—57, ki ga je 
vozil Valentin Škof, in tovornjak 
LJ 66—79 z voznikom Miho Ško-
fom. Voznik tovornjaka je na pole-
deneli cesti zavrl, zato je zadnji 
del njegova vozila zaneslo. Vanj 
je trčil avtobus, ki "je pripeljal ;z 
nasprotne smeri, škodo na obeh 
vozilih so ocenili na blizu 200.000 
dinarjev. 

Prehitro zavijanje 
po prehitevanju 

Podobno kot Iljazi Haliliču se je 
15. decembra ob 15.10 na avtomo-
bilski cesti pri Karteljevem pripe-
tilo tudi vozniku osebnega avto-
mobila Karlu Josipu, ki je poto-
val v Ljubljano. Pri 773. km j « 
prehitel tovornjak s prikolico, na-
to pa naglo zavil v desnog kar pa 
Je imelo na zasneženi cesti precej 
hude posledice. Vozilo je začelo 
zanašati, naposled pa se je znašlo 
na pobočju useka in se prevrnilo. 
Škodo so ocenili na blizu 90.000 
dinarjev. 

Avto zadel kamen 
Ob priključku avtomobilske ce-

ste pri Dmovem se je pripetila 
lažja nesreča vozniku osebnega av-
tomobila LJ 53—89 Dragu Zajcu, 
ki je 16. decembra ob 8.30 poto-
val proti Zagrebu. Zajčev avtomo-
bil je na zasneženi cesti zaneslo v 
desno, kjer Je bil kilometrski ka-
men. Pri trčenju v kamen voznik 
ni bil poškodovan, na vozilu pa Je 
za okrog 80.000 din škode. 

Pri Zoiokoh prevrnjen 
tovornjak 

Na avtomobilski cesti pri Zala-
kah se je 16. decembra ob 8.50 
prevrnil tovornjak s prikolico, ki 
ga je vozil Jože Mlakar. Z bla-
gom naloženi tovornjak je Mlaakr 
vozil proti Ljubljani. Nenadoma 
je opazil osebno vozilo, ki mu Je 
prihajalo naproti in ga je zana-
šalo po zasneženem cestišču. Voz-
nik tovornjaka je naglo zavrl, pri 
tem pa Je prikolica zdrsela s ceste 
in za njo tudi tovornjak, ki se ja 
nato prevrnil. Voznik ni bil po-
škodovan. Škodo so ocenili na 60 
tisočakov. 

Lokomotiva vlekia konja 
Na nezavarovanem železniškem 

prelazu v Gornji Straži pri No-
vem mestu Je 9. dccembra ob 10.17 
lokomotiva osebnega vlaka štev. 
6624 zadela konja lastnika Marja-
na MrvarJa. Mrvar je z vprego 
zapeljal na železniški prehod, ne 
da bi se prepričal, če ima prosto 
pot. Vlak, ki je pripeljal iz No-
vega mesta. Je zadel konja in ga 
vlekel s seboj okrog 56 metrov. 
Skupne materialne škode Jev okrog 
180 000 din. Pri nesreči je bil laže 
ranjen tudi voznik Mrvar. 
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Vojaki svojemu ljudstvu 
' Vo jaške enote so pripra-
vile obširne programe za 
obisk okoliških naselij, 
za ogled tovarn, za poži-
vitev stikov z delovnimi 
kolektivi in njihovimi or-
gani samoupravl janja, za 
spoznavanje gospodarstva 
na področju, k jer enote 
živijo, in podobno. Prav 
gotovo ne bi mogli našte-
ti vseh prireditev, ki se 
bodo na našem področju 
zvrstile v okviru proslav-
l j an j a dneva JLA. N a j 
nam bo torej dovoljeno, 
da spomnimo samo na ti-
ste, ki jih pripravl ja no-
vomeški garnizon: 

16., 17., 18. in 19. de-
cembra si bo približno 
2500 šolskih otrok in di-
j akov ' iz novomeških in 
šmihelskih šol ogledalo 
brezplačne kino predstave, 
na katere so jih povabili 
vojaki v kino Doma JLA. 
Otrokom od 1. do 5. ra-
zreda osnovne šole bodo 
predvajal i f i lm » N e obra-

Koristna novost: 
kiosk MK v Novem 

mestu 
Mladinska knjiga bo te dni 

pri avtobusni postaji, naspro-
ti hotela Metropol, odprla 
kiosk, v katerem bodo pro-
dajali žepne knjige, slikanice, 
časopise, vrsto izdelkov, ki 
so sicer naprodaj v papirni-
cah, poštne vrednotnice in 
galanterijsko blago. Pozneje 
bodo v kiosku prodajali tu-
di tobačne izdelke in taksne 
vrednote. Zelo lep in za oko 
prijeten kiosk bo odprt vsak 
dan od 6. do 19. ure ter ob 
nedeljah dopoldne. Delovni 
čas bodo prilagodili potre-
bam m bo poleti odprt naj-
brž tudi ob nedeljah ves dan. 
Veseli smo pobude MK, Id 
j e izpolnila veliko vrzel na 
avtobusni postaji, k jer je ve-
dno dovolj potnikov. L judem 
bodo odslej na voljo časniki 
in razne drobnarije, ki so po-
trebne na poti, pa tudi de-
lavci, ki odhajajo na deiLo že 
pred 6. uro zjutraj, bodo 
končno le lahko kupovali ča-
sopise. 

čaj se, sinko!«, šolar jem 
iz 6. do 8. razreda osnov-
ne šole ter d i jakom gi-
mnazije in učiteljišča od-
lomke iz f i lmov »Smrt fa-
šizmu — Svoboda naro-
du!«, »Zastava slave« in 
»Sutjeska« , d i jakom eko-
nomske srednje šole pa 
f i lm »Stopnice hrabrosti«. 

Vo jak i iz novomeškega 
garnizona so že obiskali 
kolektive Novoteksa, La-
boda, Novolesa, IMV , Kr-
ke, SGP Pionir, Industrije 
obutve in Iskre v Novem 
mestu, ogledali so si Do-
lenjski muzej in obiskali 
nekatere druge prosvetne 
ustanove. V načrtu je, da 
se bodo delegacije voja-
kov udeležile sej nekate-
rih DS in zaprosile za 
razgovor pri občinskih 
skupščinah. Kulturne in 
zabavne skupine vojakov 
so obiskale Mirno peč, 
Dol. Toplice, Gabr je , Stra-
žo, šmarjeto, Žužemberk 
in še nekatere druge kra je 
ter ondotne prebivalce 
razveselile s svojimi pro-
grami. 20. decembra ob 
19. uri bodo vojaki obi-
skali kandijski otroški vr-
tec ter malčke iznenadili 
s pestrim programom. 
21. decembra bo koman-
dant novomeškega garni-
zona sprejel pionirje, ki 
so napisali na jbol jše na-
loge o JLA, in j im razde-
lil priznanja ter jih pogo-
stil. 21. decembra ob 19. 
uri pa prireja garnizon v 
dvorani kina »Krka « za 
starešine JLA in prebival-

Učiteljiščniki 
v Ljubljani 

V petek so dijaki I I . letni-
ka obiskali prirodoslovni in-
stitut v Ljubljani. Ogledali so 
si bogat akvarij domačih ži-
vali in nekaj primerkov iz 
tujine. Zelo jdh je veselil mali 
afriški krokodil, ki so ga ta-
koj krstili z imenom Jure. 

Ogledali so si tudi razsta-
vo »Vraževerje na Sloven-
skem« in prirodoslovni muzej. 
Poseben vtis je napravilo na-
nje velikansko okosbje ma-
muta. — S 

ce brezplačno uprizoritev 
veseloigre »Vuk Bubalo« , 
ki jo je napisal Branko 
Čopič. Uprizoritev bo v 
izvedbi Istrskega narod-
nega gledališča iz Pule. Po 
svečani predstavi v kinu 
»Krka « pa pr ire ja jo sta-
rešine garnizona tovariški 
večer v Domu JLA. 

Vsem vojakom in stare-
šinam garnizonov JLA na 
našem področju naše 
iskrene čestitke za nji . 
hov praznik, ki je hkrati 
tudi naš praznik! 

POPRAVEK 
V zadnji številki Dolenj-

skega lista smo v drugem 
odstavku vesti »Podal jšan 
mandat krajevnim odbo-
rom« pomotoma objavili, 
da se razrešijo dolžnosti 
člani krajevnih odborov, 
ki so bili odborniki prejš-
njega l judskega odbora. 

Sprejet je bil sklep, da 
se tudi članom krajevnih 
odborov, ki so bili odbor-
niki prejšnjega l judskega 
odbora, podal jša mandat-
na doba, sedanji odborni-
ki občinske skupščine pa 
se vključijo v delo kra-
jevnih odborov na območ-
ju svojih volilnih enot. 

U R E D N I Š T V O 

Na Dvoru manjka 
mizarjev 

V splošnem mizarstvu na 
Dvoru znatno občutijo po-
manjkanje delovne sile. Tre-
nutno manjka 5 kvalificiranih 
mizarjev in tri je nekvalifici-
rani delavci. V prihodnjem le-
tu bodo izdelovali o&rog 98 
odstotkov svojih proizv^xiov 
za ljubljansko podjetje »Les-
nino«. Proizvodnje novih iz-
delkov ne bodo uvedli, ampak 
bodo v glavnem izdelovali še 
naprej opremo za dnevne so-
be, razne vrste vitrin in knjiž-
nih omar in drugo, s čimer 
so se že uveljavili na trgu. 

