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Srečno 1964 
želita uredništvo in uprava DOLENJSKEGA USTI vsem 
svojim naročnikom, bralcem, sodelavcem in vsem prija-
teljem doma in na tujem, hkrati pa jim pošiljata tople 
pozdrave iz domačih krajev! 

(FOTO: DRAGO MOHAR, RIBNICA) 

Št. 51 in 52 L. X I V 

NOVO MESTO, 
30. decembra 1963 

Novoletni pomenek 
Pred vami je zadnja šte-

vilka 14. letnika našega 
medobčinskega glasnika 
Socialistične zveze dolenj-
skih in spodnjeposavskih 
Občin. To je hkrati 718. šte-
vilka domačega pokrajin-
skega časnika, ki je začel 
izhajati 17. februarja 1950. 
Prihodnji teden boste do-
bili v roke prvo številko 
15.1etnika, ki ga začenja-
mo z novimi načrti, opo-
gumljeni ob razčiščenih 
stališčih lastnikov in izda-
jateljev o nadaljnjih nalo-
gah našega tednika. 

Poročali smo že o po-
svetovanju, ki je bilo 3. 
decembra letos v Novem 
mestu in na katerem so 
najodgovornejši predstav-
niki občin Brežice, Črno-
melj, Metlika, Novo mesto, 
Sevnica in Trebnje kot 
lastniki in izdajatelji Do-
lenjskega lista povedali, da 
naša pokrajina tako glasilo 
nujno potrebuje. Razčišče-
na so bila tudi materialna 
vprašanja o obstoju čas-
nika in sprejet dogovor o 
dotacijah, ki jih bodo pri-
spevale neštete občinske 
skupščine kot svojo po-
moč listu. Na tem posve-
tu je bilo dosedanje delo 
Dolenjskega lista ugodno 
ocenjeno, hkrati pa so 
predstavniki lastni ki> v na-
šteli. tudi naloge, ki naj 
bodo "poslej vodilo listu, 
ki na našem zaokroženem 
področju dopolnjuje re-
publiški tisk, radio in te-
levizijo. 

Po omenjenem posveto-
vanju v Novem mestu je 
prišlo ta mesec do kon-
kretnih razgovorov tudi v 
Kočevju in Ribnici, kjer 
sta izvršna odbora ObO 
SZDL skupaj s predstavni-
ki občinskih skupščin, ob-
činskih komitejev ZKS in 
z drugimi činitelji vred 
predlagala, da bi se nji-
hov dosedanji lokalni čas-
nik »NOVICE« združil z 
Dolenjskim listom. Tudi 

tu smo hitro našli skupen 
jezik in dobro podlago za 
združitev obeh časnikov, 
občinski skupščini v Ko-
čevju in v Ribnici pa bo-
sta prav tako prispevali 
ustrezen delež stroškov za 
kritje izgube, ki jo ima 
naš tisk. Tako bo imela 
vsa Dolenjska s Spod. Po-
savjem vred, ki prav goto-
vo predstavlja zares za-
okroženo celoto, skupno 
medobčinsko glasilo. Pre-
pričani smo, da se bo so-
delovanje v takem regio-
nalnem okviru dobro ob-
neslo, saj nam to med dru-
gim zelo jasno potrjuje 
tudi dosedanje sodelova-
nje ljubljanskega in celj-
skega okraja na področju, 
ki ga z obveščanjem po-
kriva naš medobčinski 
glasnik SZDL. 

Koliko nos je - in 
koliko nas bo po 
združitvi? 

V naših naročnikih in 
bralcih vidimo dostikrat 
veliko družino, ki je prav-' 
zaprav nekak solastnik li-
sta. Prepričani smo, da se 
vsak naš naročnik z nami 
vred razveseli, kadar se 
spomni naklade domačega 
pokraj ins-kega tednika. „Da-
našnjo številko smo po-
slali že 20.174 stalnim na-
ročnikom, medtem ko pro-
damo v kolportaži vsak 
teden 933 izvodov, 35 pa 
jih vložimo v arhiv. Razen 
tega smo ta teden naročili 
v tiskarni še posebej 200 
izvodov za naročnike, ki 
si bodo tednik naročili do 
izida nove številke, naroč-
nikom NOVIC pa smo po-
slali v kočevsko in ribni-
ško občino (kot tudi dru-
gam po svetu, kamor so 
NOVICE doslej pošiljale 
svoj časnik) še posebej 
3.258 izvodov naše novo-
letne številke. Danes smo 
torej tiskali 24.600 izvodov 
našega lista, naklada zdru-

ženega časnika pa se bo 
ustalila seveda šele po ne-
kaj tednih. Za področje 9 
občin pa je dosežena na-
klada že kar primerna, če-
prav ne dvomimo, da so 
kraji in vasi, kjer bi list 
lahko še razširili. Tako se 
počasi le približujemo ge-
slu »V VSAKO HIŠO DO-
LENJSKI LIST!«, posebno 
še če pomislimo, da je list 
začel pred 14 leti s 3.000 
izvodi naklade, 

Poslej vsak petek: 
na 20 straneh! 

Toliko o nakladi, ki je 
vsekakor zanimiv pokazo-
valec, ah je list potreben 
ali ne, zdaj pa še važno 
obvestilo vsem naročni-
kom in bralcem: po no-
vem letu bomo naš tednik 
povečali od sedanjih po-
vprečnih 16 na novih 
strani! Pri tem bo ostala 
naročnina nespremenjena: 
450 dinarjev za polovico 
leta oz. 90G din za vse le-
to. Lastniki lista so raz-
pravljali o morebitnem 
zvišanju naročnine, konč-
no pa so se le odločili, da 
cene za zdaj ne bomo 
spreminjali. Naročnike pro-
simo, da to upoštevajo! 
Vsak izvod tednika nas 
stane, pribl. 54 dinarjev, »Na-
ročnik- pa pviš^ev« 
komaj 1"4.30 din; vso oMa-
lo razliko pokrivamo z do-
tacijami lastnikov lista, z 
reklamnimi in malimi ogla-, 
si, s tiskovnim skladom in 
z drugimi dohodki, ki pa 
jih je treba seveda ustva-
riti s trdim in napornim 
delom. 

Povečani obseg časnika 
pa zahteva tudi spremem-
bo urnika dela v tiskarni 
DELO v Ljubljani: po no-
vem letu bo naš list iz-
hajal vsak petek, in ne 
več ob četrtkih. Ker tiska 
ljubljanska tiskarna celo 
vrsto različnih časnikov in 

(Nadaljevanje na 7. str.) 

Medobčinsko glasilo Socialistič-
ne zveze Dolenjske in Spod. Po-
savja se vam danes drugič pred-
stavlja. Na straneh naŽe novoletne 
številke boste že našli tudi sebe, 
svoje kraje, znance in prijatelje, že 
prihodnji teden pa boste brali vse, 
kar so doslej prinašale -NOVICE« 
v dveh novih komunskih glasilih 
našega tednika. S povečanim ob-
segom Dolenjskega lista vam bo-
mo prihodnji teden začeli redno 
objavljati komunski prilogi vaših 
občin: »KOČEVSKE NOVICE- (za 
področje kočevske občine) in »RE-
ŠETO« (za področje ribniške ob-

^ irpo dogovoru z občinskima od-
boroma SZDL v Kočevju in v Rib-
nici ter v soglasju z upravo »NO-
VIC« smo današnjo številko DO-
LENJSKEGA LISTA b r e z -
o 1 a Č n o poslali vsem dosedanjim 
naročnikom-NOVIC«. Vse doseda-
nje redne naročnike -NOVIC- , ki 
ne bodo v prihodnjih dneh vrml, 
današnje Številke »DOLENJSKE-
CA U S T A « bomo vnisali med 
naše nove redne naročnike. S tem 
bosta pokrajinska glasnika SZDL 

IMMlillll 

naših krajev združena v razširjeno 
glasilo, ki bo tudi vnaprej izhajalo 
pod dosedanjim imenom »DO-
LENJSKI LIST«. 

Vsem novim naročnikom našega 
.združenega časnika na območju 
občin Kočevje in Ribnica sporoča-
mo ob tej priložnosti, da znaša 
letna naročnina na DOLENJSKI 
LIST 900 dinarjev; pobirajo jo 
pismonoše dvakrat na leto (po 450 
dinarjev). List bo izhajal vsak 
p e t e k na 20 straneh; naročnino 
za prvo polletje 1964 bodo pobrali 
pismonoše prihodnji mesec. 

OSTANITE ZVESTI NOVI-
CAM«, ki bodo nadaljevale svoje 
delo v združenem DOLENJSKEM 
LISTU! Vsak petek boste v ko-
munski prilogi »KOČEVSKE NO-
VICE« in v »REŠETU« zvedeli vse. 
kar vas zanima, na drugih straneh 
našega lista pa boste našli vsak 
teden veliko zanimivega in korist-
nega branja. 

Vse nove naročnike in prijatelje 
našega tednika lepo pozdravljala 

UREDNIŠTVO IN UPRAVA 
DOLENJSKEGA LISTA 

V četrtek, 26. decembra, je 
občinski odbor RK Novo me-
sto priredil v domu ljudske 
prosvete v Novem mestu 
slavnostno akademijo v po-
častitev 100-letnice RK. Lep 
program, v katerem so sode-
lovali orkester Svobode Du-
šan Jerob, moški pevski zbor 
Svobode Dušan Jereb, Agnas 
G minski kot izvajalka dveh 
solo skladib na klavirju in 
dve mladi recitatortri, šo al 
ogledali mnogi Novomeščani, 
ki so dvorano dodobra napol-
nili. Predsednik občinske or-
ganizacije RK Novo mesto 
dr. Božo Oblak je v slavnost-
nem govoru na kratko orisal 

PRIHODNJA ŠTEVILKA 
bo zaradi novoletnih prazni-
kov izšla v petek, 10. ja-
nuarja 1964 na dvajsetih 
straneh. 

UREDNIŠTVO 

zgodovinski raavoj RK in po-
udaril, da je Rdeči križ hu-
mana organizacija, ki se bori 
za sodelovanje med narodi, 
za mir in za humanizacijo 
odnosov med ljudmi. Ker 
RK niudi svojo pomoč zlasti 
ob nesrečah in ob takšnih 
priložnostih združuje napore 
vseh ljudi brez ozira na bar-
vo polti in politično prepri-
čanje, je njegovo poslanstvo 
toliko boQj pomembno. Po-
udaril je, da je RK v novi, 
socialistični Jugoslaviji doži-
vel nesluteni razvoj, saj se 
naš družbeni sistem trudi za 
čim večjo humanizacijo, ki 
je tudi sioer ena izmed glav-
nih nalog RK. 

V zadnji točki slavnostne-
ga programa je ob navduše-
nem ploskanju prisotnih čla-
nica centralnega odbora Ju-
goslovanskega Rdečega križa 
tov. Majda Gorše podelila 
zaslužnim aktivistom RK iz 

novomeške občine odlikova-
nja. Za požrtvovalno delo iit 
velike zasluge v delovanju 
RK je centralni odbor JRK 
odlikoval z zlatim odlikova-
njem Milico Sali iz Novega, 
mesta in Mileno Bučar iz-No-
vega mesta, s srebrnim odli-
kovanjem pa Janeza Kovač-
ca iz Uršnih sel, Marjeto Kralj 
iz Šentjerneja, Alojza Luzar-
ja iz Podgrada, Ljudmilo Pire 
iz žužemberita in Cecilijo 
Skufca iz Hinj. Vsem odli-
kovanceui naše prisrčne če-
stitke! 

V R E M E 
OD 1 DO 10. JANUARJA 
Nekako od 1. do 6, januar-

ja vseskozi nestalno s pogost-
nimi padavinami, povečini 
sneg do nižin. Po 6. januarju 
suho oz. jasno in hladneje. 

Dr. V. M. 

Naročnikom in bralcem „NOVIC" 

Odlikovani aktivisti Rdečega križa 
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ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 
URESNICUJMO NOVO USTAVO! 

Kooperacija - edini pogoj, da se 
kmetje osvobodijo zaostalosti 

Družbena skupnost za-
•• gotavlja materialne in 

druge pogoje za ustanav-
ljanje in razvoj kmetij-
skih delovnih organizacij 
na podlagi družbene last-
nine zemlje in družbenega 
dela ter za sodelovanje 
kmetov z zadružnimi in 
drugimi delovnimi organi-
zacijami. 

Iz nastave SFRJ 

Predsednik zvezne skupšči-
ne Edvard Kardelj je v inter-
vjuju za japonski časopis 
Yomiuri Simbun govoril tudi 
C perspektivi kmetijstva pri 
nas. Med drugim je poudaril, 
da je socialistična preobrazba 
kmetijstva naš cilj, čeprav 
pri teim ne uporabljamo kla-
sičnega sistema koiektiviza-
cdje v Sovjetski zvezi. Pri nas 
nismo šli po tej poti zaradi 
objektivnih razlik: pri nas se 
je kmet v zgodovinskem raz-
voju v veDftti večini teritoriar 
liziral na svoji zemlji, med-
tem ko.je bila v carski Ru-
ilji država last fevdalnih spa-
hijev. Razlika je tudi v tem, 
da pri nas okrog dve petini 
jugoslovanskega ozemlja. se-
stavljajo hriboviti predeli, ki 
večinoma niso primerni za 
sodobno raven agrotehnike in 
za razvoj velikih kmetijskih 
gospodarstev. Zaradi tega je 
bila pri nas potrebna usme-
ritev k zelo intenzivnemu 
kmetijstvu, s tem pa tudi do-
ločena koncentracija na tista 
področja v državi, ki imajo 
najugodnejše pogoje za raz-
voj velikega socialističnega 
kmetijstva. To omogoča, da 
ee socialistična sektor posto-
poma širi in da dobiva če-

, dalje večji pomen v tržni 
proizvodnji. Računamo, da 
bo že leta 1970 socialistični 
sektor v kmetijstvu v vseh 
proizvodih absolutno prevla-
doval v tržno-kmebijski pro-
izvodnji. 

»Socialistična preobrazba 
kmetijstva,« je nadaljeval to-
variš Kardelj, »se pri nas 
razvija po dveh poteh: po po-
ti velikih kmetijskih gospo-
darstev in po poti koopera-
cije. Družbena kmetijska go-
spodarstva, katerih razvoj 
omogoča podružbljanje zem-
lje z normalnim odkupom 
zemlje ali na podlagi samo-
stojnih odločitev kmetov ter 
raznih dogovorov s kmetom, 
da izroči zemljo v izkorišča-

nje zadrugi, pri čemer dobi 
večjo ali manjšo rento, so v 
našem kmetijstvu osnovna 
gibalna sila tehničnega in 
drugega napredka.« 

»Perspektive nadaljnjega 
razvoja v našem kmetijstvu,« 
je dejal tovariš Kardelj, »so 
take, da bo stalno naraščal 
delež socialističnega sektorja 
v skupni tržni proizvodnji, da 
pa bo razen njega ostalo tudi 
zasebno lastništvo zemlje na 
manjših površinah, zlasti v 
hribovitih krajih. Vendar bo 
določena oblika kooperacije 
vsekakor postopno zajela bolj 
ali manj vsa kmečka gospo-
darstva, ker je to edini po-
goj, da se kmetje osvobode 
zaostalosti.« 

Predsednik skupščine Je v 
prvem dđu intervjuja govo-
ril o treh poglavitnih nalogah 
naše nove ustave: prvič, zago-
toviti največje možnosti za 
samostojnost človeka in de-
lovnega kolektiva pri delu in 
ustvarjanju na njegovem de-
lovnem mestu in za razvoj 
osebnosti; drugič, izpopolnje-
vati sistem delitve dohodka 
po ustavnem načelu, da so 
samo osebno delo in rezul-
tati dela merilo za dosega-
nje osebnega dohodka in 
družbenega položaja člqveka; 
tretjič, zagotoviti čimbolj de-
mokratične oblike centraliza-
cije določenih družbenih 
funkcij. Ustava si prizadeva 
— je dejal tovariš Kardelj — 
da bi se država čimimanj 
vmešavala v vsakdanje življe-
nje in delo človeka, ki v so-
cialistični družbi ni in ne 
sme biti najemni delavec ali 
državni uradnik. Nasprotno, 
država mora biti instrument 
človeka - državljana, s kate-
rim le-ta zagotavlja najugod-
nejše pogoje za svoje delo in 
življenje. Naš sistem družbe-
nega samouprav} iante pome-
ni prizadevanje, «ya m se Člo-
vek s svojo življenjsko zain-
teresiranostjo, da sodeluje v 
delavskih svetih, komunah in 
podobnih organih družbenega 
samoupravljanja, vključeval 
v upravljanje s celotnim de-
lovnim procesom in v širše 
oblike družbenega upravlja-
nja, presegajoč s tem eno-
stranost, .ki mu jo vsiljuje 
njegovo delovno mesto. 

Zanimiva je tudi misel, ki 
jo je izrekel tovariš Kardelj 
v zvezi s problemi delitve 
dohodka, da namreč delitev 

Ameriški obrambni minister Robert 
McNaniara je v treh mesecih zdaj že 
drugič obiskal glavno mesto Južnega 
Vietnama Sajgon, da bi na mestu pre-
veril učinkovitost ukrepov proti giba-
nju Vietkong. Ko je bil letos septem-
bra v Sajg*onu, je med drugim ugoto-
vil, da je južnovietnamska armada v 
delti reke Mekong, posebno v območju 
Ca Mau in Ben Tre, izgubila preveč 
ameriškega orožja. To ne bi bilo tako 
Ipido, saj imajo ZDA dovolj orožja, ko 
ne bi to orožje prišlo v roke partizan-
skim enotam Vietkonga. Sicer pa je 
položaj za sajgonski režim v delti Me-
ktonga vse prej ko rožnat. Zamisel stra-
teških vasi, ki jo je tako dosledno in 
vneto izvajal Diemov brat Nu, je v 
delti popolnoma odpovedala. Te utrje-
ne vasi, kamor so s silo preseljevali 
kmete iz okoliških vasi, so v močvir-
natem svetu delte postale v glavnem 
skladišča hrane in orožja za — 
Vietkong. 

Od smrti diktatorja Ngo Din Diema 
— ubili so ga med nedavnim državnim 
udarom v Sajgonu — je sicer minilo 
samo nekaj tednov. Kakih velikih spre-
memb ni bilo mogoče pričakovati, to-
da pričakovane nacionalne enotnosti in 
obnovljene volje za nadaljevanje boja 
— bolje rečeno državljanske vojne — 
ni bilo. S smrtjo Ngb Din Diema ni 
izginil antiamerikanizem iz vrst južno-
vietnamskih politikov in generalov. 
Američani danes ugotavljajo, da, pre-
senetljivo, Diemova smrt ni povzroči-
la samo politične praznine v deželi, 
ampak je še povečala negotovost pri 

vodenju vojaške politike. Ameriški 
izvedenci v Južnem Vietnamu so mne-
nja, da se generali v Sajgonu prav tako 
obotavljajo začenjati odločilne akcije 
in spopade proti Vietkongu kaktar prej, 
ko je še živel Ngo Din Diem. Poleg tega 
jim povzroča hude skrbi najmlajši 
južnovietnamski general Ton Tat Din, 
star 38 let, ki se je izkazal kot hud 
nacionalist s primesmi francoske kul-

Nesmiselna 
vojna 

ture in vzgoje. Poleg tega je silno sla-
vohlepen. Ker je drugi namestnik pred-
sednika revolucionarnega sveta (začas-
ne vlade) in minister za notranjo var-
nost, je zelo vplivna osebnost. Prej je 
bil vojaški poveljnik mesta Sajgona. 

Toda največja nevarnost za odločno 
nadaljevanje vojne v Južnem Vietnamu 
je politične narave. Po smrti Diema v 
Južnem Vietnamu in maršala Šarita v 
Tajlandu si je začela utirati pot v tem 
delu sveta zamisel o nevtralnosti, ki 
jo vneto razglaša državni šef Kambo-
dže princ Norodom Sihanuk. čedalje 
bolj namreč postaja očitno, da držav-
ljanska vojna v Južnem Vietnamu ni 
rešila ničesar, ampak samb zapletla 
položaj in tako povečala in pomnožila 
križe in težave ljudstva, da ni nikjer 
videti izhoda. Vsa ogromna ameriška 

pomoč v dolarjih, opremi, orožju in 
»svetovalcih« ni mogla doslej spreme-
niti tega dejstva in tudi ni videti, da 
bi ga utegnila spremeniti v prihod-
nosti. 

Zato ni čudno, če se je začela uve-
vljaljati tista misel, ki je najprepro-
stejša in v bistvu najlažja. Zakaj bi 
se morala Severni in Južni Vietnam 
vojskovati? Komu koristi državljanska 
vojna v Južnem Vietnamu? Ali ne bi 
bilo mogoče nevtralizirati cefo to ob-
močje in tako končati to večno prete-
panje in prelivanje krvi? 

Ta misel je očitno že precej prodrla 
v jaynost. Ni naključje, da so sajgon-
ski študenti kot vroči »nacionalisti« 
pred nekaj dnevi demostrirali proti de 
Gaullu in nevtralizmu. Zanimivo je, da 
zamisel o nevtralizaciji tega dela sveta 
pripisujejo Franciji, ki tam uživa še 
precejšnji vpliv in katere investicije ce-
nijo na dvesto milijonov dolarjev. To-
da številni opazovalci menijo, da ne 
gre samo za francoske investicije. Ti 
menijo, da skuša Francija z zamislijo 
o nevtralnosti tega območja omogočiti 
Američanom »dostojanstven« umik, saj 
je naposled postalo tudi otroku jasno, 
da vojaška rešitev ni mogoča. 

Naj bo tako ali drugače, čedalje bolj 
se utrjuje prepričanje, da Diemova 
smrt ni prinesla nobene rešitve, ker 
so korenine zla globlje in je bil Diem 
samo izraz, podoba tega zla. Južno-
vietnamsko ljudstvo je do grla sito 
bratomorne vojne, ki je tako nasmi-
selna, da še tujcem menda ne koristi, 
ampak samo zastruplja mednarodne 
odnose. 

po delu ni samo materialna 
spodbuda, temveč je na dani 
stopnji gospodarskega razvo-
ja ekonomsko tudi edino mo-
goča delitev. Vsaka druga 
oblika delitve bi zavirala de-
lovno pobudo človeka in go-, 
spodarski razvoj države ter 
zahtevala velik kontrolni in 
inšpekcijski aparat, ki bi 
družbo stal veliko denarja, 
vendar bi dal neprimerno 
slabše rezultate, kot jih da 
svobodna pobuda in osebna 
zainteresiranost milijonov lju-
v -njihovem v.̂ akda^*»n. flelu 
in' samoupravljanju^ £>' 

Čestitka za novo leto 
Anton Godina, Franc Zu-

pan, Jože Flajnik, Milan 
štravs, Janez Mavsar, Jože 
Kveder in Maks Sluga, voja-
ki v Varaždinu, pozdravljajo 
vse domače, sorodnike in 
bralce našega lista in jim že-
lijo vse najlepše v prihod-
njem letu! 

Uspela krvodajalska akcija 
na Vinici 

Krajevni odbor Rdečega 
križa na Vinici se je že od 
oktobra pripravljal na krvo-
dajalstvo. Z dobro organiza-
cijo je na sestankih in zdrav-
stvenih predavanjih pozival 
ljudi, naj se odzovejo tej člo-
vekoljubni akciji. Dne 4. t. m. 
smo iahko videli, da trud ni 
bil- fcaman. Pojavi l « se jo tarr 
256 \ krvodajalcev. Prepol-
ni avtobusi ekipe za odvzem 
krvi so že v zgodnjih ju-
tranjih urah dovažali krvo-
dajalce iz smeri Adlešiči, Pre-
loka, Sinji vrh, Dragatuš in 
Učakovoi. Zdravstvena ekipa, 
kakor tudi člani krajevnega 
odbora Rdečega križa na Vi-
nici so imeli polne roke dela. 
Od vseh prijavljenih je bilo 
odklonjenih le 48, tako da je 
kri darovalo 208 oseb. Zbrane 
je bilo 59 litrov te drage te-
kočine. 

Da je akcija uspešno oprav-
jena, je predvsem zasluga 
medicinske sestre tov. Hude-
ljeve, za kar ji gre javno 
priznanje. Vsem krvodajal-
cem pa iskrena hvala za to-
variško sočutje. 

F. P. 

Voščilo s Kopaonika 
Slovenski fantje, ki služijo 

vojaški rok na Kopaondku, 
želijo vsem bralcem našega 
Idsta, prijateljem, znancem, 
posebno pa domačim, srečno 
in uspešno novo leto! Ivan 
Požun, Ivo Regovšek, Ignac 
Znidaršič, Franc Pečjak, Ja-
nez Požun, Jaka Vreček. 

Pozdrav iz Skopja 
Zdravja, sreče in še mnogo 

novih usspehov v letu 1964 
želita vsem bralcem Dolenj-
skega lista vojaka Franc Per-
še in Ignac Kocuta. 

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED 
# Potem, ko je sprejela republiška sku->-

Ičina družbeni plan za leto 1964, so prišli 
Oa dnevni red republiškega in organizacij-
sko-političnega zbora trije pomembni doku-
menti: predlog proračuna, predlog zakona 
o ustavnem sodišču in predlog zakona o do-
ločitvi udeležbe okrajev v skupnih virih do-
hodkov. Razprava poslancev o teli treh za-
konskih predlogih je bila zelo živahna in 
Ustvarjalna. 

V razpravi o predlogu proračuna za leto 
1964 so poudarili poslanci, da je proračunski 
•istem za sedanje družbene razmere že to-
liko zastarel, da bi ga morali čimprej za-
vreči. V obrazložitvi predloga zakona o 
ustavnem sodišču je bilo rečeno, da bo 
ustavno sodišče visoko kvalificirana usta-
nova za varstvo zakonitosti in ustavnosti. 
Zlasti živahna razprava je bila o predlogu 
zakona o določitvi udeležbe okrajev v skup-
nih virih dohodkov. Poslanci so naglasili 
predvsem potrebo, da je treba dati občini 
mesto, ki ji po ustavi pripada. Zaradi ob-
stoječega sistema v delitvi dohodkov med 
družbeno-političnimi skupnostmi občina v 
letu 1964 še ne bo v položaju, kakršen ji je 
določen z ustavo. Zato bo treba nujno po-
spešiti oblikovanje novega sistema te delit-
ve, da bi proračun za leto 1965 že temeljil 
na novih osnovah. 

Obrazložitev k predlogu zakona o ustav-
nem sodišču je prebral podpredsednik re-
publiške skupščine dr. Marijan Brecelj, ki 
J e med drugim dejal, da posega ustavno 
sodišče s svojo osnovno in izvirno funkcijo 
na dve področji: najširše področje aktivno-
sti ustavnega sodišča bo ocenjevanje sklad-
nosti republiških zakonov z republiško 
ustavo in zlasti ocenjevanje skladnosti vseh 

drugih predpisov ter splošnih aktov republi-
ških, okrajnih in občinskih organov z repub-
liško ustavo, republiškimi zakoni in drugimi 
republiškimi predpisi Drugo osnovno delov-
no področje ustavnega sodišča pa bo odlo-
čanje o individualnih aktih in dejanjih, s ka-
terimi so kršene pravice samoupravljanja 
ali druge z ustavo zagotovljene pravice. 

SEDANJI PRORAČUNSKI 
SISTEM JE ZASTAREL 1 

• Tudi zvezni in gospodarski zbor sta 
sprejela zvezni družbeni plan za leto 1964, 
razen tega pa še vrsto zakonov za uresniče-
vanje plana ter zakonov, s katerimi izpo-
polnjujemo gospodarski sistem. V razpravi 
so ugotovili, da odpira plan — o katerem 
smo že poročali — realne perspektive in 
možnosti, da dosežemo v letu 1964 nadaljnje 
pomembne uspehe na vseh področjih. 

# Zvezni izvršni svet je na svoji zadnji 
seji odobril ukrepe, s katerimi se bodo iz-
boljšali pogoji gospodarjenja v gozdarstvu, 
lesni industriji Jer industriji celuloze in pa-
pirja. Med drugim je popravil predpisane 
cene nekaterim proizvodom gozdarstva. 
Zvezni skupščini bo predlagal, naj bi se 
obresti, ki jih plačuje ta panoga za gozdne 
ceste, znižale od 2 na 1 odstotek, obresti za 
gozdne plantaže od 6 na 1 odstotek, gospo-
darskim organizacijam v gozdarstvu pa naj 
bi omogočili formiranje amortizacije po de 
janskih potrebah. Pristojni zvezni organi 
bodo dovolili, da se za 4 odstotjte zvišajo 
prodajne cene rezanega gr>d^enega lesa, in 
predpisali ugodnejše pogoje za uvoz lesni 

industriji nujno potrebnih proizvodov in za 
izvoz proizvodov te panoge. Zvezni izvršni 
svet je tudi popravil cene celuloze in leso-
vine, znižal prometni davek na proizvode 
papirne industrije itd. 

O V Č K ZKJ je bilo pod vodstvom Alek-
sandra Rankovića posvetovanje, ki so se ga 
udeležili sekretarji okrajnih komitejev, po-
litični funkcionarji iz republiških centrov in 
drugi. Na posvetovanju so široko izmenjali 
mnenja o doseženih uspehih in novih izkuš-
njah ter o napakah pri delu. 

# Podpredsednik izvršnega sveta Slove-
nije Beno Zupančič je v četrtek slovesno 
predal naselje Vlae in popravljene zgradbe 
prebivalcem Skopja. »Vzemite to delo naših 
rok« je dejal med drugim, »v okrilje svoje 
republike, vključite ga v živi organizem svo-
jega mesta in naj vam bo v skromno pomoč, 
da se bo Skopje spet razcvetelo.« — Na-
selje Vlae grade slovenska podjetja. Doslej 
so zgradili 588 stanovanj od 1047 — ostala 
bodo vseljena do konca januarja —, osnov-
no šolo, zdravstveni ter otroško varstveni 
objekt, trgovski center, skratka — popolno 
naselje. — Slovenske graditelje v Skopju je 
te dni obiskal tudi predsednik izvršnega 
sveta Slovenije Viktor Avbelj, ki je v raz-
govoru z njimi med drugim dejal, da bodo 
Izkušnje pri graditvi Skopja dragocene tudi 
za Slovenijo. 

#) V razpravi na zasedanju republiške 
skupščine so poudarili med drugim tudi to, 
da bo v letu 1964 prišla do polnejšega izraza 
realnejša davčna politika. Se bolj je treba 
zajeziti upadanje števila privatnih obrtnih in 
gostinskih obratov. Davčni dohodek od teli 
dejavnosti naj bi se v letu 1964 znižal za 
10 odstotkov v primerjavi z letom 1963. 

.KRATKE. 
; IZ K A Z N I H STRANI 

• v zadnjih dneh je prišlo na 
Cipru do silovitih bojem med Grki 
Ln turško manjšino, med katerimi 
je bilo ubitih dvesto oseb. Posre-
dovale so tri države, podpisnico 
ciprskega sporazuma: Britanija, 
Criija. in Turčija. Trenutno je po-
ložaj miren. 

• Nekaj tisoč demonstrantov jo 
v Sofiji uničilo pritlične prostore 
ameriškega poslaništva. Demon-
stracije so izbruhnile zaradi pro-
cesa proti Bolgaru Asenu Georgi-
jevu, ki je obtožen, da je delal 
za ameriško vohunsko službo. 

• Grška potniška ladja »Lako-
nia« je doživela brodolom zaradi 
požara. V tej hudi pomorski ne-
sreči je izgubilo življenje kakih 
sto oseb. 

• Šele v zadnjih dneh je kitaj-
ski tisk objavil posredne vesti o 
katastrofalnih poplavah, ki so pri-
zadejale kitajsko pokrajino Hopeb 
avgusta. Premier Ču En Laj je de-
jal, da je bila to elementarna ka-
tastrofa, »kakršne se v zgodovini 
redko dogajajo«. 

• Uradno so sporočili, da bo 
kitajski premier, ki je na .obiska 
v Alžiriji, obiskal tudi Albanijo. 

O V Ne« Yorku so razglasili 
»obsedno stanje« zaradi snega. Pro-
met Je zaradi poledice zamrl, za-
časno pa so zaprli tudi letališča. 
Sneži tudi na jugu ZDA, čeprav 
je tam v tem času po navadi son-
čno in toplo. ' 

• Obisk sovjetskega premiera 
Hruščova v Indiji v začetku pri-
hodnjega leta so odložili na poz-
nejši čas. 

• Prvi sekretar CK KP Sovjet-
ske zveze Nikita Ilruščov Je po-
slal predsedniku liP Kitajske Mao 
Ce Tungu brzojavno čestitko za 
njegov 70. rojstni dan. 

• Brazilski predsednik Goulart 
Je sprejel skupino visokih sov-
jetskih strokovnjakov, ki so mu 
predlagali, da bi Sovjetska zveza 
sodelovala pri gradnji hidrocentra-
le na reki Parana, ki bi imela ka-
paciteto 10 milijonov kilovatov. 