Prv i letošnji sneg v N o v e m mestu: takole je bi lo 
v petek, 13. decembra; v ponedel jek pa smo imeli 
že skora j slovenski rekord, sa j nam ga je nasulo 

že 30 cm 

OPOZORILO 
0 ČIŠČENJU SNEGA 

V smislu 3. Člena odloka o 
izenačenju predpisov za okraj 
Ljubljana (Glasnik, uradni vest. 
nik okraja Ljubljana, številka 
23—103/63) še vedno velja na 
območju občine Novo mesto 
odlok o javnem redu in miru 
okraja Novo mesto (Uradni 
Ust LRS, št. 9—25 61). 

V 6. členu tega odloka Je iz-
recno predpisano, da morajo 
lastniki, upravitelji in najem* 
niki nepremičnine ob javnih 
poteh ali druire odgovorne ose-
be skrbeti tudi za to, da so 
hodniki pred stavbami očiš£e>d. 
Zaradi tega so vsi navedeni 
dolžni sproti počiititi in od-
straniti s hodnikov zapadli 
sneg. 

Kdor ne bo upošteval tega 
določila navedenega odloka, bo 
uveden zoper njega upravno-
kazenski postopek. 

Oddelek za gospodarstvo 
skupščine občine 
Novo mesto 

Ponovno: SOS hlodovina! 
Nismo še pozabili težav v lesnopredelovalni in-

dustriji, katerim smo bili priče v minuli zimi. Gozd-
na proizvodnja je v mesecih pred snegom zaostala z 
dobavo hlodovine listavcev, pozneje pa je zapadel 
sneg in močno zavrl spravilo hlodovine iz gozdov. 
Domala vsi lesnopredelovalni obrati so bodisi stali, 
bodisi klicali na pomoč, ker nI bilo hlodovine. Že-
leli smo, da se žalostna praksa iz lanskega leta in 
minule zime ne bi ponovila. 

Kl jub temu je videti, da bo letos še s labše . . . 
Novoles je imel lani 1. novembra na svojih obratih 
skupaj 6092 kubičnih metrov hlodovine. 1. novembra 
letos je imel na zalogi le 2229 kubičnih metrov hlo-
dovine, torej kar 4 tisoč kubikov manj kot l a n i . . . 
V novembru je domača gozdna proizvodnja sicer do-
bavil 2 tisoč kub. metrov hlodovine listavcev, toda v 
Novolesu je tekla proizvodnja in 1. decembra so je 
imeli na zalogi le še 5̂ 000 kubičnih metrov. Prva 
bukova hlodovina iz domačih gozdov je pričela pri-
hajati v lesnopredelovalne obrate šele v začetku no-
vembra. Iz področja SRH pa je Novoles dobil v 
avgustu, septembru in oktobru približno 3500 ku-
bičnih metrov bukove hlodovine, ki je »rešila situ-
acijo«, kot pravijo. Le kako, da so lahko v sosed-
nji republiki kar tri mesece prej kot pri nas začeli 
s posekom in dobavo bukove hlodovine? K j e so 
vzroki, da se stare napake v oskrbi lesnopredeloval-
ne industrije pri nas ponavljajo iz leta v leto in 
povzročajo ogromno škodo? 

Toliko v premislek, preden bomo pričeli s po-
novnim vpitjem SOS! ki bo, kot vedno, prepozno! 

O B V E S T I L O 
LEKARNA N0V0 MESTO 
o b v e š č a 
zdravstvene zavode in prebivalstvo, da bo ime-
la letni popis blaga po naslednjem razporedu: 

0 LEKARNA NOVO MESTO: 
27. decembra 1963 od 13. ure dalje 
ter 28. in 29. decembra 1963 ves dan. 

# LEKARNIŠKA POSTAJA ŠENTJERNEJ: 
30. decembra 1963 ves dan. 

# L E K A R N I Š K I DEPO ŽUŽEMBERK: 
30. decembra 1963 ves dan. 

V tem času bomo izdajali zdravila samo na nujne 
recepte. 

Kdor je le površno sprem-
ljal življenje in razne dogod-
ke v Žužemberku, bo moral 
priznati, da je ta kraj, ki ga 
v'e vojna hudo prizadela, t 
zadnjem času precej spreme-
nil svojo zunanjo podobo. 
Samo letošnjih uspehov je 
toliko, da jdh ne gre prezreti, 
z njtm pa Žužemberk kot 
središču Suhe krajine poča^ 
izgublja vzdevek pasivnega 
predela. 

Na nekdanjih ruševinah Pe-
hanijeve hiše je danes mode-
ren trgovski lokal, ki ga je 
uredila »Dolenjka« iz Novega 

, Iz Žužemberka 
mesta. V zgornjih prostorih 
te stavbe pa je dvoje družin-
skih stanovanj. Gradbena de-
la 'e opravilo domače podjet-
je »Remont«. To podjetja 
ureja te dn nekdanjo trgov-
sko hišo Milana Vehovca. 
V n je j bodo štiri sta-
novanja. Adaptacija bo ve-
ljala okrog 18 milijonov di-
narjev. Obrat »Iskre«, ki na-
merava povečati prodzvodnfl 
prostore, pa urejuje bivše 
skladišče KZ. Prav bako ure-
juje »Remont« lokal za pro-
dajo tobaka in tobačnih iz-
delkov ter samsko stanova-
nje za zdravstveni dom. 

Obnova Žužemberka, po-
verjena predvsem domačemu 
gradbenemu podjetju »Re-
mont«, se torej nadaljuje. 

DEDEK MRAZ BO OBISKAL 
OTROKE V TOPLICAH 

Društvo prijateljev mladine 
je na svoji zadnji seji skleni-
lo tudi letos organizirati pri-
hod dedka Mraza in obdaritev 
otrok. V dvorani prosvetnega 
doma bodo otroci 23. decem-
bra pričakali dedka Mraza, ki 
bo prišel tja v spremstvu 
palčkov in snežink. 

Novomeška kronika ^ dedkom Mrazom po nakupih 
• V nedeljo in ponedeljek je 

snežilo ves dan in tudi ponoči, ta-
ko da imamo že debelo snežno 
odejo. Ceste so plužili, pločniki pa 
•o bili v teh dneh skoraj nepre-
hodni za vse, ki Se nimajo naj-
modernejše obutve — Škornjev do 
kolena. Čeprav lastniki hlS vedo, 
tla so dolžni sneg očistiti izpred 
svoje s>tavbe, so bili le redki tisti, 
ki so to storili. Skupina delavcev 
komunalnega podjetja Je očistila 
pločnike na mostu, skozi mesto pa 

-pno morali hoditi kar po glavni 
cesti 

• 2e večkrat se je zgodilo, da 
so tisti, ki Imajo na skrbi vodnjak 
poleg rotovža, pozabili na svojo 
dolžnost. Že zdavnaj bi mu mo-
rali natakniti leseno kapo, pa ja 
reveža že spet pokril sneg. 

• Letos smo v mestu prvič opa-
Bili lampijončke ln barvaste sple-
tene trakove, ki Jih nudijo pri 
»Okrasu«. Marsikomu, ki bo slive-
stroval doma v krogu svojcev in 
prijateljev, bodo uvoženi okraski 
selo dobrodošli, saj bodo uspešno 
nadomestili vzdušje, ki so ga de-
ležni gostje v lokalih. 

Dom pri Gospodični bo 
do spomladi zaprt 

Planinsko društvo Novo mesto 
sporoča, da je 1. dccembra zaprlo 
svoj planinski dom »Vinka Padnr-
lica« pri Got podičili na Gorjanrlli. 
Ce bi večje skupine planincev že-
lele preživeti novoletne praznike 
osiroma kdaj kasneje več dni na 

^Gorjancih. naj to sporočijo gospo-
darju koč«- Antonu Hranjen, usluž-
bencu občinskega sodišča v No-
vem nirslii. 

I)oin »Vinka 1'adrršiča« ho pred-
vidoma zaprt do spomladi. Klilnr 
bo turistom »pet na voljo, bomo 
objavili v časopisu. 

fl| Živilom je na ponedeljkovem 
živilskem trgu poskočila cena. Na-
prot i j je bilo malo blaga, Se to 
pa Je bilo dražje kot pred nekaj 
dnevi baje zaradi mraza. Krožnik 
radiča ln motovilca je veljal 60 
din, kilogram jabolk 120 din, krož-
nik kisle repe ali zelja 60 din, 
glavica solate 30 din, zeljnate gla-
ve pa so veljale 50 do 100 din. 
Jajca so ženske cenile spet po 50 
din, pa so morale popustiti vsaj 
sa dva din, če so hotele dobiti 
kupca. 