• Ker nI mogel rešiti sedanj« 
krize grške vlade, Je| vodja nacio-
nalne radikalne unije (ERE) Ka-
nelopulos vrnil mandat kralju 
Pavlu. 

Zaradi mraza 
slabši promet 

23. decembra je bil na 
novomeškem sejmišču obi-
čajni ponedeljkov sejem, 
na katerega so pripeljali 
693 pujskov, starih od 6 
do 12 tednov. Prodanih jo 
bilo 423. Zaradi precejšnje-
ga mraza ni bilo poseb-
nega prometa, cene pa so 
ostale iste kot zadnjič: 
6.000 do 9.000 din. 



Še bolj odprta vrata za 
pobude delovnih ljudi 
mmmmmmmmmtmmmmmmmtmmi^m^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm — — — — — 

Kmalu bo minilo eno leto, odkar je začela živeti nova ustava, ki 
je zajela celotno prakso dosedanjega razvoja družbeno ekonomskega 
in političnega sistema v Jugoslaviji ter na široko odprla vrata nadalj-
nji krepitvi samoupravljanja in njegove materialne osnove. Namen 
ustave je, kakor je nedolgo tega dejal predsednik zvezne skupščine 
Edvard Kardelj, ustvariti čimboljše pogoje za demokratično in hkrati 
socialistično in napredno reševanje družbenih problemov. Cilj vsega 
tega je, da zagotovimo čedalje ugodnejše pogoje za samostojnost člo-
veka v delu in ustvarjanju na njegovem delovnem mestu in za razvoj 
osebnosti prek vsestranske samoupravne dejavnosti človeka. 
Tokrat smo izbrali po 

sebno obliko pisanja o re 
zultatih uresničevanja no 
ve ustave — namreč v lu 
či tega, kako drugi oce 
njujejo naš napredek. Re: 
še ni dolgo od tistega po 
membnega trenutka, kc 
so poslanci izglasovali no 
vo ustavo, pa vendar je t£ 
kratki čas zadoščal za iz 
reden razmah poleta de 
lovnih ljudi na vseh po 
dročjih družebnega življe 
nja. Nova ustava je po 
spešila reševanje odprti!: 
problemov, predstavljate 
je spodbudo za nadaljnje 
krepitev samoupravljan i ž 

• in njegove materialne 
osnove. Ni se zmotil fran-
coski časnik »Combat«, ko 
je o naši novi ustavi za-

• pisal: 
| • ». . .Nova ustava bo 

• olajšala proces eko 
• nomskega razvoja dr-
• žave. Ta ugotovitev te-
• melji na oceni, da bo 
• povečana aktivnost mno-
9 žic na vseh področ-
• j ih . . . Ustava bo od-
• prla pot za dokončno 
• likvidacijo ostankov bi-
0 rokratizma v gospodar 
• stvu in organih obla 
• sti.« 

nejšega človeka na delov-
nem mestu in v družbi ter 
čedalje svobodnejše oseb-
nosti prek samoupravne 
dejavnosti človeka. Kako 
se ta zavest krepi, kako 
postaja človek samostoj-
nejši oblikovalec pogojev 
svojega življenja in čeda-
lje svobodnejša osebnost, 
je težko prikazati s števil-
kami. A vendar: moramo 
najti podatek, ki bo vsaj 
ilustriral krepitev materi-
alne osnove samoupravlja-
nja. Morda tale? 

V treh letih so se več 
kot podvojila sredstva, s 
katerimi samostojno raz-
polagajo gospodarske or-
ganizacije. Le kaj to po-
meni? To pomeni, da so 
lahko namenili delovni ko-
lektivi več sredstev za svo-
je osebne dohodke in za 
sklade. Sredstva, razpore-
jena na osebne dohodke 
so se v tem času prav ta-
ko podvojila, medtem ko 
so se sredstva skladov ce 
lo početverila. 

Posledica tako hitre kre-
pitve materialne osnove 
samoupravljanja je bilo 
tudi hitrejše naraščanje 
proizvodnje in produktiv-
nosti. Narodni dohodek je 
znašal leta 1947 manj kot 
1000 milijard dinarjev, le-
tos pa se giblje že okrosr 
več kot trikrat večje šte-
vilke. Pred enajstimi leti 

V novo leto z utemeljenimi obeti 
Ustava je vrelec spobud 

za hitrejši napredek. To-
variš Tito je ob sprejemu 
ustave rekel, da mora ta 
pomembni dokument zaži-
veti v zavesti slehernega 
delovnega človeka. Na dru-
gem mestu je bilo rečeno, 
da je ustava orožje v ro-
kah delovnega človeka za 
boj proti vsem deformaci-
jam, proti vsemu, lcar ovi-
ra hitrejši napredek. Da-
nes moramo ugotoviti, da 
je aktivnost delovnih lju 
di v razpravi o osnutku 
ustave in nato pri uresni 
Čevanju ustave v življenje 
obrodila bogate sadove: 
letošnjo industrijsko pro-
izvodnjo smo povečali za 
14 odstotkov, produktiv-
nost v industriji za 10 od-
stotkov in blagovni izvoz 
za 23 odstotkov. To je vse-
kakor lep uspeh, ki pa ne 
sme vzbujati samozado 
voljstva, saj pravi prego-
vor: Nič ni tako dobro, 
da ne bi moglo biti bolj-
še. Zlasti glede vključeva 
nja našega gospodarstva 
v mednarodno menjavo, 
prek nje pa v svetovno 
delitev dela — v soudelež 
bo pri svetovnem tehnič 
nem in znanstvenem na-
predku, bo treba naše na 
pore še pojačiti. Vedeti je 
treba, da naša Industrija 
ni več v otroški dobi in 
da je zato ne gre več 
obravnavati kot otroka. 
Postopno bo treba zmanj-
ševati nieno zaščito nav-
zven. Notranje tržišče po-
staja pretesno za dosega-
nje večje produktivnosti, 
za bogatejšo rast narod-
nega dohodka. 

Ustava je spodbuda za 
nov, Še večji polet. To se 

kaže na vseh področjih 
našega življenja. Prav se-
daj je v teku živahna, plo-
dna razprava o ukrepih za 
hitrejši razvoj raziskoval-
nega dela. Brez tehnične-
ga napredka ni visoke 
produktivnosti. Napredka 
tehnike pa ni brez zadost-
nega števila sposobnih ka-
drov. Za oboje smo pri 
nas premalo storili. Malce 
pozno — a vendarle ne 
prepozno — so sedaj te 
naloge v prvem planu. 

Prihodnje leto — leto 
1964 — nam bo prineslo 
razveseljive spremembe: 
okrepitev materialne osno-
ve samoupravljanja. Osnu-

Ovira, ob kateri se razčije vsak 
»nazaj« 
Praški list »Rude Pra-

vo« je o naši ustavi za-
pisal: 
• » . . . Nova jugoslovan-
• ska ustava potrjuje vse 
• dosedanje revolucionar-
• ne pridobitve in uspehe 
• jugoslovanskih naro-
• dov, pomeni oviro, da 
• bi se povrnil kapitali-
• stični red.. .« 

Največjo oviro predstav-
lja prav samoupravljanje: 
to je tista mogočna arma-
da, ki zavrne vsak poskus 
povratka na staro. Sicer 
pa to sploh ni več vpraša-

nje. Milijoni delavcev in 
• uslužbencev, ki si sami ku-

jejo svojo usodo, se sploh 
• ne ubadajo več s vpraSa-
' njem — ali obstaja nevar-
• nost povratka na staro? 

Neprimerno važnejše je 
drugo vprašanje: kaj bi 

• bilo treba storiti,'da bi bi-
lo na poti napredka čim-
manj ovir, zadržkov? 

Ta zavest naših delov-
nih ljudi pa ne klije iz 
praznih besed, iz vere v 
nekakšne abstraktne cilje, 
ideale. Ta zavest raste na 
temelju čedalje samostoj-

tek družbenega plana za 
leto 1964 vsebuje nove, 
spodbudnejše elemente. 

Predvidevajo odpravo 
ostankov deformacij pre-
teklosti- številni ukrepi 
bodo prispevali k zmanj-
šanju obstoječih razlik v 
objektivnem položaju po-
sameznih gospodarskih de-
javnosti ln skupin delov-
nih organizacij. Bržčas bo-
do odpravili tudi prispe-
vek od izrednega dohodka 
in rudniški prispevek, ki 
sta lep čas zavirala pobu-
de delovnih organizacij za 
večjo produktivnost, na-
mesto da bi jih pospeše-
ševala. Sredstva, s kateri-
mi razpolagajo gospodar-
ske organizacije in ki jih 
samostoino delijo na 
osebne dohodke in sklade, 
se bodo povečala za pri-
bližno 30 odstotkov. 

je bilo' zaposleno v druž-
benem sektorju in pri za-
sebnih delodajalcih vsega 
komaj 1.7 milijona ljudi, 
konec lanskega leta pa se 
je število zaposlenih suka-
lo že okoli 3,3 milijona 
ljudi, od tega je bilo ne-
kaj manj kot eno tretjino 
žensk. Vsako leto opravi 
izpite" za visokokvalificira-
ne delavce 10.000 zaposle-
nih in za kvalificirane de-
lavce okrog 50.000 ljudi. 

To je le nekaj podat-
kov, ki dokazujejo, da pred-
stavlja naše samouprav-
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Izvirni dolenjski in belokranjski spominki v vitrini kavarne METROPOL" 
v Novem mestu. — S sliko pošiljamo tople pozdrave vsem našim naročnikom 
in zvestim bralcem v tujini, hkrati pa jim iskreno voščimo vse najboljše, pred-

vsem pa dobrega zdravja za nastopajoče novo leto 1964! 

ljanje ogromno ustvarjal-
no silo, ki postaja iz leta 
v leto bolj učinkovita in 
brez katere ne bi želi ta-
kih uspehov, kakor jih do-
segamo na vseh področjih 
družbenega življenja. 

Neki tuji časnik je zapi-
sal: »Čim so jugoslovan 
ski državljani bliže temu. 

da sami upravljajo s stvar 
mi, so s tem tudi bliže de-
mokraciji.« To misel bi 
bi bilo treba popraviti sa-
mo toliko, da bi lahko po-
vedali z njo še vernejšo 
resnico: »čim bolj so ljud-
je bliže temu, da upravlja-
jo s stvarmi, tem bolj so 
svobodni.« 

Samoupravljanje - to bi bil 
lahko naslov nove ustave 
V pariškem časniku »De-

mocratie 63« smo brali: 
• » . . . Ce bi na kratko po 
• vzeli značaj nove usta 
• ve, tretje po osvobodi 
• tvi, je njen pomen vse-
• kakor vsebovan v izra 
• zu samoupravljanje. Ta 
• izraz bi lahko bil tudi 
• naslov nove ustave.« 

Rimski »II Punto« pra-
vi: 
• » . . . z ustavo od 7. apri 
• la je načelo družbene 
• ga samoupravljanja po 
• stalo duša vsega jugo 
• slovanskega sistema.« 

»Ključ ustave,« je pisal 
kairski list »Rozel Jusuf«, 
»je ključ jugoslovanske 

To, kar v večini držav na 
svetu opravljajo malošte-
vilni državni organi, je pri 
nas preneseno na družbe-
ne organe, na samo druž 
bo. Državni organi se če-
dalje bolj zlivajo z druž-
benimi organi, saj so za-
res zelo redki organi pri 
nas, kjer ne bi bilo še ni-
kakršnih družbenih ele-
mentov. 

Ko sem se nedolgo tega 
pogovarjal s tujcem, me 
ni dosti razumel, dokler 
sem mu opisoval naše sa-
moupravljanje načelno in 
z izrazi, ki so pri nas že 
udomačeni, medtem ko 
jim marsikje na tujem ne 
vedo pravega pomena, ker 
živijo v drugačni stvarno-
sti. Toda ko sem mu za-
čel pripovedovati konkret-
neje, je postal zvedav. Ta-
ko me je na primer vpra-
šal, koliko ljudi sodeluje 
v raznih organih samo-

upravljanja. Ko sem mu 
razkril, da deluje v delav-
skih svetih in upravnih 
odborih gospodarskih or-
ganizacij okrog 300.000 
ljudi, se je začudil, kar 
verjeti nI mogel. Nato ma 
je vprašal, ali so to zgolj 
svetovalni organi v pomoč 
direktorju, ker si je, 
poznavajoč vsemogočno 
upravne odbore in direk-
torje delniških družb, la 
težko predstavljal, da je 
pri nas dejansko direktor 
tisti, ki mora izvrševati 
sklepe delavskih svetov. 
Priznal sem mu tudi, da 
se tu pp tam delovni ko-
lektivi, še ne zavedajo do-
volj svojih pravic in dolž-
nosti, zaradi česar še na 
pride dovolj do izraza nji-
hova volja. Po daljšem 
razgovoru Je dejal: 
»TAKI KOLEKTIVI NE 

VEDO, KAJ IMAJO!« 
»Vaša Jugoslavija je en 

sam vseljudski parlament,« 
je dejal sobesednik iz tu-
jine, ko sem mu pripove-
doval o naši Socialistični 
zvezi, ki vključuje nad 60 
odstotkov vseh Jugoslova-
nov; starih nad 18 let. »Da 
bi vse države vodile tako 
miroljubno in pravično po-
litiko, kakršno vodi Jugo-
slavija,« je dejal na kon-
cu, »bi vsepovsod morali 
odločati o tem taki vse-
ljudski parlamenti, kakr-
šni so vaši.« 

Ne recept za druge, vendar pa ] 
gradivo za razmišljanje 

šole, ki se je začela leta 
1950...« 

In atenska »Elefterija«: 
• ». . .Nova jugoslovanska 
• ustava vsebuje poglav-
• ja, ki jo delajo dostoj-
• no obširnejšega prouče-
• vanja.« 

Tisto iz ustave, ki je naj-
močneje odjeknilo v sve-
tu, je bil poudarek samo-
upravljanju in prek njega 
človeku. In zares je veli-
častno, kako se milijoni 
občanov čedalje bolj ne-
posredno vključujejo v 
upravljanje svojih zadev. 

Belokranjski ljudski plesi 4. julija 1963 na Otočcu: 
to so jih bili naši izseljenci veseli, brhkih deklet in 
postavnih fantov, članov akademske folklorne sku-

pine »-France Marolt« iz Ljubljane! 

zavara K.araeij je v 
intervjuju za poljski tisk 
med drugim dejal, da si. 
ne delamo utvar in da ne 
živimo v zablodi, češ - da 
je naša ustava idealen re-
cept za vse razmere in 
za vse čase. Tako — pra-
vilno — so razumeli našo 
ustavo tudi v dobronamer-
nih krogih na tujem. 

»Sentinelle«« iz Zuricha 
na primer piše: 
# » . . . Jugoslovanska-usta-
# va se ne poteguje,' da 
# bi bila prototip, name-
# njen za izvoz, toda no-
# ve države bodo vseka-
# kor našle v njej gradi 
# vo za razmišljanje, to-
# liko bolj, ker ustava po-
# udarja neodvisno zuna-
# njo politiko do vojnih 
# blokov, politiko miro-
# ljubne koeksistencc in 
# bratskega sodelovanja 
# narodov na docela ena-
# kopravni podlagi.« 

Če naša ustava lahko 
spodbudi k naprednim 
stremljenjem, nas to lah-
ko samo veseli, saj bi bil 
to naš prispevek k demo-
kratizaciji življenja vsega 
človeštva. Tako nikozijski" 
list »Allayi« ocenjuje našo 
ustavo kot odkritje zgodo-
vinskega pomena, ki bo 
prispevalo k nadaljnjemu 
razvoju ustavne vloge na-
sploh. Neki indijski čas-

nik gre še dalje, ko pravi, 
da je izzvala jugoslovan-
ska ustava v New Delhiju 
veliko pozornost, ker ja 
nekatere njene predpo-
stavke mogoče osvojiti tu-
di v okviru sedanje usta-
ve, ki je v veljavi v Indiji. 

Nismo hoteli in želeli, 
da bi bila naša ustava re-
cept, veljaven za vse raz-
mere in za vse čase, pro-
totip, namenjen za izvoz. 
Toda z ustavo smo utrdili 
in dopolnili rešitve, kijih 
bodo v taki Uli drugačni 
obliki, ustrezno svojim 
razmeram in zgodovin-
skim posebnostim, morali 
poiskati vsepovsod, kjer 
bodo hoteli iti po poti so-
cializma. Zakaj sooializma 
ne more biti, dokler s to-
varnami in družbenimi 
službami ne upravljajo 
sami delovni ljudje nepo-
sredno in dokler ne po-
stane socialistična misel-
nost last večine delovnih 
ljudi — ne v obliki fraz in 
parol, marveč v vsako-
dnevni konkretni družbeni 
aktivnosti. Pri nas smo 
obe nalogi uresničili v 
praksi radnieea desetletja 
in utrdili v ustavi, za 
tero na tujem PO pravici 
pravijo, da bi bilo samo-
upravljanje lahko njen na-
slov. 