• Gibanje prebivalstva: rodile 
so: Jelena Landolac z Brega 15 — 
Lidijo, Marija Slak iz Ljubljanske 
este — Sonjo, Danica Dolinar iz 

foersterjeve " — Matejo. — Po-
ročili so se: Janez HambroS, us-
lužbenec lz Kettejevega drevoreda 
35, in Erika Filač, zobni tehnik 
iz Ljubljane; Hans Lamberger, 
kmetijski tehnik iz Ljubljane, ln 
Božica Jordan, uslužbenka s Ceste 
komandanta Staneta 27; Alojz Ma-
tjašič, strojni ključavničar iz Uli-
ce Majde Sile 7, in Vpruša Trobec, 
uslužbenka iz Seidlove 2. — Smrti 
ta teden ni bilo. — Ponesrečil se 
je Alojz Macedoni, delavec iz Ko-
štialove 24, ki ga J« podrl avto-
mobil in mu poškodoval levo nogo. 

P R O S L A V A D N E V A JLA 

Krajevna organizacija SZDL 
v Kandiji vabi občane Novega 
mesta na slavnostno akademi 
jo, ki bo jutri, v petek, 20 
decembra, ob 19. uri v pro 
štoru družlMMtih organizacij v 
Kandiji. Prireditev pripravlja 
jo pripadniki JLA. 

VABLJENI! 
KO SZDL Kandija 

L j u b i d e d e k M r a z ! 

V se leto sem se pridno učil, tudi doma so bili z meno j zadovoljni , zato 
Te prosim, da mi prineseš neka j s ladkari j , lepo jelko, podložene zimske 
čevlje, če boš zmogel, pa še bundo, da se bom lahko smučal. 

Pišem tudi za sestrico Mojco , ki še ne hodi v šolo, pa tudi za mamo in 
ata, da prihranim papir, ker nas v šoli tako učijo. Mo j ca bi rada imela 
pa jaca za sneg in kakšno igračo, mama pa lakaste salonarje, da bo lahko 
šla na novoletni ples, in stekleničko take vode, ki diši. A t a ni izbirčen in 
bo zadovol jen z vsem, kar boš prinesel. Vesel pa bi bil zimske suknje, ker 
je stara že ogul jena, in pravi, da ga je že sram hoditi v n j e j v službo. 

Jaz ob l jub l j am, da bom v novem letu še bo l j priden, ostali pa se tudi 
namerava jo poboljšati . Pozdrav l j a Te tvoj 

Janezek z G l avnega trga 

Zadnje je s številnih oken 
pobral dedek Mraz precej 
takih pisem. V mestu je 
več sto otrok, vsak ima naj-
manj dve želji, zato se je de-
dek takoj odpravil po trgo-
vinah gledat, kaj Imajo. Ima 
namreč slabe izkušnje iz 
prejšnjih let, ko je z naku-
pom odlašal do zadnjih dni 
pred novim letom, takrat pa 
je po trgovinah že vsega 
zmanjkalo. Tako se je razje-
zil, da so se mu kar brki 
postavili pokonci. Letos nas 
je povabil zraven, da bi za-
pisali, 6e bo spet tako. 

čokolada s popustom 
Janerkovo pismo sya ime-

la s seboj in sva nakupovala 
po vrsti, tako, kot Je on na-
števal svoje želje. Za slad-
karije sva vprašaja v SPE-
CERIJI na Glavnem trgu. 
Poslovodkinja Štefka Zunič 
nama je takole odgovorila: 

—Bonbonov, čokolade in 
peciva imamo dovolj, tako 
da j ih prav gotovo ne bo 
zmanjkalo. Imeli smo tudi 
čokolado s popustom, pa 
smo jo zaradi ugodne ceno 
hitro razprodali. Polkilo-
gramska tablica čokolade je 
veljala 450 din, sicer pa je 
treba zanjo odštetd tisočaka. 
Morda dobimo pred novim 
letom še eno tako pošilj-
k o . . . 

Pa počakajva sva sklenila 
ln se odpravila -iskat okras-
kov za jelko. 

Uvoženih in domačih 
okraskov je dovolj 

Najpre j sva pogledala v 
prodajalno Mladinske knjige, 
kjer imajo navadno največ 
takih reči. Cele skladovnice 
zvončkov, svetlečih krogel jn 
drugih okraskov sva videla 

•na policah. Pa tudi rakete in 
svečke — vse, kar spada na 

, jelko! 

Prodajalke so nama ponu-
jaile tudi mladinske knjige, 
ki jih imajo precej na zalo-
gi. Marsikatera velja le 200 

dinarjev, ker jih prodajajo s 

popustom. 
— Kar 100 knjig rezervi-

rajte! — je naročil dedek 
Mraz. — Janezek sicer knji-
ge nI želel, vem pa, da bi jih 
radi imeli številni šolarji ia 
višjih razredov. 

Zimskih čevljev št. 38 
nisva dobila , 

Z iskanjem Janezkovih 
čevljev sva imela obilo dela. 
Vprašala sva zanje pri 
»Asitri«, v prodajalni »Boro-
vo« in v poslovalnici »Peko«, 
pa kaj pravšnjega nisva na-
Sla. Poslovodja v prodajalni 
»Astre« nama je zadevo po-
jasnil: 

— Imamo zelo majhno & 
biro otroških podloženih Čev-
ljev. Na tržišču jih Je težko 
dobiti. Tudi ženskih škorenj* 
kov in moške obutve za z1" 
qio nam manjka. Večkrat 
sem že prosil tovarno za n°" 
ve pošiljke, pa so odgovorili 
da je ne bom dobil, ker ve-
čino izdelanih čevljev izvaža-
jo. Poizkušam Jdh nabaviti 
pri k /operantih. Oglasita s« 
prihodnji teden! Upam, d a 

bom eno pošiljko pred no-
vim letom vendarle dobil. 

— Bo pri vas kaj novolet-
nega popusta? \ 

— O tem še nič ne vem! 



Prometni ABC iz odrske kabine v S e v n i c i 

ODLIČNO, MLADI KRŠKI PROMETNIKI! 
Skakalnica na Mirni je že 

dograjena 

N a j a v n i m l a d i n s k i p r i r e d i t v i » » S p o z n a v a j m o 
v a r n o s t p r o m e t a « , k i j e b i l a 14. d e c e m b r a zveče r 
v s evn i šk i k i n o d v o r a n i , so se m e d o s m i m i n a s t o -
p a j o č i m i e k i p a m i o d l i č n o i zkaza l i m l a d i t e k m o v a l c i 
iz V i d m a - K r š k e g a , k i so zased l i d r u g o m e s t o za 
e k i p o K r a n j a . T a u s p e h j i m j e p r i ne se l za n a g r a d o 
e l ek t r i čn i g r a m o f o n z n e k a j p l o š č a m i . 

O r g a n i z a t o r j u p r i r ed i tve 
A v t o - m o t o d r u š t v u Sevni -
c a j e u spe lo p r i vab i t i to-
l iko obč ins tva v d v o r a n o , 
k i so j o v ta n a m e n pose -
b e j a ranž i ra l i , d a j e b i l a 
že o b začetku o d d a j e po -
p o l n o m a zasedena . Z a to 
se niti n i b i l o t r e b a k d o 
ve k a k o trudit i , ke r j e de-
j a v n o s t A M D v t e m k r a j u 
ze lo r az š i r j ena , p o d o b n e 
o d d a j e , n a j v e č k r a t združe -
n e s k u l t u r n o - z a b a v n i m 
p r o g r a m o m , p a so še po -
s e b n o mikavne . I n če 
u p o š t e v a m o še to, d a kva -
l itetne p r i r ed i t ve v Sevni -
nic i n i so pogos tne , se n e 
g r e čudit i t ako množ ične -
m u ob i sku . N e m a l o ob i -
skova l cev j e p r i š l o v Sev -
n ico tudi zato, d a b i vi-
del i in sl išali , k a k o se b o 

v p r e d s v o j o p u b l i k o odre -
za la sevn i ška t e k m o v a l n a 
t r o j k a . 

P r i r ed i t ev se j e p r i če l a 
z m a j h n o svečanos t jo , n a 
kater i j e p r e d s e d n i k ob -
č inskega o d b o r a Soc ia l i -
st ične zveze v Sevnic i D u -
š an B r e l i h izroči l p r ed -
s tavn iku A M D Sevn i ca 
d ruš tven i p r a p o r ter zaže-
lel d r u š t v u in n j e g o v i m 
č l a n o m še ob i l o u spehov . 
P o t em j a v n e m p r i z n a n j u 
d o m a č e m u d r u š t v u p a s t a 
že s topi la n a o d e r p r e d 
m i k r o f o n n a p o v e d o v a l c a 
in raz lož i la nač in in po -
tek t e k m o v a n j a . T a k o l e 
sta p o v e d a l a : * 