FRANCE MIHALOVCAN 



1963: leto napredka in upov 
Ozirati se nazaj na celo leto in skušati določiti pomen dogodkom 

in dogajanjem, ni lahka naloga. Lahka ni zato, ker se svetovno doga-
janje ne ravna po nobenem kalupu, čeprav ubira bolj ali manj skrita 
pota. In še bolj od samih dogodkov je potrebno odkriti ta pota in 
uganiti, kam držijo. Uganiti, pravim, zakaj nihče ni prerok. Celo o 
preteklih dogodkih so si zgodovinarji v laseh, kako naj bi si domiš-
ljali, da poznamo prihodnost? In vendar je preteklost edina, ki jo lah-
ko proučujemo. In tudi tako nepomembna ni, saj je del sedanjosti 
in prihodnosti. 

Leto 1963 je bilo kljub številnim težavam, nevarnostim in tragič-
nim presenečenjem leto napredka. S podpisom sporazuma o delni 
prepovedi atomskih poskusov v Moskvi 5. avgusta je človeštvo naredi-
lo prvi, sicer majhni, a vendar resnični korak naprej v enem izmed 
najbolj pomembnih vprašanj sedanjosti. Nasprotja med bloki so seve-
da ostala, toda počasi se je začel led tajati. 

• Izraz takega razvoja 
Je bilo 18. zasedanje Ge-
neralne skupščine OZN, ki 
»sicer ni dalo bleščečih 
uspehov, pripomoglo pa je 
k pripravam za prihodnje 
rešitve perečih svetovnih 
vprašanj«, kakor je dejal 
predsednik letošnjega za-
sedanja Sosa Rodriguez, 

Vdova pogojnega ameriš-
kega predsednika Jacque-
line Kennedy po hudem 
udarcu usode, ki je razbil 

njeno družino 

ko je z udarcem lesenega 
kladiva po pultu končal 
zasedanje. Toda številni 
opazovalci so mnenja, da 
le ta ocena preskromna. 
Marsikdo prišteva letoš-
nje 18. zasedanje General-
ne skupščine med najbolj 
plodne, če že ne najplod-
nejše zasedanje v vsej 
zgodovini OZN. 

Predvsem ni bilo čutiti 
tistega sovražnega in stru-
penega vzdušja, ki je 
prejšnja leta kvarilo od-
nose med posameznimi de-
legacijami. In če res ni 
bilo »bleščečih uspehov«, 
je morda še večji uspeh 
v tem, da je skupščina 
obravnavala 90 točk na 
dnevnem redu in da je 
med njimi ^osti zelo po-
membnih vprašanj. Ome-
niti Je treba sporazum o 
prepovedi uporabe vesolja 
v vojaške namene, zahte-
vo po prepovedi podzem-
nih atomskih poskusov, 
predloge za razglasitev 
brezatomskih con v svetu, 
deklaracijo o prepovedi 
sleherne rasne diskrimina-
cije. deklaracijo o neodvis-
nosti kolonialnih ozemelj, 
deklaracijo o razširitvi 
glavnih teles OZN, razgla-
sitev načel za sklicanje 
konference o svetovni tr-
govini in razvoju, ki bo 
leta 1964 v ženevi, in dru-
go. 

Politika miroljubne ko-
eksistence je doživela no-
vo potrditev. »Edina reši-
tev, ki Jo vidim, prepri-
čan pa sem, da tako mi-
slijo tudi mnogi drugi 
ljudje v svetu, je v tem, 

da se prizna realnost naše 
dobe — namreč obstoj 
različnih družbenih siste-
mov in potreb po odnosih 
med narodi in državami z 
različnimi družbenimi si-
stemi na načelih miroljub-

ne koeksistence.« To so 
bile besede našega pred-
sednika pred Generalno 
skupščino letos oktobra v 
New Yorku na koncu nje-
gove poti po deželah La-
tinske Amerike in ZDA. 

Gibanja in dogodki 
# Tudi letošnje leto je 

bilo bogato nepričakova-
nih in tragičnih dogodkov. 
Imelo je bogato bero dr-
žavnih udarov in prevra-
tov. Naj omenimo samo 
nekaj teh dogodkov: dr-
žavni udar v Iraku 8. fe-
bruarja, ki je odstranil z 
oblasti generala Abdela 
Karima Kasema. Ta je pri-
šel na oblast leta 1958. 
Predsednik je postal Ab-
del Salem Aref, nekdanji 
Kasemov prijatelj, pozneje 
sovražnik. Kasema so 
ustrelili. 

# Natanko mesec dni 
kasneje je prišlo do dr-
žavnega udara v Siriji, ki 
je bil že osmi po letu 1945. 
S tem se je začelo na 
Srednjem vzhodu nevarno 
in tragično nihanje med 
tako imenovanimi prona-
serjevci in baasisti. Eni in 
drugi imajo za cilj arab-
sko enotnost, in vendar ne 
morejo najti ravnotežja 
ne poti do resnične enot-
nosti in združitve. Preveč 
je še nezaupanja in preveč 
so si dežele Srednjega 
vzhoda različne po nava-
dah in gospodarstvih, da 
bi bila resnična in trdna 
združitev mogoča v do-
glednem času. 

# Do prevrata je prišlo 
tudi v Togu. Tudi ta je 
veljal življenje prejšnjega 
predsednika — Sylvanusa 

01ympia. Toda izmed vseh 
prevratov je bil najbolj 
dramatičen državni udar v 
Južnem Vietnamu, ki so 
ga izvedli generali ob mo-
ralni in gmotni podpori 
ZDA. Tudi tukaj so letele 
glave. Vojaki so ustrelili 
diktatorja Ngo Din Diema 
in njegovega brata Nuja. 
Tako se je končala deset-
letna vladavina diktatorja, 
ki so ga Američani pripe-
ljali na oblast in ga po-
tem pomagali strmoglavi-
ti. Ker je primer Južnega 
Vietnama izredno poučen, 
velja o njem spregovoriti 
nekaj več. 

• Kljub nenehni dolar-
ski in gmotni pomoči v 
orožju in »svetovalcih« 
vojna proti osvobodilne-
mu gibanju Vietkong, ki 
uživa zaščito Severnega 
Vietnama, nikakor ni po-
tekala tako, kakor so si 
želeli Američani. Vietkong 
je postajal čedalje moč-
nejši, prepir med Ameri-
čani in Ngo Din Diemom 
čedalje pogostejši in silo-
vitejši. Korupcija je cve-
tela. 

Potem je Ngo Din Diem 
napravil usodno napako. 
2e to, da je katoličan v 
deželi, v kateri živijo pre-
težno budisti, je samo ob 
sebi nerodno dejstvo. To-
da družina Ngo Din .Die-
ma (mati in bratje) so 

i 
V južnem Vietnamu so budisti odgovorili na nasilje nepriljubljenega državnega 
diktatorja Ngo Din Diema z neobičajnimi protesti: več izmed njih je šlo v smrt 
tako, da so se sami polili z bencinom in zažgali. Eno takih živih bakel, pretreslji-
vih prič ljudskega nezadovoljstva proti osovraženemu nasilniku, vidite na sliki 

postali tako pohlepni po 
oblasti in nestrpni, da so 
se zamerili vsem slojem 
prebivalstva. Začeli so pre-
ganjati budiste, ti pa so 
odgovarjali s pasivnim od-
porom, množičnimi de-
monstracijami, gladovnimi 
stavkami, mednarodnimi 
protesti in samosežiganji. 
Bilo je več primerov, da 
so se budisti sami polili 
z bencinom in sežgali. 

Napetost v deželi, ki Je 
trajala že pol leta, je ne-
nehno rasla in Američani 
so naposled spoznali, da 
mora Ngo Din Diem iti. 
In Ngo Din Diem je šel. 
Toda kdor je mislil, da se 
bodo zdaj stvari nenadoma 
zasukale na bolje, da bo 
južnovietnamska vojska 
zdaj prešla v ofenzivo in 
uspešno udarila po Viet-
kongu, se je zmotil. Na-
sprotno. Med napetostjo v 
deželi si je Vietkong osvo-
jil številne položaje in si 
še bolj utrdil položaj. 
Pred kratkim je neki ame-
riški dopisnik zapisal, da 
se bo' morala južnoviet-
namska vojska zdaj eno 
leto odločno boriti, če si 
bo hotela spet priboriti 
pobudo, ki jo je bila iz-
gubila. 

Vsaka vojna je umaza-
na, toda vojna v Južnem 
Vietnamu je še posebno 
umazana in neusmiljena, 
ker je hkrati državljanska 
vojna in vojna zaradi tu-

Naš predsednik tov. Tito je bil eden zadnjih vidnej-
ših državnikov, ki je razpravljal s pokojnim pred-
sednikom Johnom Kennedyjem o pomembnih vpra-

šanjih miru in sožitia na svetu 

nik je Indonezija, ki meji 
na dele te federacije — 
Saravak, Brunei in Sabah 
(Severni Borneo). Indone-
zijci trdijo, da je Malezija 
nastala pod vplivom bri-

Ena izmed palačv Guadalajari 

jih interesov in ker ji ni 
videti konca. 

• V Aziji je leta 1963 
prišlo do ustanovitve spor-
ne nove države, tako ime-
novane Malezijske federa-
cije. Njen največji nasprot-

tanskih kolonialistov in 
imperialistov, medtem ko 
iz Kuala Lumpura, glavne-

ga mesta federacije, odgo-
varjajo, da Indonezijci še 
niso siti ogromnega ozem-
lja, ki ga imajo, in bi ga 
potemtakem radi imeli še 
več. Indonezijcem očitajo, 
da so zabredli v gospodar-
ske težave in da zdaj išče-
jo izhod iz teh težav z 
netenjem mržnje proti so-
sedom. Medsebojni prepiri 
seveda ne koristijo ne 
enim ne drugim in na me-
jah med Malezijo in Indi-
nezijo na Borneu že pri-
haja do spopadov in infil-
tracij. 

# Indoneziji se je iz-
polnil sen, da je prvega 
maja dobila Zah. Irijan 
ali nekdanjo Nizozemsko 
zahodno Gvinejo. Napad 
na Indijo se ni ponovil in 
Kitajci so se vse leto ome-
jevali na diplomatske in 
politične poteze in »utrje-
vanje« meje proti Indiji. 
Toda vprašanje Indije in 
Kitajske že posega v 
okvir svetovne politike in 
svetovnih odločitev. 

Trenja znotraj blokov 
# V svetovnem merilu 

se je leta 1963 nadaljeval 
in še pospešil proces raz-
padanja nekdanje mono-
litnosti oziroma enotnosti 
v blokih. Ideološki spor 
med Sovjetsko zvezo In 
Kitajsko je z vso silo but-
nil na dan. Medtem ko 
sovjetsko vodstvo zagovar-
ja miroljubno koeksisten-
co med narodi (toda ne 
na ideološkem polju), ker 
bi atomska vojna pomeni-
la uničenje človeštva in s 
tem tudi uničenje socia-
lizma, očita kitajsko vod-
stvo Hruščovu 0 in njego-
vim sodelavcem »mehko-
bo« do imperialistov, 
popuščanje, celo izdajstvo 
interesov delavskega raz-
reda po vsem svetu, pred-
vsem pa interesov koloni-
alnih narodov, to je po 
kitajskem pojmovanju in-
teresov dfcijskih. afriških 
in latinskoameriških mno-
žic. 

Vsi dosedanji poskusi 
izgladiti spor so propadli. 
V zadnjih tednih je prišlo 
iz Moskvex nekaj predlo-
gov, da bi ta spor, ki 
samo škoduje interesom 
socializma in naprednih sil 

1 v svetu, obravnavali med 
seboj in tiho. Toda vse Je 

• bilo bob ob steno, da se 
i res vsiljuje prepričanje, po 

katerem kitajski voditelji 
zahtevajo nič več in nič 
manj kot odstop Hruščo-
va, »ker se z njim ne mo-
rejo več pogovarjati«. 

• Na drugi strani, to je 
na Zahodu, ne skrivajo za-_ 
dovoljstva nad takšnim 
razvojem, ker upajo, bodi-
si da se bosta zdaj Sov-
jetska zv&za in Kitajska 
bojevali do onemoglosti 
ali pa da bo Sovjetska 
zveza bolj popustljiva za 
razne ' pritiske. Pametni 
ljudje na Zahodu pa opo-
zarjajo, da ni prav nobe-
nega razloga za veselje, 
saj ima tudi zahodna zve-
za svojega »enfant terri-
ble« oziroma, po domače 
povedano, človeka, ki dela 
zgago. Ta človek je fran-
coski predsednik de Gaul-
le, ki u b i r a svoja pota ne-
odvisnosti ali vsaj čeda-
lje bolj neodvisno od ame-
riške politike in hoče na-
praviti Iz Francije četrto 
atomsko silo na svetu. 

t De Gaulle Američa-
nom ne zaupa. Ne zaupa 
Hm ne politično ne voja-
ško ne gospodarsko Po 
njegovem so zahodno-
evropske države tiste kl'» 
so poklicane braniti last-
no neodvisnost, ne pa se 
zanašati na ameriški 
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»atomski dežnik«. Zakaj 
po njegovem mnenju bi 
Amerika lahko v kritič-
nem trenutku popustila in 
prepustila Evropo njeni 
usodi. Saj se zaradi Evro-
pe ne splača resno tvegati 
atomsko vojno. Zato mo-
ra biti Evropa po deGaul-
lovem mnenju močna, če 
hoče biti močna, pa mora 
imeti arzenal atomskih 
bomb. V tem je francoski 
predsednik neomajen. 

Ta politika seveda po-
vzroča dokaj preglavic 
Američanom in vsej orga-
nizaciji Severnoatlantske-
ga pakta (NATO). 

• Tako smo videli, da 
so se blokovske meje pre-
lomile, da je v posamez-

nih deželah prišlo do tako 
imenovane polarizacije sil. 
To pa pomeni, da se ljud-
je čedalje bolj opredelju-
jejo za takšno in takšno 
politiko; eni za napredno 
politiko pogajanj in med-
sebojnega sporazumevanja, 
drugi pa za »politiko trde 
roke«. Fronte so se precej 
zabrisale, vprašanja so po-
stala silno zapletena in čr-
nobela slika sveta je po-
stala naravnost mavrična. 

• V tem procesu pa je 
prišlo v nekaj pomembnih 
državah do zamenjave vo-
diteljev, med katerimi je 
bila najbolj tragična za-
menjava v Beli hiši, ki je 
sedež predsednika Združe-
nih držav Amerike. 

Zamenjava straže 
prihodnjo jesen spet po-
meriti na voliščih. 

9 Toda najbolj tragič-
na zamenjava straže se je 
zgodila v Združenih drža-
vah Amerike, kjer so v 
teksaškem mestu Dallasu 
iz zasede ubili predsedni-
ka Johna Fitzgeralda Ken-
nedyja. Ves svet se je zdrz-
nil. Ne glede na to, kdo 
ga je ubil — ker je še 
dandanes morilčeva oseb-
nost sporna — je njegova 
smrt odjeknila kot huda 
izguba za stvar miru in 
sporazumevanja med na-
rodi. 

Po vseh znamenjih so-
deč, njegov naslednik 

in Sovjetsko zvezo in vno-
vič potrdil prakso in na-
čelo miroljubne koeksi-
stence v mednarodnih od-
nosih. Ustvaril je novo 
vzdušje zaupanja med obe-
ma državama in nakazal 
pota za boljše sodelova-
nje ne samo v političnem, 
ampak tudi v gospodar-
skem- in kulturnem po-
gledu. 

Po tem obisku še pose-
bej . so se pomnožili med-
sebojni obiski ne samo iz 
ZSSR in Jugoslavije, am-
pak tudi obiski iz drugih 
socialističnih dežel. Tako 
bo predsednik Tito v no-
vem letu vrnil obisk Go-
mulki (ta je bil pri nas 
leta 1957), obiskal pa bo 
tudi ČSSR. Med svojim 
uradnim obiskom v Jugo-
slaviji je iranski zunanji 
minister v imenu šaha 
Reze Pahlevija povabil na-
šega predsednika v Iran. 
Povabilo je bilo sprejeto, 
dogovoriti se morajo le še 
o datumu obiska. 

Nikakor ne bi mogli mi-
mo Titove poti po deželah 
Latinske Amerike: Brazi-
liji, čilu, Boliviji, Mehiki 
in na koncu ZDA. O tej 
poti je bilo dosti napisa-
nega. Pomen tega obiska, 
ki ga danes še ne more-
mo povsem objektivno 
oceniti, je bil zelo velik. 
Tito je bil prvi predsednik 
socialistične države, ki je 
prišel na uradni obisk na 
ta kontinent. S svojo po-
litiko in svojo osebnostjo, 
svojim znanjem in močio 

• groženj in nevarnosti, 
• ko bi se vsak izmed 
• nas skušal večkrat 

spomniti Skopja in nje-
govega nauka, bi pome-

# Stari kancler Aden-
auer je silno nerad izročil 
vajeti iz rok. Voditelj Zve-
zne republike Nemčije bi 
bil neprimerno bolj sre-
čen, ko bi si lahko izbral 
naslednika po svoji volji 
in podobi. Toda čeprav je 
stari državnik nad deset 
let vedril in oblačil v Kr-
ščansko-demokratski stran-
ki in vladi in je skoraj 
zmeraj obveljala njegova, 
je moral zdaj popustiti. 
Stranka je hotela Erharda, 
dežela je hotela Erharda, 
tistega z debelo cigaro, ki 
pooseblja »gospodarski ču-
dež«. In tako je postal 
kancler dr. Ludwig Er-
hard, ki je, po vseh zna-
menjih sodeč, začel le ne-
koliko prožnejšo politiko 
do Vzhoda. 

• Nekoliko dlje, onkraj 
zamenjave straže, če že ne 
Kanala, je tudi prišlo do 
generacij. Morda je preti-
rano trditi, da je bivši bri-
tanski premier odšel samo 
zaradi mlade Kristine Ke-
eler. Ne, to bi bilo preti-
rano. Nikakor pa ni pre-
tirano trditi, da je to 
dvajsetletno dekle povzro-
čilo v Veliki Britaniji 
takšen moralni in politični 
škandal, kakršnega ne 
pomnijo. Konservativna 
vlada se je dobesedno 
tresla ob dejstvu, da je bil 
v afero zapleten vojni mi-
nister Profumo, in kar je 
še huje, mornariški ataše 
sovjetskega veleposlaništva 
v Londonu. Macmillan je 
zbolel in odstopil svoje 
mesto lordu Homu, dote-
danjemu zunanjemu mini-
stru, — na veliko prese-
nečenje ne samo javnosti, 
ampajj: tudi vseh drugih 
političnih krogov. V tem 
obdobju se je tudi močno 
zmanjšala priljubljenost 
britanske konservativne^ 
stranke, ki se bo morala 

Gospa Goulart, soproga brazilskega predsednika, in tovarišica Jovanka Broz pri 
enem izmed sprejemov v Braziliji: pozdrav najmlajših 

V Z O R Č N A PODOBA 
JUGOSLAVIJE 

Velenje ponazarja vrednost in pomen harmonije 
volje. Nimaš predstave o njem, dokler ga ne vidiš z 
lastnimi očmi. To je ena najmodernejših in povsem 
urejenih komun. V Velenju ne pogrešaš ničesar: 
lepo zasnovano mesto z modernimi večnadstropnimi 
stavbami, s slikovitimi dvoranami za predstave, * 
lepimi vzgojnimi ustanovami ter s parkom in jeze-
rom. Velenje je mesto in hkrati turistični kraj. 

Velenje ponazarja vrednost in pomen harmonije 
med dejavnostmi pod upravo delavcev in komunami. 
Osupnil sem, ko sem videl ekonomsko dobro situi-
rane može in njihove družine pri graditvi in ureja-
nju igrišč za velenjske prebivalce. Tudi direktor je 
delal. Povprašal sem, s posebnim veseljem so mi 
povedali, da sami skrbijo zase in za svoje potrebe. 
Videl sem žareče, sijoče in nasmejane obraze tisočev 
mladih in starih ljuai, povezanih s svojim delom, 
zavzetih za razvoj in zadovoljnih s prejemki. Radi 
delijo- z drugimi sadove svojega vzpona in razcveta; 
to ponazarja njihova pripravljenost, da sprejmejo 
nove ljudi v skladu s potrebami industrijskih dejav-
nosti v svojem kraju. 

(Iz članka šri K. K. šaha, generalnega se-
kretarja Vseindijskega kongresnega komiteja, 
v newdelhijskii reviji Economic Revievv — o 
njegovem letošnjem obisku Jugoslavije) 

Tov. Tito, njegova soproga Jovanka in državni sekretar za zunanje zadeve Koča 
Popović v letalu na potovanju v Latinsko Ameriko 

Lyndon Johnson nadaljuje 
politiko svojega prednika. 
Trudi se, da bi obdržal 

^mostove, ki jih je bil po-
stavil njegov p&dnik. 

Jugoslavija posega v svet 
• Zvesta svoji tradiciji 

in načelom je jugoslovan-
ska zunanja politika tudi 
v preteklem letu krepko 
posegala v mednarodno 
dogajanje.#Na vseh mestih 
— predvsem v Združenih 
narodih — je z vsemi sred-
stvi spodbujala pozitiven 
razvoj mednarodnih odno-
sov. Po svojih močeh se 
Je trudila — dostikrat 
uspešno — da bi pospeši-
la ta razvoj. In pri uresni-
čevanju te politike je imel 
veliko vlogo predsednik 
republike Josip Broz-Tito> 
ki je leta 1963 sprejel šte-
vilne državnike iz tujine, 
pa tudi sam odšel na dol-
go in naporno pot po de-
želah Latinske Amerike in 
ZDA. 

Lansko leto je bilo pe-
stro tudi po številu tujih 
državnikov in drugih viso-
kih osebnosti, ki so obi-
skale Jugoslavijo. Med naj-
pomembnejšimi obiskoval-
ci so bili predsednik bol-
garske vlade Todor živ-
kov, predsednik Združenih 
držav Mehike Lopez Mate-

os, predsednik Finske Ur-
ho Kekkonen, generalni se-
kretar OZN U Tant, ame-
riški zunanji minister Dean 
Rusk, predsednik ZAR Na-
ser, predsednik Indonezije 
Sukamo, predsednik Li-
berije Tubman, predsednik 
sveta ministrov ZSSR in 
generalni sekretar CK KP 
Sovjetske zveze Nikita 
Hruščov, predsednik Ma-
džarske Janos Kadar, eti-
opski cesar Haile Selassie 
in romunski predsednik 
Gheorghiu Dej. 

To je samo nekaj naj-
važnejših osebnosti, ki so 
lani obiskale Jugoslavijo, 
a že ta seznam je impre-
siven. Posebej moramo 
omeniti obisk premiera 
Hruščova, ki je bival v 
Jugoslaviji štirinajst dni, 
od 20. avgusta do 3. sep-
tembra. Njegov obisk je 
bil v središču svetovne po-
zornosti, o čemer dokazu-
je veliko število tujih in 
domačih novinarjev, ki ga 
je spremljalo. Ogromno je 
prispeval za zboljšanje 
odnosov med Jugoslavijo 

svojih argumentov si je 
znal pridobiti javnost teh 
dežel in njihove voditelje. 
»Tita so povsod pozorno 
poslušali,« je zapisal neki 
italijanski komentator in 
dodal misel, ki je po svoji 
podobi najbolje zadela 
smisel in cilj Titove poti. 
»Pot predsednika Tita je 
bila seme, ki bo gotovo 
rodilo obilen sad.« 

Ne moremo 'končati, ne 
da bi omenili katastrofo, 
ki je lani prizadela Jugo-
slavijo. To je bil potres v 
Skopju, ki je terjal nad, 
tisoč smrtnih žrtev in uni-
čil skoraj 80 odstotkov 
mesta. Tudi ta dogodek je 
znan. Toda nikoli ne bo 
mogoče dovolj poudariti 
tisto človeško solidarnost, 
ki je prišla po skopski tra-
• gediji. To je bila soli-
• darnost, ki ni poznala-
• meja ne pomislekov. V 
• dobi rasizmov in ideo-
• loških sporov, sovra-
• štva in nacionalne in 
• drugačne nestrpnosti; 
• ko je včasih človek 
• obupal nad človeškim 
• razumom in modrostjo, 
• je prišla katastrofa v 
• Skopju, ki je pokazala, 
• da živi v ljudeh dosti 
• dobrega. Ko bi le bilo^ 
• mogoče izvabljati to 
• dobroto iz ljudi brez 
• katastrof, brez vojnih 

• nilo leto 1964 nov korak 
• naprej v naših prizade-
• vanjih po miru, medse-
• bojnem razumevanju, 
• strpnosti in — ljubezni. 

BOŽIDAR PAHOR 

Obilo sreče in uspehov 
Novomeški fantje: Lojze 

Rozman, Hurbert Galič In 
Jože Vranešič, ki so pri vo-
jakih na Reki, želijo vsem 
Enancem in prijateljem v le-
tu 1964 obilo sreče in uspe-
hov. 

Fantom in dekletom 
iz šmarješke okolice 
Avgust Golob, ki Je pri vo-

jakih na grški meji, pozdrav-
Ija vse domače, posebno pa 
fante, in dekleta iz okolica 
Smarjete, in jim vošči sreč-
no novo leto! 

i 
Po katastrofalnem potresu v Skopju, ki je terjal nad tisoč smrtnih žrtev in uničil 
več kot tri četrt glavnega mesta bratske makedonske republike: pred pokopom 

svojcev 



BREŽICE: „Od zgoraj" ne bo nič! 
Čas za intervju ni sre-

čno izbran, saj je vendar 
koncc leta in začela se 
je razprava o proračun-
skih sredstvih, kar po-
navadi prinaša slabo raz-
položenje . . . — No, naj 
odgovorim na vaše prvo 
vprašanje: 

1 
Delo predsednika občinske 

skupščine sem si pred izvo-
litvijo predstavljal kot zelo 
težko in odgovorno, vendar 
pa lahko trdim, da še v sa-
njah nisem pričakoval, na 
kakšne težave in probleme 
bom naletel. To pa je - tudi 
razumljivo, ker sem pred-

tožil na občinsko komisijo 
za pritožbe in prošnje zaradi 
neurejenosti dostopnih poti 
in javne razsvetljave v no-
vem naselju »Hrastinec«. 

Imel bi še več pritožb, 
vendar, ker me vprašate sa-
mo za vzrok za pritožbo, se 
bom dotaknil samo še enega: 
socialne podpore so prenizke. 

Pri nekaterih ljudeh v go-
spodarstvu in izven njega je 
vse premalo želja za hitrejši 
razvoj njihovih podjetij in 
zavodov. Taki gledajo in ča-
kajo samo na nekakšno po-
moč »od zgoraj«. Mislim, da 
je ne bodo dočakali. 

V delu uprave opažamo 
birokratizem. Menim, da bo 
nujno občinske uprave reor-
ganizirati in njihovo delo 
poenostaviti. Zavedam se, da 

je to dolgotrajnejši proces, 
vendar želim, da bi ga čim-
prej rešili. 

Vprašanje mi ni jasno. Ne 
vem, ali misilite na zadovolj-
stvo v službi ali izven nje? 

Torej — v službi je malo 
vedrih; veselih trenutkov. 
Občani prihajajo na občino 
samo s svojimi težavami in 
skrbmi, medtem ko veselje 
in druge vedre trenutke pre-
življajo med svojimi, v ožjem 
krogu. Vendar sem zeilo za-
dovoljen, kadar vidim napre-
dek v kateri koli panogi na-
ših dejavnosti. 

če pa ste hoteli s tem 
vprašanjem zvedeti, kakšni 
so vzroki za zadovoljstvo iz-
ven službe, vam moram po-
vedati: odkar sem v Breži-
cah, skoraj nimam zasebne-

ga življenja, če pa le imam 
vsaj malo prostega časa, sem 
.prav zadovoljen ob reki s 
trnkom v rokah, vendar sem 
žal letos doživel to samo se-
demkrat. 

S tem vprašanjem ste me 
presenetili in spomnili na za-
devo, o kateri doslej še ni-
sem razmišljal; na vprašanje 
vam ne morem odgovoriti. 
Mislim pa, da ne bom pri-
čakal novega leta v nobenem 
gostinskem lokalu. 

Moje osebne želje: hitrejši 
gospodarski razvoj občine, s 
čimer se bodo premnogim 
občanom izpolnile tudi nji-
hove lastne želje! 

MILAN ŠEPETAVC 

METLIKA: zdravja, pameti 
in miru! 

tem delal v instituciji, kjer 
.je bilo vse do sekunde pla-
nirano in se je tako tudi iz-
vajalo. 2al na sedanjem de-
lovnem mestu ni tako in mar-
sikak plan ni uresničen. 

Ni lahko odgovoriti, kateri 
je najtežji problem občine. 
Problemov je veliko in vsak 
je na svoj način težak, ven-
dar izmed vseh lahko izlu-
ščim enega, ki hkrati povzro-
ča druge. To je: SLABA 
EKONOMSKA MOČ GOSPO-
DARSTVA na območju obči-
ne. Na to se potem navezuje 
problem šolstva, komunale, 
zdravstva, investicij in vse 
drugo. Torej: v občini, ki 
ima tako strukturo gospo-
darstva kot naša, en pro-
blem odpira vrsto novih, ki 
pa jih je moč -reševati spet 
le prek prvega. Na kratko: 
če nam bo uspelo izboljšati 
gospodarski potencial, potem 
bomo lahko ali vsaj lažje re 
Sevali druge probleme. 

če ne bi bal predsednik 
občinske skupščine, si se pri-

1 
Predsednik v občini sem 

postal že pred petimi leti, za-
tp so mi takratni občutki že 
zginili iz spomina. Moja 
prejšnja službena mesta v go-
spodarstvu in opravljanje po-
litičnih funkcij pa mi je omo-
gočilo, da sem si važno in 
zelo odgovorno funkcijo 
predsednika občinske skup-
ščine lahko predstavljal. Po 
pravici pa vam povem, da 
pomeni tako delo slovo od 
ure, koledarja in prostega 
časa! Vse to terja namreč 
velika odgovornost do obča-
nov, gospodarstva, družbenih 
služb in življenjske ravni na-
ših občanov. Nisem se amo-
.tal, doživel sem vse tisto, kar 
sem predvideval in celo še 
več. Težka je ta funkcija! 

Težko je reči( kaj štejem 
za največji problem naše ob-
čine, ker je v manj razviti 
komuni takih problemov več. 
Rad imam svoje starše in 
hkrati tudi vse starejše ob-
čane, stare in onemogle par-
tizane. Ti se ne morejo vklju-
čiti v delovni proces, morajo 

pa živeti, ker so to tudi za-
služili, imajo pa za življenje 
dostikrat zelo slabe pogoje. 
To je zame najbolj odgovor-
no in najtežje vprašanje v 
občani. 

Izbrali ste res dobra vpra-
šanja. Na marsikaj bi se pri-
tožil. Narobe bi bilo, ko bi 
rekli, da je v socializmu vse 
prav; kdor dela, ta greši, to 
radi priznamo. Pritožil bi se, 

6e bi prišel na uradni dan 
na občino, pa bi zaradi ne-
-upravičene odsotnosti ne bilo 
uslužbenca na delovnem me-
stu, kar se pri nekaterih kaj 
rado dogodi. 

VIDEM - KRŠKO: nagrada-
zadovoljstvo dragih! 

Več stvari je, s katerimi ni-
sem zadovoljen. Predvsem mi 
ne ugaja, da določeno števi-
lo občanov rado kaže na pro-
bleme skupnosti, vse prema-
lo pa še vključujejo v reše-
vanje teh problemov, ki so 
predvsem njihovi in bodo oni 
sami imeli od njih koristi. 

Kdaj sem zadovoljen? 
Oprostite, sem namreč tak-
šen temperament, da sem le 
malokdaj zadovoljen. Vesel 
pa sem, če so občani zado-
voljni in če cenijo napore na 
področju izgradnje našega 
gospodarstva. 

Kje bom sdlvestroval? Po 
petih letih predsedovanja me 
v e ž e j o na M e t l i k o lep i , p a t u -
di grenki spomini. Zaradi te-
ga se bom poslovil od stare-
ga leta in pričakal novo leto 
med občani in delovnimi to-
variši v hotelu »Beia kraja-
na« v Metliki ter tako popol-
ni! peto vprašanje . . . ® 

V letu iy(i4 želim "zdravja 
in miru vsem našim obča-
nom, prav tako pa tudi sebi. 
Zdravje, pamet in mir — 
vse to gre lepo skupaj. In 
če bomo imeli vse troje tudi 
v novem letu, mislim; bomo 
vsi zadovoljni! 