»Vsaka izmed osmih ekip Izvle-
če po pet vprašanj, Štiri promet-
na in eno zgodovinsko, ker Je pri-
reditev posvečena 20-letnici I I . za-
sedanja AVNOJ. Na vprašanja Iz 
prometa odgovarjata ena ekipa iz 
desne, druga pa iz leve kabine na 
odru. Vprašanjem so priloženi tu-
di ustrezni odgovori, ki so ozna-
čeni z A, B in C. Ce se ekipa od-
loči, da je n. pr. pravilen odgovor 
pod C, pritisne na električni 
gumb, ki Je v kabini. Isto stori, 
če mpni, da je pravilen eden Iz-
med ostalih dveh odgovorov, ven-
dar mora v tem primeru pritisniti 
na enega izmed ostalih dveh gum-
bov. Na zgornjem robu kabine se 
ob pritisku na gumb osvetli črka, 
ki občinstvu in strokovni komisiji 
pove, za kateri odgovor se Je od-
ločila ekipa. Odgovore oceni stro-
kovna komisija. Ce meni, da je 

odgovor pravilen, vžge zeleno luč-
ko, za nepravilne odgovore pa se 
vžge rdeča lučka ob navpičnem 
sprednjem robu kabine. Za vsak 
pravilen odgovor iz prometa dobi 
ekipa 5 točk, medtem pa se zgo-
dovinska vprašanja ocenjujejo od 
t do 5. Za vse pravilne odgovore 
Je torej možno nabrati največ 25 
točk. Ekipe so razdeljene v štiri 
skupine, po dve ekipi v eni, zma-
govalec ene skupine pa potem tek-
muje z zmagovalcem druge. To 
traja vse dotlej, dokler ne dobi-
mo končnega zmagovalca.« 

KRANJ : SEVNICA 25:24 
B Na oder sta prvi stopili ekipi 

mladih »prometnikov« iz Kranja 
ln Sevnice. Občinstvo Ju Je po-
zdravilo z daljšim aplavzom. Na 
levi in desni kabini, kjer sta ekipi 
odgovarjali na prometna vprašanja, 
10 se po polminutnem roku začele 
vžigatl zelene lučke. Na vsa vpra-
šanja pravilni odgovoril Dvoboj 
neodločen 20:20. »Morda se bo od-
ločilo pri zgodovini,« so na tihem 
upali Sevničanl in spodbujali svo-
je tekmovalce. Mlada učenka iz 
Kranja je odgovorila, kot bi iz-
strelil iz topa. Vsi so pogledali na 
številčnico: odlično — 5! Sevniča-
nom se Je malce zataknilo. Red iz 
zgodovine: 4. Naprej gredo torej 
Kranjčani. 

• V drugi skupini sta se po-
merili Videm-Krško in Ljubljana. 
Krčanom je štiri pravilne odgo-
vore štirikrat posvetila zelena luč-
ka Ljubljančanom Je enkrat po-
svetila rdeča. Končni izid: 23:19 
za Krčane. 

• »Boj« med ekipama tretje 
skupine ni bil enakopraven, saj so 
mladi tekmovalci iz Ajdovščine 
zbrali 25 točk,. Brežičani pa le 8. 
Kar trikrat je rdeča lučka pove-
dala, da so odgovorili napačno. 

B Tudi tekmovalcem iz Kočevja 
v tekmovanja s Celjanoma (v eki-
pi sta bila samo dva pionirja)- nI 
šlo. Celjani so zbrali 25 točk, Ko-
čevju pa je ponagajalo eno vpra-
šanje iz prometa, pa tudi odgo-
vor iz zgodovine Je bil slabši. 

Po krajšem kulturnem sporedu, 
v katerem so nastopili mladi sev-
niški pevci, sta tekmovala zmago-
valna para: Kranj ln Celje ter Aj-
dovščina in Krško. Kranjčani so 
se s svojo neprekosljivo poznaval-
ko zgodovine enako odrezali kot v 
prvem delu tekmovanja in pustili 
za seboj Celjane za 2 točki. — V 
drugI tekmi proti Ajdovščini pa so 
se močno popravili Krčani in se 
plasirali v finale. Ajdovščina Je 
tokrat zelo popustila. 

Kranju kolo, mladim 
Krčanom gramofon 

Pred odločilnim tekmovanjem za 
prvo mesto med Kranjem in Kr-
škim so prireditelji zavrteli krajši 
barvni slovenski dokumentarni 
film o dejavnosti AMD in lansko-
letni prireditvi v Sevnici. Film so 
vrteli z namenom, da bi preizku-
sili spomin občinstva. Potrebno je 
bilo uganiti, kaj film prikazuje ln 
kdaj je bila posneta prireditev. 
Odgovori (bilo jih Je več kot dva 
ducata) so dokazali, da Sevničanl 
nimajo dobrega spomina Seveda 
Je bila to bolj -prijetna šala, ob 

kateri so se nasmehnila marsika-
tera usta v dvorani. 

In spet sta bili na odru dve eki-
pi: Kranj in Krško. »Kdo bo bolj-
ši?« so začeli ugibati poslušalci. 
Prvi izid je bil 24:24. Na dodatno 
vprašanje iz zgodovine sta bili obe 
trojki odlično ocenjeni. Ponovno 
neodločeno. Se novo vprašanje! 
Tokrat so Krčani odgovorili slab-
še,. medtem ko tekmovalka iz 
kranjske ekipe še ni do konca iz-
črpala svojega obširnega odgovora, 
pa Jo je že »zaustavila« odlična 
petica na številčnici. 

Koliko nepopisnega veselja je bi-
lo šele ob podelitvi nagrad! Kolo 
so odpeljali zares neprekosljlvl 

mladi prometniki iz Kranja, elek-
trični gramofon kot drugo nagra-
do pa so prejeli Krčani. Tretje 
mesto je pripadlo Celjanom, četrto 
Ajdovščini. 

Tekmovanje je dokazalo, da se 
na šolah v Sloveniji, kjer je nad 
1400 prometnih krožkov, vzgaja 
mladina v smislu sodobnega raz-
voja prometa in prometnih sred-
stev. To je ponoven dokaz, da ji 
lahko popolnoma zaupamo, saj ob-
vlada promet celo bolj kot mar-
sikateri izkušen voznik ali promet-
nik. Se najbolj je razveseljiva mno-
žičnost mladine pri raznih varnost-
nih akcijah v prometu. S takim 
znanjem, kot so ga pionirji, člani 
prometnih krožkov, pokazali na 
sobotni prireditvi v Sevnici, pa se 
lahko ponašajo le v tistih krajih 
naše domovine, kjer so znali pra-
vilno usmeriti mladega človeka 
tudi v smislu sodobnega prometa. 

IVAN ZORAN 

Te dni dokončujejo na Mirni 
dela na 40-metrski smučarski ska-
kalnici, ki jo od jesenskih mesccev 
gradijo po načrtih pokojnoga slo-
venskega strokovnjaka inž. Stanka 
Hloudka. Zgradili bodo še sodni-
ški stolp, ki bo visok 8 metrov, 
nato pa bo skakaluica že uporabna 
za skoke. Prva tekmovanja bodo 
šc to zimo. Med drugim bo TVD 
Partizan, na pobudo jtaterega so 
ta objekt gradili, v januarju or-
ganiziral tekmovanje v skokih za 
pokal predsednika občine, polef 
tega bodo še druga tekmovanja v 
veleslalomu in na letos urejenih 
smučiščih na Debencu tekmovanja 
v smukih in sankanju, katerih se 
bodo udeležili tudi pionirji. Pred 

domom TVD Partizan na Mirni bo-
do uredili drsališče, ki bo (udi pri-
pravljeno za zimskošportni teden 
Mirenske doline. 

Akcijo za zgraditev zimskošport-
nega centra na Mirni so moralno 
in materialno podprle tamkajšnje 
delovne organizacije, kakor tudi 
predstavniki občinske skupščine. 
Med drugimi se je za skakalnico 
posebno zanimal in pomagal pri 
izvajanju/ načrtov podpredsednik 
občine Janez Mihevc. Navdušeni 
smučarji iz domačega kraja in 
okolice že nestrpno pričakujejo 
dan, ko bo nova skakalnica od-
prta ln bodo na njej preizkusili 
svoje znanje in pogum. 

SREČANJE MLADIH PROIZVAJAL-
CEV AVTOMOBILOV 

V preteklem letu so mladinske 
organizacije TAM Maribor, IMV 
Novo mesto ter TOMOS Koper or-

ganizirale srečanja mladine avto-
mobilske industrije v Sloveniji. Ta 
srečanja so znana še posebej po 
glasbeno zabavnih prireditvah, ki 
so nosile skupen naslov »Aplavz 
za tri«. Prireditve so opravičile 
svoj namen, zato so se srečanja 
tudi letos nadaljevala. 