FRANC VRVIŠČAR 
niiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiM 

1 
Bilo mi je jasno, da je to 

zelo odgovorna in obsežna 
funkcija. No, moram pa po 
pravici povedati, da si je v 
takem obsegu, kot to zdaj 
dejansko čutim, nisem pred-
stavljal. Potrebna je — vsaj 
načelno — zajeti vsa po-
dročja ljudske dejavnosti, 
pri vsem tem pa je nujno 
treba imeti tudi lastne za-
misli. To zahteva seveda ve-
liko volje, časa in truda. Za-
dovoljiti predsedniškemu po-
ložaju pomeni: ves razpolož-
ljivi čas žrtvovati za intere-
se skupnosti. 

Mislim, da pride na prvo 
mesto krški most. Stanje v 
šolstvu je prav tako kritično. 
Nič boljše pa ni, kar zadeva 
komunalne ali druge skupne 
družbene objekte kot so vo-
dovodi, vodnjaki, ceste, raz-
ni domovi itd. 

Osebno se zdaj težko po-
stavim v položaj občana, ne 

da hi hkrati računal tudi s 
položajem občinskega usluž-
benca. Dostikrat je težko e-
nemu kot drugemu. Potrebno 
bo še vnaprej izboljševati 
medsebojne odnose, poveče-
vati ekspeditivnost ter iz-
boljšati obdelavo vlog (pro-
šenj in pritožb). 

Zame glede na položaj ne 
sme biti toliko važno tisto, 

s čimer nisem osebno zado-
voljen; moja dolžnost je, da 
pravilno ocenjujem tisto, s 

čimer niso zadovoljni drugi, 
t. j. večina naših občanov. 

Najbolj sem zadovoljen ta-
krat, kadar vidim, da so za-
dovoljni tudi drugi; to je 
hkrati nagrada za moje delo. 

Do polnoči v hotelu SRE-
MIč v Vidmu Krškem, po-
tem pa nameravam obiskati 
člane kolektiva Tovarne ce-
luloze in papirja, ki bodo 
novo leto pričakali skupno v 
svojih tovarniških prostorih. 

Z združenimi močmi in ne-
sebičnim prizadevanjem v no-
ve uspehe! Naloge niso majh-
ne in bodo zajete v družbe-
nem planu za 1964. Želim, 
da bi ga dosegli in presegli 
tako po obsegu kot po kvali-
teti! — Naj izkoristim to pri-
ložnost in zaželim vsem na-
šim občanom srečno, zado-
voljno in uspehov polno novd" 
leto! 

Inž. FRANC DRAGAN 

Urednik obrača -
predsedniki obrnejo . . . 
Štirinajst dni je tega, kar smo zaprosili 

predsednike vseh 7 občinskih skupščin našega 
»-starega-« področja, da bi nam za novoletno 
številko odgovorili na temo: SEDEM VPRA-
ŠANJ SEDMIM PREDSEDNIKOM. Morda 
smo bili malce nesramni, ko smo jih vprašali 
tole: 

1. Tovariš predsednik, povejte nam, prosi-
mo, kako ste si pred izvolitvijo na to odgovor-
no mesto predstavljali delo predsednika ob-
činske skupščine? 

2. Kaj štejete za najtežji problem vaše ob-
čine? 

3. Recimo, da zdajle ne bi bili predsednik; 
ali bi imeli kot občan kakšen vzrok, da bi se 
(in zaradi česa?) pritožili na občinsko komi-
sijo za prošnje in pritožbe? 

4. Toda vi ste predsednik: s čim niste za-
dovoljni v vaši občini? 

5. Poleg neštetih skrbi in težav so v vašem 
odgovornem delu prav gotovo tudi kdaj pa 
kdaj urice in dnevi, ko ste zadovoljni. Zau-
pajte nam, prosimo, kdaj in iz kakšnega vzro-
ka se to dogaja? 

6. Kje boste pričakali leto 1964? 
7. Ne zamerite zadnjemu vprašanju: vaše 

osebne želie za prihodnje leto? 

Verjetno smo izbrali slab čas za intervju, 
saj imajo prav zdaj predsedniki največ dela 
in skrbi s proračuni in plani za 1964. Do srede 
smo dobili štiri odgovore, predsednik OS iz 
Sevnice tov. Jože Knez pa je obljubil, da bo 
svoj odgovor poslal po novem letu. Tako ob-
javljamo danes »odgovore 4 predsednikov na 
7 vprašanj *<... 

ČRNOMELJ: glejmo 
v prihodnost! 

V svitu zadnjega dne — bi-
lo je v meglenem jutru, ko so 
delavci Cestnega podjetja iz 
Novega mesta dokončevali 
zadnje metre preurejene ce-
ste čez Gorjance — se je pred 
gradbiščem ustavil tudi avto-
bus SAP, ki vozi na progi VI-
nica-Ljubljana. Voznik Franc 
Sterbenc se je, ko je odprl o-
kence, veselo nasmehnil In 
dejal: 

— H koncu gre! Jutri ne 
bo več čakanja in izmikanja, 
mirno bomo zdrčali proti No-
vemu mestu! — Nato je po-
gnal stroj, se previdno izog-
nil kupom zemlje in gramo-
za in odpeljal. * 

Voščimo ob vstopu v novo 
leto njemu ln vsem drugim 
uslužbencem v prometu: 
SREČNE IN VARNE VOŽ-
NJE SKOZI VSE LETO 1964! 

1 
O tem nisem mnogo raz-

mišljal, saj sem bil prepri-
čan, da bo šla vsa stvar mi-
mo mene. Zato. sem moral to 
pač nadoknaditi — namreč 
razmišljanje o deCu predsed-
nika. 

Najtežji problem občine je 
prav gotovo majhna gospo-
darska moč občine in prepo-
časna rast gospodarstva. Če-
prav nam le-to zraste iz leta 
v leto za 20 odstotkov, to ne 
pomeni nič v primerjavi s 
pcitrebami občanov. Vse po-
trebo, ki jih zagotavljajo u-
stavna določila, preraščajo 
naše možnost«. Posledica: na 
marsikaterem področju osta-' 
jamo v odnosu občina — ob-
čan včasih komu kaj dolžna. 
Iz tega Sledi, da smo potreb-
ni investicij, predvsem po-
polnih in hitrih investicij, če 
hočemo, da bomo to nesoraz-
merje izbrisali. Prav gotovo 
pa moramo vsa prizadevanja 
usmerjati v boljšo storilnost 
in večjo ekonomiko. 

Vzroke za pritožbe lahko 
najdemo vsak dan. Sicer ni-
mam navade, da bi se prito-
ževal, dokazano pa je, da na-
ši ljudje kaj radi posega;'© po 
tem sredstvu, včasih upravi-
čeno, včasih pa tudi ne. V 
pritožbah često uberejo pot 
mimo občine in njene komisi-
je. To pomeni, da glede pro-
šenj in pritožb še ne uživa-
mo dovolj zaupanja pri obča-
nih. Potrudili se bomo, da 
sii ga v bodoče zaslužimo. 

To je sicer lahko vprašanje, 
odgovor pe Je zelo težak in 
obsežen. Odgovoril bom po-
sredno: v položaju, v katerem 
se nahajamo, ne smemo biti 
nikoli zadovoljni! Tudi takrat 
ne, ko dosežemo uspehe. Lju-
dje običajno merimo rezultat 
teko, da ga primerjamo z 

drugo panogo, z drugim kra-
jem itd. To nam daje osno-
vo, da si prizadevamo vedno 
naprej, k lepšemu in boljše-
mu. Zato ni pretirano, če re-
čem, da se ne morem z ni-
čimer pohvaliti. Marsikaj bi 
moralo biti že' narejeno, pa 
•še "ni. Mislim na primer na 
majhne1 možnosti, ki jih ima 
naš občan v športnem in kul-
turnem življenju, na možno-
siti za izoblikovanje estetske-
ga čuta, v razivijanju srčne 
kulture in podobno. Zato de-
lajmo in zaupa'mo v prihod-
nost! • 

Mislim, da "bi vsi družbeni 
delavci odgovor na to vpra-
šanje radi prepustili svojim 
ženam. Urice družinskega živ-
ljenja so res bolj redke. Naj-
bolj zgoščene so v času do-
pusta pod devizo: »S šotorom 
in z družino brez določenega 
cilja!« Mimo tega nimam svo-
jega konjička. Nekateri me-
nijo, da sodi k funkciji Lov 
ali ribolov. Jaz nimam to vrst-, 
nih želja. 

Verjetno ga bom pričakal 
doma. 

Ni kaj zameriti! Svo;'o Sesitr 
glaivo družinsko skupnost bi 
želeil preseliti iz dvosobnega 
v večje sitanovanje. 

Inž. RADO DVORSAK 



Novoletni pomenek 
omogočil večji obseg ted-
nika. Upamo tudi, da bo-
mo pritegnili k sodelova-
nju nekaj novih sodelav-
cev in dopisnikov, vse na-
še delo pa bo prežemala 
želja: 

da bi kar najbolje obve-
ščali občane o vsem, kar 
jim je treba vedeti kot 
aktivnim sodelavcem na 
vseh področjih družbenega 
samoupravljanja, zlasti pa 
v delovni organizaciji in 
v občini, ki je naša te-
meljna družbenopolitična 
samoupravna skupnost. 

Menimo, da je to ena 
glavnih nalog medobčin-
skega (lokalnega) glasila 
Socialistične zveze delov-
nega ljudstva. Le tako bo-
mo kot dopolnilni tisk re-
publiških listov in radia 
upravičili naše delo in sa-
mo tako bomo hkrati tudi 
kos vedno zahtevnejšim 
dolžnostim časnikarjev pri 
obveščanju javnosti. 

Pomoč bo še 
potrebna 

Za take odgovorne in 
obsežne naloge pa je .po-
trebna seveda tudi čvrsta 
materialna podlaga. Tisk 
je sorazmerno drag in na-
ročnina ter dotacija last-
nikov lista nikakor ne bo-
sta dovolj, da bi izhajali 
vse leto brez težav. Tudi 
vnaprej bomo morali zbi-
rati denar za obstoj lista 
z reklamnimi in drugimi 
oglasi pa s pomočjo ti-
skovnega sklada (naroče-
nih reportaž) in kolporta-
že. Zato prosimo delavske 
svfete, upravne odbore in 
druge organe naših delov-
nih organizacij, da bi tudi 
v letu 1964 z razumeva-
njem podpirale obstoj po-
krajinskega časnika Do-
lenjske in Spod. Posavja. 
Samo reklamnih oglasov 
bomo morali zbrati pri-

p a d a l j e vanje s 1. s tr . ) 

časopisov, za zdaj ne 'mo-
remo drugače, kot da bo 
naš tednik izhajal vsak pe-
tek. Naročnike prosimo, 
da vzamejo to z razume-
vanjem na znanje. 

Ka] bo v listu 
novega? 

Predvsem bomo skušali 
kar najbolje ustreči nalo-
gam, ki so jih za vsebino 
lista postavili predstavni-
ki lastnikov in izdajate-
ljev: s tesnejšim sodelo-
vanjem političnih organi-
zacij ter državnih organov 
bomo skrbeli za kar naj-
boljše obveščanje naših 
delovnih ljudi. S pomočjo 
Zveze komunistov, Sociali-
stične zveze delovnega 
ljudstva, sindikatov in s 
sodelovanjem državnih in 
družbenih organov bomo 
načrtno poročali o vsem, 
da bi naši občani dobili 
pravilne in v privlačni 
obliki napisane informaci-
je o vsem, kar delamo in 
ustvarjamo in kar mora-
mo delati. Poskrbeli bomo, 
da bo v listu poslej več 
informacij o naši družbeni 
stvarnosti, kar nam bosta 
omogočala tako večji ob-
seg našega časnika, kakor 
tudi boljša materialna 
podlaga in večje število 
kadrov v uredništvu. 

Da bi to dosegli, bomo 
vpeljali na naših straneh 
nekaj novih rubrik. 2e v 
zadnji številki smo se-
znanili bralce tudi z dru-
gimi zanimivostmi, ki jih 
obetamo za novo leto: le-
po Jurčičevo povest, spis 
prof-. Janka Jarca »Pred 
sto leti v Novem mestu«, 
kroniko 15. brigade, ki jo 
je napisal Rudi Pušenjak-
Uragan, pa še novo slika-
nico za mlade bralce in 
še marsikaj^ kar nam bo 

i Sevničani o svojih 
težavah in uspehih 

22. decembra so se delegati iz 
organizacij ZMS v občini Sevnica 
tbrali na redni letni konferenci. 
Kot gostje so bili na konferenci 
prisotni predstavniki ZMS iz Vele-
nja, Celja in Vidma-Krškega. Po-
ročilo je opisalo precej razgibano 
dejavnost mladinske organizacije 
v minulem lotu. Na konferenci so 
ugotovili, da občinski komite ZMS 
ni bil v celoti kos obširnim nalo-
gam. Kot uspela oblika dela so se 
uveljavile mladinske ure tako na 
osnovnih šolah kot v vajenski Soli 
lesna stroke. 

Občinski komite je na pobudo 
aktivov pomagal prirejati Solo za 
življenje povsod, kjer je mladina 
lerazila željo po njej. V dveh od-
delkih je bila prirejena v Jugota, 
nlnu in v Lisci. Predavanja so bi-
la zelo zanimiva, udeležencem pa 
so nudila obilo znanja in mnogo 
koristnih napotkov za življenje. 
V Jugotaninu so mladinci žal po-
kazali mnogo več zanimanja za 
tisti del predavanj, ki so obravna-
vala medsebojne odnose, kot pa za 
družbeno - ekonomska predavanja. 

hodnje leto za nad 8 mili-
jonov dinarjev, za nad 4 
milijone pa malih oglasov, 
da bo dosežen plan finanč-
nih sredstev (dohodka). 

Hhrati se ob tej prilož-
nosti zahvaljujem vsem, 
ki so nam tudi letos po-
magali prebresti težke fi-
nančne zadrege: delovnim 
organizacijam, občinskim 
skupščinam, zavodom, kme-
tijskim zadrugam in dru-
gim, ki so v našem tedni-
ku objavljali reklamne 
oglase, čestitke ali poslov-
ne oglase. Priporočamo se 
jim za prav tako in še 
večjo naklonjenost tudi 
vnaprej, hkrati pa bomo 
skrbeli, da bo javnost pra-
vilno obveščena o naporih, 
uspehih in težavah teh de-
lovnih organizacij. 

Naj zaključimo 14. letnik 
našega tednika z zahvalo 
vsem sodelavcem, dopisni-
kom in drugim, ki so nam 
pomagali krojiti podobo 
pokrajinskega časnika Do-
lenjske in Spod. Posavja. 
Hkrati toplo pozdravljamo 
vse naše naročnike in bral-
ce, sodelavce, člane izda-
jateljskega sveta, zlasti pa 
vse prizadevne pismonoše, 
ki so največ pripomogli, 
da smo ob koncu leta do-
segli tako veliko naklado. 
Vsem želimo 

SREČNO IN ZDRAVO 
NOVO LETO 1964! 

Kolektiv uredništva 
in uprave Dolenjske-
ga lista 

Naj poudarimo, da tudi slednjih 
ne gre zametovati. Mladinska po-
litična šola je odigrala svojo vlo-
go, poleg tega pa je idejno-vzgoj-
na komisija priredila še seminar 
za vodstva aktivov in za člane ob-
činskega komiteja ZMS, ki je bil 
v mesecu januarju. Zelo razgibana 
je bila tudi kulturno-jfrosvetna de-
javnost mladine, ki je že tradicio-
nalna, saj so mnogi aktivi prire-
jali samostojne nastope in pred-
stave, drugod spet pa se Je mladi-
na vključila v delo Svobod. 

Na konferenci so ugotovili, da 
mladino žeja po znanju, zato Ji j« 
tudi v bodoče treba ugotoviti kar 
najširše izobraŽevanje, ki mora 
vključevati tudi ideološko-političnl 
in družbeno ekonomski pouk. 

Krista Sušnik 

Prireditve za dan JLA 
Praznik naše armade so t bre-

žiški občini lepo pfoslavlli. Na 
predvečer Je bila v domu JLA v 
Brežicah slovesna akademija. Go-
stovali so člani zagrebške opere In 
drame ter folklorna skupina Joža 
Vlahoviča. 

Dan JLA so praznovali tudi po 
Iclah. Pionirje so obiskali pripad-
niki JLA in Jim pripovedovali o 
emagoviti poti naše revolucionarne 
armade — 21. decembra so v Cer-
kljah odprli tudi muzej tamkajš-
nje garnizije JLA. 

Silvestrovanje 
v dvorani kina KRKA 

Na Silvestrov večer bo v 
dvorani kina »Krka« v Novem 
mestu na programu angleški 
barvni film »VALČEK TO-
READORJA« in ameriški bar-
vni film »LJUBIMO SE«. Ra-
zen tega bodo predvajali 
kratke filme humorističnoga 
in zabavnega značaja. Pohi-
tite z nakupom vstopnic! 

Kolektivi razprav-
ljajo o osnutku 

družbenega plana 
1964 

Po približnih ocenah so 
družbeni plan za 1963 vsev-
niški občini do konca de-
cembra dosegili in presegli 
za kakšen odstotek. Celotna 
dohodek v občini se je v pri-
merjavi z letom 1962 povečaj 
za 36 odstotkov, narodni do-
hodek pa za 43 odstotkov. V 
minulem letu se je števiOo 
zaposlenih v občini v primer-
javi z letom 1962 povečano 
za okroglo 20 odstotkov, kar 
je precej več, kot je predvi-
deval plan. 

Gardisti čestitajo 
Dolenjski fantje, ki služijo 

pri Titovi gardi v Valjevu, 
želijo vsem našim bralcem, 
posebno pa domačim, srečno 
novo leto! Ludvik -Tičar iz 
Stare Bučke, Jože Kranjc in 
Premagovc, Ivan Kranjc in 
Ivan Jazbec iz Sevnice, Viki 
Stanič iz Podbočja. 

VELIKA »KREMENOVA« ZMAGA 
I 

V soboto, 21. decembra, se je skozi Novo mesto zvr-
stil slavnostni sprevod članov kolektiva podjetja 
»•Kremen«, ki je stavilo veliko delovno zmago. Tega 
dne so prvič, odkar podjetje obstaja, v letu dni iz-
kopali 100.000 ton kremenčevih peskov. Naj pri-
pomnimo še to, da je podobnih slavnosti, ki na ko-
lektiv takrat, ko izpolni plan ali ob podobnih pri-
ložnostih, zelo ugodno vplivajo, pri nas vse premalo. 
Na sliki: pogled na tovornjak, ki je vozil v sprevo-
du tiste tone peska, ki so skupaj z vsem, kar so na-
kopali letos, dale zavidljivo številko 100.000 ton. 
Kolektivu Kremena za veliko delovno zmago iskre-

ne čestitke vse naše javnosti! 

POPLAVA! 
Zadnje dni pred zaključkom današ-

nje številke smo dobili od vseh strani 
kopico pisem, poročil in različnih sestav-
kov. Znašli smo, se sredi poplave pri-
spevkov, žal pa vsem našim sodelavcem 
in dopisnikom tokrat le ne bomo mogli 
ustreči. Oglasne strani so bile v tiskarni 
že 14 dni prej; zaradi denarja smo jim 
žal spet morali dati prednost. Tudi ne-
katere druge zaključne strani smo pred-
videli že prej, tako da je za kasneje 
poslane sestavke in novice ostalo nekaj 
manj prostora. Bralce in dopisnike pro-
simo za razumevanje, hkrati pa jim spo-
ročamo prijetno novico: po novem letu 
bo izhajal naš tednik vsak petek na 20 
straneh. Tako bo za vse občine na voljo 
več prostora, bralcem pa bomo nudili 
tudi sicer več zanimivega in poučnega 
branja. 

UREDNIŠTVO LISTA 

Občinski odbor SZDL 
v Novem mestu 

o kmetijstvu 
Občinski odbor Socialistič-

ne zveze Novo mesto se je v 
malce razširjenem sestavu 
zbral na sejo 26. decembra in 
razpravljal o nalogah, kd sO 
pred Socialistično zvezo ob 
predlagani reorganizaciji v 
kmetijstvu, o kateri je ne, 
davno tega sklepala občinska 
skupščina. O seji, na kateri 
so pretresli še več drugih 
stvari, bomo podrobneje po-
ročali v prihodnji številki. 

i 
TREBNJE: ob koncu 

ieta sprememba 
•J proračuna 

Skupščina občine Trebnje 
je na 6. skupni seji obeh zbo-
rov 25. decembra sklepala o 
spremembi proračuna za leto 
1963, sprejela predlog o za-
časnem financiranju prora-
čunskih potreb v prvem t<ro-
mesečj-u prihodnjega leta in 
obravnavala vrsto odlokov, 
odločb in predlogov, s kate-
rimi je uredila razna vpra-
šanja in odnose v občina. Od-
born'tei so sklepali tudi o pri-
pojitvi Kovinskega podjettja 
v Trebnjem k ljubljanskemu 
Litostroju. Po združitvi, ki 
bo izvedena 1. januarja 1964, 
bo Kovinsko -podjetje samo-
stojen obrat v sklopu ljub-
ljanske tovarne. Podroboneja 
bomo o seji poročali v pri, 
hodnji številki. 

S seje občinske 
skupščine Brežice 
Občinska skupščina Breai-

oe je 24. decembra na seji 
razpravljala o finančnih za-
devah, sprejela je rebalans 
družbenega plana in proraču-
na za 1963 in pretresala neka-
tera vprašanja s področja 
obrti in šolstva. Ker nam to-
krat primanjkuje prostora, 
bomo o seji poročali več v 
prihodnji številki. 

6621 kg krompirja 
so zbrali za Skopje 
Prebivalci suhokrajinsMh 

naselij Visejc, Ratje, Sela, 
Hinje, Lopata, Žvirče, Vrh in 
Prevole, so v nabiralni akciji 
za pomoč porušenemu Skop-
ju darovali -6621 kilogramov 
krompirja v vrednosti 100.512 
dinarjev. Krompir je obrala 
krajevna organizacija RK iz 
Hinj. Prebivalci naštetih va-
si, iz sicer revnega suhokra-
jinskega področja, so se s 
svo$m prispevkom na Lop 
način vključili v pomoč, ki 
jo je porušenemu Skopju nu-
dila vsa Jugoslavija. 

Iskrene želje 
Vsem domaČim in znanim pot 

fcilja iskrene rbvoletne če-
stitke Martin šafar, vojak t 
Kru$evcu. Kolekibivu »Stan« 
dard« pa želi v prihodnjem 
letu še uspešnejše poslovanj«. 

IZBRALI STE FRANCA ČERVANA 
Kakor je videti, so se mladi bralci našega tednika zelo 

težko odločili za najboljšega športnika. Po rezultatu sodeč, 
veljata v njihovih očeh največ državna reprezentanta Franc 
Cervan in Irena Mikec. Ta dva sta prejela največ glasov in 
sta daleč pred ostalimi športniki, ki so v zadnjem času 
blesteli na domačih in tujih boriščih. Zmagala sta s precejš-
njo raeliko, zato lahko trdimo, da zaslužita naslov najbolj-
Sega športnika Dolenjske, Bele krajine in Spodnjega Po-
savja za leto 1963. 

Do določenega roka amo pre. 
jeli 324 odgovorov , kar priča, 
da veliko naših braloev sprem-
n a dosežke športnikov. Kl jub 
temu so nekateri pisali, da »a 
ne more jo odločit i za najbolj -
še, ker ne v e d o njihovih imen 
iin podobno . Vse uspehe naših 
športnikov pa s m o spremljali 
in o njih pisali deloma sami; 
oziroma ste nam o njih vi p i -
sali. Tudi vnaprej b o m o Šport-
ni rubriki posvečali takšno po -
zornost in vas b o m o sproti ob-
veščaill o rezultatih ln uspehih 
naših športnikov. 

Morda b o k d o vprašal, če so 
izbrani športniki res naJbol'Sl. 
Mnenja smo, da so se bralci 
precej približali resnici in iz-
glasovali tak vrstni red, k j bo 
Športnike zadovoljil . Za Cerva-
na, Znletelja, Spilarja. Spana 
itd. so se bralci odločili , k l jub 

temu, da ne tekmujejo za klu-
b e na našem področ ju . Zelo 
nam j e všeč. da Je bil od / i v 
tako velik. Nekoliko pa nas Je 
razočaralo dejstvo, da smo d o -
bili manj odgovorov iz breži-
ške, vldemsko-krške in sevni-
&ke občine. 

Bralci so se odločili za tak 
vrolni red: 

I. Franc Cervan 239 točk 
t. Irena Mikec 238 točk 
3. Tine ZaletelJ 156 točk 
3. Marjan Spilar 139 točk 
5. Slavko Span 117 točk 
6. Igor Penko l i l točk 
7. Vesna Brca kvar 100 točk 
8. Franc Babič 61 točk 
t. Rudi Mras 40 točk 

10. Ivan Ilajk 37 točk 
Imeni na prvem ln drugem 

mestu s m o pričakovali. FRANC 
CERVAN ie /. odličnimi rezul-
tati na atletski stezi presenetil 

vse športnike, in upamo, da 
nas bo prihodnje leto razvese-
lil z novimi zmagami. 

IRENA MIKEC j e napravila 
meteorski vzpon. P o kratkem 
sdstemaUčnenr delu se j e tako 
izvežbala v namiznem tenisu, 
da Je osvoji la jkvo mesto na 
mladinskem državnem prven-
stvu in dobila mesto v ženski 
državni reprezentanci. T o j e 
brez dvoma največ je priznanje 
skromni športnici. Irena še nI 
rekla zadnje .besede; pred n jo 
j e bodočnost ln b o m o o nje j 
prav gotovo še vefliko pisali. 

TINE ZALETELJ j e dobil stal-
no mesto v štafeti 4^100 me-
trov državne reprezentance, da 
bi ga kasneje odstopil boljše-
mu. Zal se j e poškodoval ln 
trenutno nekol iko zaostal pri 
hitrem vzponu. 

MARJAN SPILAR je pri vo-
jakih in se nelkal časa ni ude-
leževal večjih tekmovanj . Zdaj 
Ima vse možnosti za ipčr tno 
vadbo, zato b o Imel o b prihodu 
d o m o v verjetno glavno besedo 
v metanju kbpja v vsej repu-
bliki. 

SLAVKO SPAN sodi med na1-
bol j nadariene ln borbene tek-
movalce atlete. S svo j imi re-
zultati pa sodi med nalbol iše 
tekmovalce na svetu in j e ko-
maj na začetku kariere. 

IGOR PENKO j e bil dalj ča-
sa med najbol jšimi metalci 
krogle v Sloveniji. Trenutno j e 
na tem področ ju nekoliko po-
pustil in se bol j uveljavlja v 
šahu, kjer j e dosegel na prven-
stvu Slovenije zavidljiv uspeh. 

VESNA BRESKVAR, talenti-
rana plavalka iz Krškega, j e 
druga predstavnica ženskega 
spola, ki j e zasedla visoko m e -
sto. Tudi pred n j o j e lepa pla-
valna bodočnost in se veseli-
m o njenih uspehov. 

FRANC BABIC je zlasti v le-
tu V1962 dosegel na speed\vay 
dirkališču pomembne uspehe. 
Letos j e mekoMko' popustil, 
k l jub temu' pa še vedno sodi 
v vrh jugoslovanskega speed-
way športa. v 

RUDI MRAZ j e letos dosegel 
izreden uspeh v državnem pr-
venstvu balinarjev. Ta športna 
panoga se pri nas šele razvija, 
zato bi balinarji v boljših raz-
merah lahko še več dosegli . 

IVAN RAJK, mladi športnik 
lz Bolanje vasi pri Metliki, j e 
nepričakovano zasedel 10. me-
sto. Izredno lep plasma so mu 
priborili n jegovi tovariši v me-
tliški občini, ki zelo ceni jo nje-
gove uspehe. Upamo, da ne b o 
razočaral v svo jem nadal jnjem 
športnem razvoju. 

Ostala mesta s o zasedli na-
sllednll športniki: Ivan Kaste-
lic, Peter Jesenšek, Jože Mr. 
j-Jak, Miran Simič, Jože Splihal, 
Janez Turk, Zlnka VVeiss, Jar-
ko Petrlč. Tin« Pavlin. Kamilo 
Možina,- Martin Mušič, Slavko 

Vidmar, Božo Ostanek, S e f « 
(Kočevje) , Miro Pavliha, bali-
»ar j l Pionirja (Drenik, Glaviči 
Jare, Harbai) , Srečko Dragan« 
kegljači Pionirja, Jelka Hude, 
Andre j Svab, Samo Medic, Dar. 
ko Šetinc, Miro Bavdek, Bran« 
ka Zupanič, Milorad Kneževič, 
Sonja Požar, Jože Uhan, ZAnkA 
Sferbec, Marija Setina, Jure Pt-
cek, Rudi Iskra. Bogdan Hren, 
Janko Goieš, Slavko Sitar ta 
Jože Turk. 

Med udeleženci nagradne an-
kete s m o izžrebali 12 sodelav-
cev ln izbrali naslednje, ki b o -
do v kratkem prejeli knj ižne 
nagrade: 1. Rudi Gole, Mali 
Cirnik 23, pošta Šentjanž: 2. 
Bogdan Hren, Novo mesto, Ket-
tejev drevored 40; 3. Milena 
Bambi f , Novo mesto. Ljubl jan-
ska 16; 4. Inž. Janez P en ca, No-
vo mesto, Trdinova 11; 5. Du. 
šan Zupane, Ljubljana, Titova 
102, 6. Dominik Bratož, N o v o 
mesto. Ljubljanska 16; 7. inž. 
Slobodan Rajič, Novo mesto/ 
Ragovska 21: 8. Tatjana Hoče -
var, Semič ; 9. Alenka Skrabl* 
Novo mesto . Jerebova 20; 10. 
Božidar Barbič, Metlika. Can-
karjeva 3: 11. Janez Men ser , 
Novo mesto. Cankarjeva 29 in 
12. Mojca Penca, Novo mesto< 
Koštialova 3. 

Zmagovalec Franc Cervan b o 
dobil lep pokal naSega uredni-
štva, pet prvo plasiranih šport-
nikov pa knj ižne nagrade. 



Nagradno žrebanje za proizvajalce svinjskih 
kož s 4000 nagradami priredi v sezoni 1963-64 
»Koteks-Tobus« in predelovalci svinjskih kož 

Televizor 
moped||| 
kolesajljll 
ure |i| 
in še olM 
drugega! 

Odrite vse prašiča 
in shranite potrdila za 
oddane svinjske kože, ki Vam dajejo pra-
vico do udeležbe pri nagradnem 7.reban;u 

Ž R E B A N T -
15. decembra 1963, 15. februarja 19S 
15. aprila 1964 ...me VEN 

r a z p i s u j e 

pri podružnici Zavoda 
za socialno zavarovanje 
v Videm-Krškem 

prosto delovno mesto 
• srednjo Šolsko izobrazbo. 

Interesenti naj vložijo proSnjo za sprejem do 
15. januarja 1964. Prošnji morajo priložiti življe-
njepis in prepis zadnjega šolskega spričevala. 

Prvi gostinci iz novomeške šole 
Prvi absolventi gostinske gole v Novem mestu z vodstvom šole in s predavatelji 

Pred kratkim je na va-
jenskem oddelku gostin-
ske šole v Novem mestu 
končalo dvoletno šolanje 
E zaključnim izpitom 26 
absolventov; od teh 11 na-
takarjev in' 15 kuharjev 
pbojega spole. Zdaj so 
le v podjetjih in opravlja-
jo poklic. 

Zavod za napredek gostin-
stva in gospodinjstva ima v 
Novem mestu redno gostin-
sko šolo z vajenskim oddel-
kom, ko bodo urejeni pro-
stori, pa bo začel delovati 
tudi oddelek za odrasle. 

Gostinska šola ima trenutno 
velike težave s prostori. Nad 
delavsko univerzo preurejajo 
za šolo dve nadstropji, kjer 
bodo učilnice, upravni pro-
stori, pralnice in kabineti. Z 
delom so pričeli avgusta in 
računajo, da se bodo 1. fe-
bruarja lahko vseflnM. Med-

tem je bil pouk v sindikalni 
dvorani in v Domu JLA. 

Prihodnje leto se bodo raz-
mere na šoli uredile, in ker 
postaja šola tudi vedno bolj 
zanimiva, pričakujedo ob vpi-
su v novo šolsko leto naval. 
Vodstvo šole si želi čimveč 
kandidatov, da ba med njimi 
lahko izbirali najboljše, saj 
vemo, da nam ob prodoru 
turizma vedno manjka dobrih 
gostincev. V šoli so se doslej 
učili samo nemščine, kot 
edinega tujega jezika, v bo-
doče pa se bodo morali slu-
šatelji učiti še en tuj jezik, 
verjetno angleščino. 