7. in 8. decembra je TK ZM 
iz Tomosa priredil v koprskem 
gledališču zabavno glasbeno odda-
jo pod naslovom »Pesem za vo-
lanom«, na kateri so nastopile mla-
dinske ekipe že omenjenih podje-
tij ter Avtomontaže iz Ljubljane. 
Kot gostje pa so sodelovali tudi 
pcvci Marjana Deržaj, Elda Vller, 
Rafko Irgolič in Ljubljanski j.izs 
j> sambe]., 
»Pesem za volanom« je tudi to-

krat uspela in j e dosegla svoj na-
men. Istočasno so imeli mladinci 
avtomobilske industrije iz skoraj 
vseh tovrstnih podjetij v Jugosla-
viji posvetovanje o svojih proble-
mih. Ogledali so si tudi tovarno 
TOMOS in bližnjo okolico Kopra. 
O koristnosti takih srečanj ni dvo-
ma, zato bi bilo prav, da bi se 
tudi v prihodnje nadaljevala. PS 

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

Š a h je p r i l j u b l j e n a i g r a v v s eh g a r n i z i j a h J L A . O b 
š a h o v n i c a h p r e ž i v e bo rc i in s t a r e š i n e m n o g o p r i j e t -
n ih ur ic in nešteto os t r ih , z a g r i z e n i h b i tk d o b o j u j e -

j o n a č r n o - b e l i h p o l j i h 

v v 

SSD v Mariboru 
V soboto in nedeljo so gosto-

vali v Mariboru pri I I . gimnaziji 
športniki novomeške gimnazije. 
Pomerili so se v šestih panogah. 
Novomeščanl so zmagali v ženski 
odbojkarski tekmi in v namiz-
nem tenisu, v ostalih štirih disci-
plinah pa so bili uspešnejši doma-
čini 

Tekmovanje se je začelo z žen-
sko odbojko. Setinova, čučkova, 
Zupetova, Jakšetova, Beletova, Ur-

Otroške bunde Imajo 
pri Vairteksu 

V prodajata! podjet ja 
»Kro jač « sva sicer videla ne-
ka j otroških vetrnih jopdčev, 
za nakup pa se nisva takoj 
odločila. .Zavila sva še k 
Varteksu. * Poslovodja Resnik 

nama je razkazal vse bundi-
ce. Ima jo jih res veliko, v 
raznih barvah in v vseh veli-
kostih. Izbrala sva rdečo z 
belim krznenim ovratnikom. 

— Želite morda še smu-
čarske hlače? 

— Kakšne pa imate? 
— Deftinaste in iz kamgar-

na. So zelo lepe. 

— Raje ne! — opozorim 
dedka Mraza. — Danes so 
otroci že tako izbirčni, da 
nočejo drugih kot elastične 
smučarske hlače. 

— Teh pa nimamo!, 
— Pa nič! — sva rekla. 

— Morava tako še za Mojco 
kupiti darila. 

Mojca ne bo mogla 
na sneg 

Iskala sva pajac modela 
»Medo« ali »Ciciban«, ki ju 
Izdeluje metliško invalidsko 
podjetje K O M E T . Slišala sv a 

precej hvale o tem pajacu, 
zato sva hotela prav tega in 
nobenega drugega. Hodila 
sva od trgovine do trgovine 
Po vsem mestu, — pa nikjer 
nobenega nisva dohdla. Pri 
»Sneguljčici« so rekli, da 
imajo naročene, drugje pa o 
njih sploh nič ne vedo. Se-
veda. tovarna v Metliki je 
p r eb l i zu . . . 

Ke r nisva dobila pajaca, 
«va hotela dohiti vsaj topel 
plašček. Ugotovila sva, da Je 

izbira prav slaba, le v poslo-
valnici O B U T E V - K O N F E K -
CIJA so imeli bele »biber« 
plaščke vseh številk za otro-
ke do 6. leta strosti. 

— Kar tegale zavijte! — 
sva se hitro odločala. Ce to 
priložnost izpustiva, Mojca 
ie bo imela kaj obleči. Za 
na sneg tak plašček ni pri-
meren. Mojca bo pa v njem 
na toplem, kadar bo šla z 
mamico v mesto. 

Kdor hoče Igračo, 
jo lahko dobi 

Pri »Suhi robi« imajo na 
zalogi precej igrač, le lokal 
je prenatrpan, tako da Jih 
ne morejo razstaviti, kot bi 
bilo treba. Trgovina Je tako 
polna vsega, da kupec ko-
majda odpre vrata. 

Za Igrače sva vprašala še 
pri ŠPECERIJI , kjer imajo 
gumijaste igrače, in v samo-
postrežni trgovini. Tu so 
igrače tako v izložbenih ok-
nih In nama ni bilo treba za-
radi njih v trgovino. 

Nazadnje sva kupila punč-
ko za 3500 din pri »Okrasu«. 
Imela Je lepo oblekco, pred-
pasniček in čeveljčke pa čr-
ne lase, spletene v kito. 

Bodo 2enske v gojzerih 
plesale? 

Lakaste salonarje imajo 
samo pri »Peko«, pa še tu ne 

vseh številk in samo ene vr-
ste primernih za ples. Tudi 
pri »Astri« jih imajo, so pa 
pri strani odprte, tako da 
jih Janezkova mama za novo 
leto ne bi mogla obuitl, ker 
nimajo avtomobila. 

Povsod so nama trgovci za-
trjevali, da je zadnje dni 
vedno več povpraševanja po 
črnih salonarjih, pa jih ni-
kjer ni. Ba je je tudi v Ljub-
ljani in Zagrebu suša. 

Le kaj bodo ženske obule 
za ples?! / 

Mama bo dišala, ata pa 
bo moral na suknjo 

počakati 
Janezek je pisal, da bi ma-

n a rada imela vodo, ki diši. 
Takih vod imajo v Drogeriji 
na kupe, v stekleničkah nam-
reč. Prijazna prodajalka Ani-
ca Je pokazala škatle, zavite 
v lep celofan papir, prevezan 
z zlatim trakom. 

— Vama tol* ni všeč? Saj 
je tudi kolonjska voda notri. 
Zraven pa še milo in krema. 

— O, to pa, to! Pa naj ma-
ma dobi še milo in kremo, 
saj je bila od vseh v družini 
najbol j pridna. 

Tudi z atovo suknjo sva 
imela težave. Se največ ta-
kih sukenj, ki bi bile prav 
Janezkovemu atu, sva našla 
pri Varteksu. Kupila pa je 
vseeno nisva. Suknje so le-
pe, modernega kroja, midva 

pa bi rada dobila tako, ki 
bi vzdržala vsaj pet let. Ce 
že kupiva, bova pošteno, sva 
sklenila. In ker take ni bi lo 
dobiti, bo moral Janezkov 
ata počakati do prihodnjega 
leta. 

X X X 
Ce bi imeli v trgovinah 

novoletni popust, bi lahko 
kupila mnogo več. Trgovci 
pa so nama povedali, da o 
l jem nič ne vedo. 

— Kdo bo pa vedel, če vi 
ne? — sva rekla. 

— Ta »višji«, v podjetju. 
Te vprašajte! 

Pa jih nisva, ker je bil 
dedek Mraz mnenja, da ne 
bova nič opravila. Ce se bo-
do šele zdaj začeli pogovarja-
ti o popustu, je malo kasno, 
razen tega nama na ijuoo 
tega tudi ne bi napravili. 
Zvedela pa sva, da so se na 
popust spomnili samo pri 
»Zeleznini«, ki bo Imela od 
25. do 31. decembra vse pro-
dajalne nepretrgoma odprte. 
Vsak, kdor bo kupil v kate-
rikoli poslovalnici Zeleznine 
v Novem mestu ali v Vid-
mu-Krškem za več kot 500 
dinarjev blaga, bo deležen 
5-odstotnega popusta. Za na-
kup mopedov in koles pa ve-
lja le 2-odstotni popust. Za-
kaj si popust lahko privošči 
samo »Zeleznina«, druga pod-
jetja pa ne, nama nI bilo 
Jasno. In nama še zdaj n I . . . 

R. B. 

basova in Kotnikova so prvi set 
sicer izgubile, v nadaljevanju pa 
so zaigrale zelo dobro in na kon-
cu zanesljivo zmagale z 2:1. 

Knoll, Vozlič, Blažič, Jereb, Ber-
ger ln Splihal so v moški odbojki 
izgubili tekmo po Izredno drama-
Učni borbi. V prvem setu so bili 
gostje boljši, nato pa se je razvila 
enakovredna igra. Domačini BO 
Imeli v odločilnih trenutkih več 
sreče ln so zmagali z 2:1. 

Z zanimanjem smo pričakovali 
tudi šahovski dvoboj, ker to No-
vomeščani pred kratkim v tekmi 
z isto ekipo napravili z zmago 
pravi podvig. Mnogo močnejša 
mariborska skupina pa tokrat ni 
dopustila presenečenja. Najprej je 
šporar izgubil proti .M. Susterju, 
nato še Erpič proti Seriaurovi, 
Stokanović pa je remizi ral s Kum-
novcem. Ko sta izgubila še Uhan 
z Detičkom in Berger z Božičem, 
je bil rezultat 0,5:4,5 in vse je ka-
zalo na katastrofo. Picek je zabe-
leži! prvo zmago, ko Je premagal 
Jenšca, nato je izgubil Skube z 
Marušičem, na prvih dveh deskah 
pa sta Mrvar ln Gazvoda remizlra-
la s Klemenčičem in A. Sosterjem. 
V zadnji partiji je Splihal po pre-
kinitvi premagal Drašlerja in po-
stavil končni rezultat 3,5:6,5. 

Neizkušene košarkarice so pod-
legle Mariborčankam s 30:5. rur-
kova, Setinova, Jakšetova, Pezlje-
va, Dobovškova, Glonarjevi, Som-
rakova, Markljeva in Bohtetovfa 
so v dšrugem polčasu popustile in 
Mariborčanke so jim napolnile koš 
ter zabeležile tretjo zmago. 

Moška ekipa košarke je poka-
zala duhovito ln lepo igro. na kon-
cu pa Je le izgubila z 58:81 (28:38). 
Domačini so bili višji ln so z bolj-
šimi skoki pobirali žoge pod obe-
ma, zato so pa Novomeščanl Igrali 
hitreje ln lepše. V drugem polčasu 
je pri rezultatu 63:53 Splihal zapu-
stil Igro. Naši so močno popustili 
ln izgubili s precej visoko razliko. 

V namiznem tenisu sta Berger 
ln Plcek premagala Božiča ln Per-
lička posamezno ln v paru ter 
zmagala s 3:0. 

Povratno srečanje bo spomladi 
v Novei.i mestu. -al 

Pozdrav iz Bjelovara 
O b dnevu JLA čestitajo 

naši fantje, ki so pri voja^ 
kih v Bjelovaru: Pavle Okle-
ščen, Jože Vahčič in Jože 
Grabnar. O b tej priložnosti 
lepo pozdravljamo pri jatel je 
in domača 



V TEM TEDNU VAS ZANIMA 
Petek, 20. decembra: Svetozar 
Sobota, 21. decembra: Tomaž 
Nedelja, 22. decembra: Dan JLA 
Ponedeljek, 23. decembra: Vlasta 
Torek, 24. decembra: .Eva 
Sreda. 25. decembra: Darko 
Četrtek, 26. decembra: Štefan 

CsHIZiS 
Brestanica: 21. ln 22. decembra 

lt-lijanskl film »Bele sence«, 25. 
decembra ameriški film »V znaku 
Zoroa«. 

Črnomelj: 20. in 22. decembra 
ameriški barvni film »Enooki 
Jack«, 24. in 25. decembra fran-
coski film »Dekliška pomlad«. 

Dal. Toplice: 21. in 22. decembra 
f i lm »Dve ljubezni Eddyja Duchi-
na«. 

Kostanjevica: 22. decembra nem-
ški barvni film »Indijski nagrobni 
spomenik«. 

Metlika: 21. in 22. decembra 
ameriški film »V 80 dneh okoli 
sveta«, 25. decembra nemški film 
»Kože za državnega tožilca«. 

Mokronog: 21. in 22. decembra 
jugoslovanski film »Ljubezen in 
moda«, 25. decembra jugoslovan-
ski film »Takšna pesem vse osva-
ja« . 

Novo mesto — Krka: 19. in 20. 
decembra egiptovski film »Alžirka 
Džamila«, od 20. do 23. decembra 
ameriški film »Fra Diavolo«, 21. 
in 22. decembra ameriški film 
»Zdravo, prijatelji!«, mladinski pro-
gram, 24. in 25. decembra Jugoslo-
vanski film »Dvojni obroč«. 

Novo mesta — Dom JLA: od 19. 
do 22. decembra jugoslovanski film 
»Nevesinjska puška«, od 23. do 
25. decembra italijanski film »Gar-
sonjera«. 

Straža: 21. in 22. decembra Ju-
goslovanski film »Tistega lepega 
dne«: 

Sevnica: 21. in 22. decembra 
ameriški film »Dawy Crocket med 
pirati«, 25. decembra sovjetski 
fi lm »I l ja Muromec«. 

Šentjernej: 21. in 22. decembra 
film »Osamljeni človek«. 

Smarjeta: 21. in 22. decembra 
ameriški barvni film »Jaguar, go-
spodar džungle«. 

Trebnje: 21. in 22. decembra 
nemški film »Zaljubljeni detektivi«. 

Žužemberk: 22. decembra itali-
janski film »Velika vojna«. 

PRODAM motorni stroj za izdelavo 
cementnih zidakov votlakov. Jože 
Koritnik, Klanec 29, p. Komen-
da pri Kamniku. 

PRODAM kombinirano sobno oma-
ro. Naslov v upravi lista. 

(3461-63) 
UGODNO PRODAM skoraj suhe 

smrekove deske, debeline 3 cm. 
Naslov v upravi lista. (3462-63) 

UGODNO PRODAM koše* z vlož-
kom. Turk, V Ragov log 4, No-
vo mesto. 

PRODAM 2 postelji in 1 vložek. 
Novo mesto, Kettejev drevo-
red 36. 

PRODAM dober nemški elektromo-
tor s stikalom, avtomatom in 

električnim kablom, primeren za 
kmetovalca. Slak, Gor. Globo-
dol 12, Mirna peč. 

KUPIM rabljeno omaro. Novo me-
sto, Partizanska 19. 

KUPIM psa volčjaka — mladiča. 
Naslov v upjavi lista. 

ODDAM opremljeno sobo ženski 
osebi. Novo mesto. Partizanska 
cesta 19. 

SPREJMEM poštenega čevljarske-
ga pomočnika, veščega šivanih in 

zbitih del, s 1. januarjem 1964.• 
Plača po dogovoru. Ludvik Kre-
velj, Brestanica 61. 

GOSPODINJSKO POMOČNICO k 
tričlanski družini iščemo. Lah-
ko začetnica. Inž. Novak, LJub-
ljana, Cigaletova 8. 

MATIČNI URAD ADLESIČI 
Rojstev v novembru izven bol-

nišnice ni bilo. 
Poročili so se: Anton Šikonja že-

lezolivar Iz Tribuč, in Darinka Pri-
Janič, .trgovska pomočnica iz Bed-
nja; Pavel Sikonija, kmetovalec iz 
Tribuč, in Ana črnič, kmetovalka 
iz Bednja; Dragan Božičevič, trgov-
ski pomočnik iz Karlovca, in Ana 
Mrzljak, kmetovalka iz Paunovi-
čev; Jože Vlašič, čevljar iz lan-
kovičev, in Ana Vlašič, kmetoval-
ka iz Fučkovcev. 

Umrla sta: Marta Milič, užltka-
rica iz Miličev, 76 let; Mile Bunje-
vac, kmetovalec iz Marindola, 66 

.let. 

MATIČNI URAD KOSTANJEVICA 

Novembra ni bilo rojstev izven 
bolnišnice. 

Poročili so se: Martin Boltes, 
uslužbenec, in Rozalija Hudokiin, 
bolničarka, oba iz Kostanjevice; 
Franc JenSkovec, kmetovalec z Dol. 
Prekope, in Vida Pire iz črneče 
vasi. 

Umrli »o: Neža Salmlč, gospodi-
nja z Otočca, 60 let; Neža Zullč. 
kmetovalka iz Oštrca, 58 let; Janez 

Jevnik, kmetovalec iz Malih Vo-
denic, 78 let. 

MATIČNI URAD VINICA 
V novembru sta bila rojena izven 

bolnišnice ena deklica in en deček. 
Poročili so se: Alojz Tomažič, 

sprevodnik Iz Nove Lipe, in Pavli-
na Stefančlč. kmetovalka iz špe-
harjev; Rudolf Fabjan, kmetovalec 
iz Dolnjega Gradišča, in Marija 
Ostronič, kmetovalka iz Goleka pri 
Vinici. 

Umrli so: Mihael Stefanič. zidar 
Iz Vinice, 52 let; Marija Erdeljac, 
gospodinja iz Preloke, 85 let; Ma-
rija Kobetič, gospodinja iz Nove 
Lipe, 83 let. 

E5ZZSE 
Pretekli >\,d«n so v novomešlrl 

porodnišnici rodile: Marta Sinr.r 
tz čužnje vasi — Heleno. Jelka 
Pirkovič lz Šmarja — Vlasto, Zo-
fija Jesih iz Gomje Radulje — An-
tona, Gabrijela Žunič iz Griča — 
Roberta, Tončka Lakner iz Bistri-
ce — Alenko. Hema Ratajc iz Dol-
nje Nemške vasi — Janeza, Milica 

V Z A D N J E M T E D N U S M O P R I D O B I L I 

še 133 noyih naročnikov 
D o s l e j ima r eko rd v l e tošn j i akc i j i p r i dob i van j a 

nov ih naročn ikov še v edno p o š t a S E N O V O 
z 224 novimi naročniki; kaže, da j o bo le t ežko k d o 
prehi te l , čeprav se j i h i t r o pr ib l i žu j e ta pošt i B R E -
S T A N I C A in D O B O V A . Poš ta C E R K L J E j e zbra la 
dos l e j 28 nov ih naročn ikov , L E S K O V E C pr i K r š k e m 
41, N O V O M E S T O 99, B R E Ž I C E 49 itd. V času od 
7. n o v e m b r a d o 17. d e c embra s m o pr idob i l i za naš 
tednik že 1612 nov ih naročn ikov , od tega na področ -
ju pošt v posamezn ih obč inah: 

B R E Ž I C E : 331 

Č R N O M E L J : . 87 

M E T L I K A : 11 

N O V O M E S T O : 222 

T R E B N J E : 70 

, S E V N I C A : 216 

V I D E M - K R S K O : 598 

R A Z N E P O S T E : 72 

T U J I N A : . 5 

N a s r edn j i strani današn je š tev i lke lahko v idi te , 
ko l i ko znaša z d a j redna tedenska naklada D O L E N J -
S K E G A L I S T A , z v e s e l j e m pa p o v e m o v s e m s ta r im 
m n o v i m naročn ikom, da s m o p r e d v s e m po zaslugi 
m a r l j i v i h p i smonoš na našem p o d r o č j u v sedmih 
tednih pr idob i l i skupno že 

1612 novih naročnikov 
N o v e naročn ike seveda še v edno p r i dob i vamo , 

s a j še v edno v e l j a s taro in d o b r o ges lo : V V S A K O 
H I S O D O L E N J S K E , B E L E K R A J I N E I N SPOD-
N J E G A P O S A V J A : D O L E N J S K I L I S T ! 

Mernik iz Vavpče vasi — Mileno, 
Marija Udovč iz Praproč — Sto-
Jana, Dragica Zupančič iz Vavpče 
vasi — Silva, Alojzija Ribič iz Bri-
nja — Romana, Marija Viskič iz 
Cešče vasi — Jadranko, Marija Zu-
pan iz Cerovca — Faniko, Anica 
Stefanič iz Kvasice — Danila, Ivan-
ka šuklje iz Trnovca — Jožeta, Da-
nica Kočevar iz Hrastnika — Da-
mira, Martina Pečak iz Bušinca — 
Marinko, Štefka Mačerol iz Bud-
ganje vasi — Francija. Marija Jor-
dan iz Zameškega — Tomaža, Mil-
ka Pevec iz škovca — Draga. Ama-
lija Božič iz Stopič — Slavka, 
Francka Skušek iz Dobruške vasi 
— Slavka, Antonija Lenčič iz Lo-
ke — dečka, Neža Jožef iz šmarje-
ških Toplic — dečka, Milka La-
movšek iz škemljevca — deklico, 
Martina Bečaj iz Metlike — dečka, 
Erika Kramžar iz Glaviš — dečka, 
Marija Smrekar z Goriške gore — 
aečka, Darinka Novak iz Trebnje-
ga — deklico, Marija Stih iz Je-
dinščlce — deklico. 

Iz brežiške porodnišnice 
Pretekli teden so v brežiški po-

rodnišnici rodile: Ivanka Perišič 
iz Globokega — Romana, Ivanka 
Naraglav iz Vidma-Krškega — 
Zvonko, Dragica Popelar iz Sevni-
ci — Greto, Zofija Sokolovič lz 
Kostanjevice — Sonjo, Marija 
Krulc iz Pišec — Mirico, Ivana 
Hotko iz Skopic — Janeza, Irena 
Vidmar Iz Gabrja — Andreja, Hed-
vika Preskar iz Velikih Malene — 
Marjana, Anica Butkovec iz Bor-
6ta — Jožeta. Justina Hribšek iz 
Pišec — Darinko, Ana Zobarič iz 
Ponikve — Štefana, Jožica Grmov-

6ek iz Brežic — Aleša, Ana Kržan 
lz Cundrovca — Rada, Rozalija 
Bahč iz Pleterij — Janeza. 

KRONI tcJKIŠ3S3 
Pretekli teden so se ponesrečili 

ln iskali pomoči v novomeški bol-
nišnici: Ludvik Makše, sin posest-
nika iz Rdečega Kala, je padel s 
oeči in si poškodoval desno nogo; 
Branko Seničar, sin delavke iz 
tjačkovca, je padel v banjico z 
vročim lugom ln se opekel po te-
lesu; Dragoslava Lazica, sina ofi-
cirja iz Črnomlja, je povozil mo-
torist in mu poškodoval desno 
nogo; Francu Mlakarju, posestni-
ku iz Zloganja, je drevo padlo na 
levi kolk; Rudolf šimnovec, upo-
kojenec iz Starega trga, je padel 
in si poškodoval levo nogo; Av-
gust škutler, vratar iz Drame, je 
padel z mopeda in si poškodoval 
levo koleno. 

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ 

Pretekli teden so se ponesrečili 
ln iskali pomoči v brežiški bol-
nišnici: Franc Zrnc, posestnik iz 
Ledine, je padel in si poškodoval 
glavo; Vlada Merkla, čevljarja iz 
Zagreba, je nekdo pretepel in mu 
poškodoval glavo; Marjan Gregor, 
delavec iz Boštanja, si je na clr-
kularki poškodoval prste na levi 
roki; Milan Ivanuševič, delavec lz 
Brežic, je padel ln si poškodoval 
glavo; Ivan Kovačič, posestnik iz 
Glogovega broda, je padel in si 
poškodoval rebra. 

OBJAVE — R A Z P I S I 

Prodaja odvisnih osnovnih sredstev 
Komisija za prodajo osnovnih 

sredstev pri KMETIJSKI ZADRUGI 
TRŽIŠČE — ŠENTJANŽ s sede-
žem v Krmelju bo 22. decembra 
ob 9. uri prodala odvečna osnovna 
sredstva ln nekaj kmetijskega 
orodja. 

Prodaja bo ob 9. uri na Malkov-
cu v strojni hali in ob 15. uri v 
strojni hali v Šentjanžu. 

Prodali bomo: 2 treier selektor-
ja, 2 sadna mlina, 3 škropilnice, 
1 stroj za izdelavo žične mreže, 
3 sadne škropilnice, 1 kotel za žga-
njekulio. 1 ročno črpalko, 1 antl-
peronosporr.o hišico, 1 železni ko-
tel, 1 električno ograjo, 2 voza — 
zapravljivčka, 2 kmečka voza, 1 
voz z gumijastimi kolesi, 30 me-
trov gumijaste cevi, 1 škropilnico 
»Reneta«, 1 vprežni plug obračal-
nik, 1 reporeznico, I slamoreznfco 
»Tempo«, i nahrbtno škropilnico, 
1 okopalnik »Solo«, 1. stiskalnico, 
2 elektromotorja, 1 mlatilnico 
»Zmaj«, 2 kosilnici BCS, 1 se-
lektor. 

Pri nakupu imajo prednost go-
spodarske organizacije Socialistič-
nega sektorja. Eno uro po določe-
nem roku bodo navedena osno.na 
sredstva naprodaj tudi za ostale 
interesente. 

Obvestilo 
KZ Brestanica 

Kmetijska zadruga Brestanica bo 
na javni dražbi prodala razne vpre-
žne kmetijske stroje, vozove, 2. 
mlatilnici (Ježek in Zmaj) ter dru-
go drobno kmetijsko orodje. 

Licitacija bo v ponedeljek, 23. 
decembra 1963, ob 9. uri za druž-
beni sektor, istega dne ob 10. uri 
pa za zasebne interesente, in sicer 
na sedežu kmetijskeag. posestva 
Kmetijske zadruge Brestanica. 

RAZPIS LICITACIJE 
Likvidacijski upravitelj razpisu-

je licitacijsko prodajo: 
stroja za obrezovanje usnja na 

električni pogon, decimalne teht-
nice, rabljenih kopit, novih žen-
skih čevljev, popravljenih čevljev 
in drugega. 

Licitacija bo pri Kamilu Weissu, 
Loka, 23. decembra 1963 ob 15. uri, 
ponovitev pa 27. decembra. 

čestitka za dan JLA 
V s e m f a n t o m iz oko l i ce 

Boš tan ja , ki s o pr i vo jak ih , 
čest ita za praznik 22. decem-
ber T o n e P f e i f e r , k i služi vo-
jašk i rok v T i t og radu . 

Fantom v vrstah JLA 
V s e m d o m a č i m f a n t o m v 

v rs tah s lavne JLA čes t i tam 
za prazn ik 22. d e cember in 
j ih Jepo po zd ra v l j am . Hkra t i 
p o z d r a v l j a m s vo j c e in znan-
ce. M i r k o A jdn ik , v o j a k v 
B r č k e m . 

RADIO LJUBLJANA 
VSAK DAN: poročila ob 5.15, 

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 17.00 
19.30, 22.00. Pisan glasbeni spo-
red od 5.00 do 8.00. 

PETEK, 20. DECEMBRA: 8.55 
Pionirski tednik — 10.35 Novost 
na knjižni polici — 11.00 Pozor, 
nimaš prednosti! — 12.15 Kmetij-
ski nasveti — 12.25 Radi bi vas 
zabavali -V 13.30 Romanska glasba 
na francoskih festivalih — 14.35 
Domače za prijetno popoldne — 
15.15 Napotki za turiste — 16.00 
Vsak dan za vas — 17.05 Popoldne 
pri skladatelju Janu Sibellusu — 
18.45 Iz naših kolektivov — 19.05 
Glasbene razglednice — 20.00 Re-
vijska glasba. 

SOBOTA, 21. DECEMBRA: 8.05 
Vedre melodije za konec tedna — 
9.25 »Mladina poje« — 10.35 Po-
jejo tuji zbori — 11.00 Pozor, ni-
maš prednosti! — 12.15 Kmetijski 
nasveti — 12.25 Izbrali smo za vas 
— 13.30 Glasbeni sejem — 14.35 
Naši poslušalci čestitajo ln po-
zdravljajo — 15.40 TJaši amaterji 
pojo: Šentjerneja Id oktet — 16.00 
Vsak dan za vas — 17.05 Gremo v 
kino — 18:45 Novo v znanosti — 
19.05 Glasbene razglednice — 20.00 
Priljubljene melodije, Ljubljanski 
jiuz ansambel, optimisti in solisti. 

NEDELJA, 22. DECEMBRA: 8 00 
Mladinska radijska igra: Josip Kri-
ftkovič: Praznik Iopih želja - 0.05 
Naši poslušalci čestitajo ln po-
zdravljajo,I. del — 10.00 Se pom-
nite, t ovar i š i . . . — 11.30 Nedelj-
ska reportaža — 12.05 Naši poslu-
šalci čestitajo In pozdravljajo. I I . 
del — 13.30 Za našo vas — 13.50 
Koncert pri vas doma — 14.10 Ne-
kaj melodij, nekaj ritmov — 15.03 
Iz francoske glasbe, starejše in no-
vejše — 16.00 Humoreska tega 
tedna: J. Svajnoer: Dvn na cesti — 
17.15 Radijska igra: V&sja Ocvirk: 

2ivi in mrtvi — 19.05 Glasbene 
razglednice — 20.00 Izberite svojo 
pcpevko. 

PONEDEIJEK, 23. DECEMBRA: 
8.55 Za mlade radovedneže — 9.25 
Iz oper hrvaških skladateljev — 
10.55 Glasbena medigra — 11.00 
Pozor, nimaš prednosti! — 12.15 
Kmetijski nasveti: lni. Janez Mli-
nar: Problem dobave lesne suro-
vine potrošnikom v zimski sezoni 
— 13.30 Glasbeni sejem — 14.35 
Naši poslušalci čestitajo ln po-
zdravljajo — 15.45 S knjižnega 
trga — 16.00 Vsak dan za vas — 
17 05 Glasbena križanka št. 6 — 
19.05 Glasbene razglednice. 

TOREK, 21. DECEMBRA: 6.06 
Vedri zvoki — 9.25 20 minut z 
orkestrom «101 Strlngl« — 10.15 
Majhni zabavni ansambli — 11.00 
Pozor, nimaš prednosti! — 12.15 
Radijska kmečka univerza: inž. Na-
da Puppis: Vtisi o živinoreji v 
Sovjetski zvezi — 12.25 V paviljo-
nu zabavne glasbe.— 13.30 Simfo-
nične rapsodije in plesi — 14.35 
Z zborovskimi skladbami po slo-
venskih pokrajinah — 15.3Q V to-
rek na svidenje — 16.00 Vsak dan 
za vas — 17.05 Konccrt po željah 
poslušalcev — 18.45 Na medna-
rodnih krlžpotjlh - 19.05 Glasbe-
ne razglednice — 20.00 Skupni pro-
gram JRT, studio Novi Sad. 

SREDA, 25. DECEMBRA: 8.55 
Pisani svet pravljic in zgodb — 
9.25 Glasba ob delu — 10.45 člo-
vek in zdravje — 11.00 Pozor, ni-
maš prednosti! — 12.15 Radijska 
kmečka unlvorza: Inž. Stcfun Er-
javec: Poljedelstvo KK »Dravsko 
polje« — 12.25 V novem letu mno-
go sreče — 13.30 Koncertni plesi 
L raznih dežel — 14.35 Znano ln 
priljubljeno — 15.40 Dvajset mi-
nut s komornim zborom RTV LJu-
bljana pri francoskih skladat«-

» I S K R A « - Kranj 
tovarna e lektrotehničnih in f inomehan ičn ih 
i zde lkov , 

obrat usmerniških naprav 
NOVO MESTO 
r a z p i s u j e nas lednja pros ta de lovna mesta : 

1. ŠEFA RAČUNOVODSTVA, 
2. MATERIALNEGA KNJIGOVODJE, 
3. ADMINISTRATORJE-DAKTILOGRAFE — 

3 delovna mesta, 
4. KV STRUGARJE, 
5. KV ELEKTROVARILCA. 

P O G O J I : p o d 1. dovršena v i š ja ali v i soka ekonom-
ska š o l ^ o z i r o m a s redn ja ekonomska šo la z 10-letno 
prakso ; p o d 2. s redn ja ekonomska šola s prakso 
ali n i ž j a s t rokovna i zobrazba z 10-letno prakso ; 
p o d 3 . - 5 . ustrezna s t rokovna i zobrazba o z i r oma 
kva l i f i kac i j a . Za de l o vno mes to p o d točko 1. j e 
na razpo lago t ako j ' - se l j i vo druž insko s tanovanje . 
P i smene p r o šn j e poš l j i t e ali pa j ih osebno dostav i te 
v I S K R O , K r a n j , obrat usmernišk ih naprav N o v o 
m e s t o . Razp is v e l j a do i zpopo ln i tve de lovn ih mest . 

»»AVTO«. - K O Č E V J E 
p o t r e b u j e : 

1. V O D J O M E H A N I Č N E S L U Ž B E v pod j e t ju , 
2. O B R A T O V O D J O mehaničn ih in serv isnih 

de lavnic , x 
3. V O D J O avtoe lekt r i čarskega oddelka, 
4. A V T O E L E K T R I Č A R J A in 2 A V T O M E H A N I -

K A , p o možnos t i v a j ena poprav i l voz i l O M 
za po tu joč i serv is v L jub l j an i , 

5. F I N A N Č N E G A L I K V I D A T O R J A , 
6. v b l i žn j i pr ihodnost i b o m o po t rebova l i 

10 Š O F E R J E V C E K A T E G O R I J E , k i izpol-
n j u j e j o p o g o j e za mednarodn i t ransport . 

P o d t očko 1., 2. in 3. j e z ag t ov l j eno in v se l j i v o 
n o v o t r i sobno s tanovanje . — P r o š n j e poš l j i t e na 
» A V T O K O Č E V J E « , K o č e v j e . 

»ŽELEZNINA« - Novo mesto 
o b v e š č a C E N J E N E S T R A N K E , da bo 

GLAVNO SKLADIŠČE 
zaradi redne letne inventure b laga 

z a p r t o od 23. decembra 1963 
do 10. januarja 1964. 

Stranke naprošamo , da si b lago pravočasno naba-
v i j o , ke r ga v o m e n j e n e m času ne b o m o izdaja l i . 

Fantje iz Sombora 
Naš i f an t j e , k i so p r i vo ja-

k ih v Somboru , p o š i l j a j o za 
dan JLA pr i s rčne p o z d r a v e z 
na j l epš im i ž e l j am i pr ipadni -
k o m JLA iz domač ih k r a j e v 
in domač im . A l o j z Zupančič , 
T o n e Mik lavč i č , Jože H r i b a r 
in E d o H u d o r o v a c . Čes t i tkam 
se p r i d ružu j e tudi Anton 
V i d m a r . 

ljih — 16.00 Vsak dan za vas — 
17.35 Iz fonoteke radia Koper — 
18.45 Ljudski parlament — 19.05 
Glasbene razglednice — 20.00 Le-
pe melodije z orkestrom Ray 
Martin. 

ČETRTEK, 26. DECEMBRA: 8.06 
Z opernega in koncertnega odra — 
9.25 Slovenski pevci, orkestri ln 
ansambli zabavne glasbe — 10.15 
Pihalni ansambel .RTV Ljubljana — 
11.00 Pozor, nimaš prednosti! — 
12.15 Kmetijski nasveti: inž. Jože 
Kovač: Organizacija dela pri seč-
nji z motornimi žagami — 12.25 
Lepe melodije, iskrene želje — 
13.30 Glasbeni sejem — 14.35 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo 
— 15.15 Zabavna glasba — 16.00 
Vsak dan za vos — 17.15 Turistič-
na oddaja — 18.45 Kulturna kro-
nika — 19.05 Glasbene razglednice 
— 20.00 četrtkov veder domačih 
pesmi lrt napevov. 

K o m i s i j a za sk lepan je in 
o d p o v e d o v a n j e de lovn ih 
r a z m e r i j S E K C I J E Z A 
V Z D R Ž E V A N J E P R O G E 
N O V O M E S T O 

R A Z P I S U J E 
— dve prosti delovni 
— mesti za delo 
— v knjigovodstvu 

Zahtevana šolska iz-
obrazba : ekonomska 
šola al i popo lna g im-
naz i j a z zak l jučn im 
i zp i t om. 

Osebni dohodk i p o p r a v -
niku o de l i t v i osebnih 
dohodkov . 

P r i j a v e s p r e j e m a ta jn i š t va 
sekc i j e N o v o mesto , L jub-
l janska cesta 5. 

DOLENJSKI LIST v vsako 
hišo Bele krajine. Spod. 

Posavja in Dolenjske! 

DOLENJSKI UST 
L A S T N I K I IN I ZDAJATELJ I : občinski odbori SZDL 

Brežice, Črnomel j , Metlika. Novo mesto, Sevnica, Treb-
nje in V idem-Krško - URE. J UJE UREDNIŠK I ODBORj 
Tone Gošnik (glavni ln odgovorni urednik). Ria Bafier. 
MUoš Jakopec, Jožica Teppey in Ivan Zoran 

I Z H A J A vsak Četrtek - Posamezna Številka 20 din 
- Letna naročnina 000 din. polletna 450 din; plačljivu 
te vnapre j Za Inozemstvo 1800 din - T e k o « račun prt 
podružnici NB v Novem mestu: 808-11-608-9 - NASLOV 
UREDNIŠTVA rN U P R A V E : Novo meeto Giavni trg I 
- PoStni predal 53 - Te le fon 11-127 - Rokopisov in 
fo togra f i j ne vračamo - T I S K A ! Časopisno podjet je 
» D E L O v Liubllnnl 