Pokazalo se je, da je dvo-
- letno izobraževanje za po-

klic gostinskega strokovnjaka 
premalo, zato je šolanje bo-
dočim generacijam podaljša-
no na 30 mesecev, kar velja 
tudi za redno gostinsko so-
lo. Za pouk praktičnega pou-
ka potrebujejo učenci lastno 
odprto gostišče. Za našo šo-

Senovski cement-da ali ne? 
Resne skrbi sekcije za gospodarstvo pri krajevni organizaciji SZDL Senovo 

Pred tedni je bila na Senovem 
zanimiva seja, ki jo Je sklicala 
sekcija za gospodarstvo pri Kra-
jevni organizaciji SZDL in katere 
so se razen članov sekcije udele-
žili tudi tovariši inž. Franc Ura-
gan, Slavko Lipar ln Tone Javo-
rič Iz KrSkega. Na seji so obde-
lali predvsem vprašanje gospodar-
skega razvoja rudnika ln nadalj-
nji gospodarski razvoj Senovega. 
O problemih rudnika je poročal 
njegov direktor in. Tone Koželj 
ter med drugim povedal, da koli-
čina nakopanega premoga posto-
poma pada. Po zanesljivih ugo-
tovitvah na Senovem ne moremo 
več pričakovati kakih posebnih 
povečanj premogovih rezerv. V 

zadnjih 11 letih se Je število za-
poslenih pri rudniku znižalo od 
1298 na 980 ljudi, hkrati pa se 
je v zadnjih petih letih delovna 
storilnost v rudniku povečala za 
debrih 25 odst. Zaradi geoloških 
razmer v rudniku bo nadaljnji iz-
kop premoga zahteval še več na-
porov in stroškov, saj se jame 
poglabljajo, proizvodni proces pa 
Je skoraj že v celoti mehaniziran. 
Rudniku manjka mladih delav-

cev, medtem pa Imajo kar 36 od-
stotkov rudniških stanovanj dru-
žine, katerih člani niso zaposleni 
prt rudniku. Manjka stanovanj, 
hkrati pa se čedalje bolj občuti, 
da nejasne perspektive o bodoč 
nosti rudnika slabo vplivajo na 
ves kraj in njegovo okolico. 

2e pred leti so bili sproženi na-
črti. da bi na Senovem zgradili 
cementarno. Tu blizu so nahajali-
šča laporja in apnenca, razen tega 
pa sta tudi elektrika in premog. 
Čeprav je investicijski program in 
idejni projekt za novo cementar-
no že izdelan, še vedno nI jasno, 
ali bo do te gradnje prišlo ali ne. 
Kbmisija pri KO SZDL na Seno-
vem zato predlaga občinski skup-
ščini Videm-Krško, da bi rudarje 
senovskega rudnika ali preusme-

rili v drugo industrijsko dejavnost 
ali pa zagotovili prevoz delavcev 
v ostala industrijska središča v 
Spodnjem Posavju. Glede cemen-
tarne pa bi se bilo treba odločiti: 
ali takoj ali nikoli, ker so s to 
odločitvijo tesno združene tudi na-
daljnje investicije v rudniku. Ce 
se bo stvar še zavlečevala, bo 
imel škodo samo rudnik. 

Predsednik občinske skupščine 
inž. Dragan je nato v razpravi 
podprl mnenje, da slabo vpliva 
na normalen dotok nove delovne 
sile v rudnik prav nerazčiščeno 
stališče: ali rudnik ali cementar-
na. Tudi občinska skupščina s 
svojimi organi se bo morala čim-
prej zavzeti, da se ta pereči pro-
blem dokončno reši. Trenutne re-
šitve za zaposlitve se obetajo tudi 
z novimi obrati Lisce in Jutranjke 
iz Sevnice, ki nameravata odpreti 
nove obrate na Senovem, še ne-
kaj takih možnosti pa se odpira. 

O morebitni cementarni na Se-

novem se res že dolgo govori. Na 
drugi strani so znani pereči pro-
blemi naših rudnikov, med ka-
terimi senovski ni izjema (zaradi 
nizke stopnje ekonomičnosti 
ustvarja rudnik samo minimalne 
sklade, le do 30 tisoč din letno 
na zaposlenega človeka). S tem 
komaj sproti vzdržujejo stanovanj-
ske hiše in nekaj stanovanj tudi 
na novo gradijo. Vsako leto gre 
v pokoj 50—60 rudarjev, ki sta-
novanja seveda obdržijo, ni pa na 
razpolago stanovanj za nove de-
lavce. Vse to vpliva na odliv de-
lovne sile iz rudarstva v druge 
panoge. 

• Krajevna organizacija SZDL na 
• Senovem je dokazala, da se res 
• zanima za usodo in bodočnost 
• svojega kraja. Naj Se poudari-
• mo, da je KO SZDL ena naj-
• vestne jžih organizacij v občini, 
• saj vlada v njej velik red tudi 
• glede pošiljata ja poročil ln pre-
• gleda članstva. 

Uspel občni zbor v Loki 
Pred kratkim Je imela obč-

ni zbor krajevna organizaci-
ja ZROP v Loki. Iz poročil 
je bilo razvidno, da je bilo 
v preteklem obdobju precej 
narejenega, saj so organizi-
rali predaivanje »RK v miru 
in vojni« ter pohod v parti-
zansko Okroglico. Udeleževa-
li so se tudi predavanj v Sev-
nici, kolikor je balo mogoče. 
Na pobudo ZROP je bila v 
Loki ustanovljena tudi strel-
ska družina, ki se je kasneje 
osamosvojila in šteje 40 čla-
nov. 

Izvoljen je bil novi odbor, 
ki bo skušal s pomočjo ob-
činske organizacije v Sevni-
ci dotseči, da bi bila nekate-
ra predavanja tudi v Lold, 
kjer bi bila prav gobovo boaj-
ša udeležba. Govorili so tudi 
o izobraževanju in sklenili, da 
se bo čimveč članov naročilo 
na revijo TV 15. 

Občni zbor je uspea, škoda 
le, da se ga ni udeležil nihče 
od občinskega odbora te or-
ganizacije v Sevnici. 

S. Sk. 

Iz šmarjete nam pišejo 
• Prejšnji ponedeljek je zase-

dal na krajevnem uradu v Smar-
ieti poravnalni svet. Ugotovljeno 
Jo bilo, da Je imel v preteklem 
obdobju precejšnje uspehe, nekaj 
problemov pa Je bilo tako pere-
čih, da Jih ni mogel uspešno reši-
fi 

• Pred nedavnim se je aesUl v 
fimarletl krajevni odbor in raz-
pravljal v glavnem o prošnjah ln 

OBVESTILO 
KOMUNALNE BANKE 
KOMUNALNA BANKA 

NOVO MESTO obvešča 
vse svoje komitente, vla-
gatelje ln lastnike privat-
nih žiro računov, da za 
stranke zaradi letnega za-
ključka 

ne bo poslovala 
S. in 4. januarja 1964 
Istočasno obvešča, da bo 

6. Januarja 1964 odprla 
stalno službo v ekspozi-
turah Trebnje in Metlika, 
kjer se bodo občani lahko 
posluževalni banč. uslug: 
poslovanja hranilnih vlog, 
najemanja potrošniških 
posojil, poslovanja žiro 
računov privatnikov in 
kreditiranja stanovanjske 
izgradnje. 

pritožbah občanov. Predsednik 
Franc Medle Je poudaril, da Je 
treba vse nerešene zadeve nepri-
stransko reševati s pomočjo od-
bornikov. Vsako prošnjo so nato 
temeljito obravnavali. Med nji-

mi Je precej takih kmetovalcev, 
ki imajo otroke na višjih šolah 
ali že v službah, doma pa ni ni-
kogar, ki bi zemljo obdeloval. 

Mnenja so bili, da morajo davke 
plačati tudi taki, ker so njihovi 
otroci dolžni prispevati za vzdr-
ževanje staršev. Ce tega nočejo, 
bodo pač morali starši zemljišča 
oddati zadrugi ali občini, potem 
Jim davkov ne bo treba plačevati. 
Starejši ljudje bodo razen tega 
dobili tudi rento za vzdrževanje. 

• Krajevna organizacija ZZB 
NOV Šmarje ta ln Bela cerkev sta 
imeli 15. decembra občni zbor. 
Ker sta se organizaciji združili, 
so tudi skupno obravnavali vse 
tekoče zadeve. Razpravljali so o 
tem, da bi v organizacijo priteg-
nili nekaj novih članov, kl 'ma-
jo pogoje za to, izključili pa naj 
bi nekatere, ki že več let nočejo 
plačevaU članarine. Bolehnim in 
starejšim članom, ki nimajo sred-
stev, članarine ne bo treba pla-
čati. Bodoči odbor bo imel samo 
komisijo za vojne borbene tradi-
cije, vse ostale naloge pa bo pre-
vzel sam. Občni zbor Je ostto ob-
sodil vse Uste, ki ie vedno pod-
pisujejo Izjave o sodelovanju z 
NOB. pa marsikatere niso resnič-
ne. Sprejeli so tudi več sklepov, 
med katerimi Je najvažnejši ta, da 
bodo prihodnje leto na pokopali-
šču v Bell cerkvi postavili spome-
nik. Izvoljena sta bila tudi novi 
odbor ln komisija za vojno borbe-
ne tradicije NOB. D. P. 

RAZPISNA KOMISIJA 

KOMUNALNEGA ZAVODA ZA SOCIALNO 
ZAVAROVANJE CELJE 

lo bi bilb na^u-imernejše 
gostišče na Bregu. Prav v 
tem času potekajo dogovori 
glede adaptaciji ln prevze-
ma gostišča. 

Ce se bo novomeška go-
stinska šola izkazala tudi v 
prihodnjih letih, bo nedvom-
no odigrala veliko vlogo pri 
zaposlovanju mladine, ki kon-
ča osemletno šolanje. 
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U&idG bi se pa ie 
dalo tudi to 
urediti? 

Tovariš urednik! 
Partizanska cesta, to je ti-

sta, ki pelje od kandijske 
»Zeleznine« proti bolnici, je 
dokaj prometna in zaradi ne• 
preglednega ovinka pri kovi-
narski delavnici tudi nevar-
na, posebno še, ker se tik 
pred omenjenim ovinkom 
vanjo spušča pot od naselja 
Nad mlini. Na tej cesti ima 
svoje lokale oz. skladišča več 
podjetij, predvsem pa želez-
nina. Zato stoji včasih pred 
njimi tudi po več kamionov, 
osebnih avtomobilov in 
vpreg, ki nalagajo ali razkla-
dajo tovor. Ker cesta ni prav 
široka, zapeljejo vozila kar 
tia pločnike na levi in desni 
strani, da je cestišče samo 
bolj podobno progi• za sla-
lom, kakor pa cesti, name-
njeni prometu. Zato se mo-
rajo pešci, med njimi tudi 
šolska mladina, v takih pri-
merih umikati pred vozili, da 
se resno sprašuješ, ali so 
pločniki sploh še namenjeni 
pešcem. 

Razumljivo je, da se mora-
jo vozila umakniti na ploč-
nik, če nočejo docela zapreti 
cesto, vendar menim, da bi se 
parkiranje moralo na kak 
način vendarle urediti, da bi 
bil vsaj en pločnik vedno 
prost, pa naj bo to potem 
levi ali desni. 

S tem ne bi ustregli le 
pešcem, marveč tudi mirno 
vozečim šoferjem, saj jim se-
daj na obeh straneh parkira-
joča vozila močno zastirajo 
pogled na dokaj prometno 
cesto 

PEŠEC 

ZA VSE ENAKO! 
Tovariš urednik! 
5. decembra letos ste v 

»Novomeški kroniki« objavili 
odgovor Zavoda za kulturno 

dejavnost v Novem mesni, v 
katerem piše, da bodo v bo-
doče vrata zaprta za vse obi-
skovalce kino predstav, če ne 
bodo točno pred začetkom v 
dvorani. Zakaj pravi avtor, da 
bo veljal ta ukrep »od 1. ja-
nuarja 1964 dalje, vendar — 
žal — samo za kino«? Mar 
ne bi uprava doma mogla 
prav tak ukrep uveljaviti tudi 
za vse obiskovalce gledaliških 
in drugih predstav? če je to 
mogoče povsod po svetu, bi 
se dalo speljati menda tudi 
v Novem mestu! Kdor zamu-
di, naj obvezno počaka v ve-
ži do prvega odmora! 

Strinjam pa se s piscem, 
da so za nered dostikrat kri-
vi ljudje sami, ker med pred-
stavo niso tiho in ker tudi 
sicer ne spoštujejo reda. 

MILENA ŠTIFTER, 
No vo mesto 

ALI JE TO PRAV? 
Tovariš urednik! 
11. decembra sem v breži-

ški poslovalnici štev. 10 trgov-
skega podjetja »Krke« vpra-
šal za francoska nasadila. Tr-
govec mi je. prinesel zavoj, v 
katerem je bilo 25 nasadil in 
dejal: »Ce hočete dobiti des-
na nasadila, morate vzeti tu-
di leva, sedemcentimetrska pa 
dobite lahko tudi brez levih.« 

V trgovino sem prišel po 
desna tiasadlla in nobena 
druga. Hotel sem določeno 
velikost, ki so jo imeli, ven-
dar bi moral vzeti še leva. Le 
zakaj, ko jih pa nimam kje 
porabiti! Imel sem tudi dru-
go možnost: vzeti nasadila ta-
ke velikosti, ki mi ne ustre-
zajo. .... 

Kakšen način trgovanja je 
to? Doslej ga še nisem poznal 
in menim, da trgovini več 
Škoduje kot koristi. 

IVAN POTOKAR, 
Zupeča vas 12, 

pošta. Cerklje ob Krki 

ZAPISKI Z RAZŠIRJENE SEJE OKRAJNEGA ODBORA SZDL V CELJU 

Odnos do obrti se mora spremeniti 
17. decembra je bila razširjena seja okrajne gospodarske zbornice v Celju. 

Te so se udeležili tudi predsedniki občinskih skupščin z območja tega okraja, 
obravnavali pa so pereče probleme v obrtni dejavnosti. Gospodarska zbornica 
je pripravila temeljito analizo in poročilo o sedanjem stanju v obrti in o vzrokih 
za takšno stanje. Kako potrebna je bila takšna analiza, je pokazala tudi raz-
prava. Iz nje je bilo razvidno, da je obrtna dejavnost bila doslej vse preveč zapo-
stavljena in da bo treba v celoti spremeniti odnos do te gospodarske panoge, 
ker sicer ni pričakovati kakršnegakoli napredka na tem področju. 

Podatki o razvoju obrti 
v preteklih petih letih na 
območju celjskega okra-
ja kažejo, da se je v tem 
času zmanjšalo število 
obrtnih delavnic v družbe-
nem sektorju za 56 odst., 
v zasebnem sektorju pa 
za 30 odst. Navzlic temu 
je narasla vrednost pro-
izvodnje, povečala pa so 
se tudi sredstva za skla-
de, kar pomeni, da se je 
obrtna dejavnost razvijala 

v proizvodno obrt in da 
v uslužnostni dejavnosti 
nastaja vse večja vrzel. 
Tako je stanje v klepar-
stvu, ključavničarstvu, me-
haniki, električarstvu, te-
sarstvu, kolarstvu, dimni-
karstvu in pekarstvu že 
kritično in so nujni hitri 
ukrepi za izboljšanje teh 
dejavnosti. 

Na razširjeni seji okrajne go-
spodarske zbornice so zlasti teme-
ljito analizirali vzroke, ki so pri-

Iskrin obrat upornikov v Šentjerneju je do konča 
novembra 1963 namesto 921 milijonov dinarjev, ko-
likor mu je nalagal celoletni plan, ustvaril I mili-
jardo 90 milijonov dinarjev vrednosti in s tem že. 
konec novembra celoletni plan presegel za 14,6' 
Na sliki: pogled na končno kontrolo upornosti po-
tenciometrov, ki je ena izmed mnogih, katerim so 
podvrženi vsi Iskrini izdelki. Za instrumentom sedi 

v ospredju delavec Franc TršČinar. " j . 

„V vrtcu je zdaj tako lepo.. 
V Brežicah, zadnja dni starega 

leta . . . 
Mesto je živahno. Nasmejani 

dedek Mraz v izložbah že nekaj 
Časa vztrajno razkazuje mična da-
rila v čelofanskih zavitkih, pre-
vezanih z ' zlatimi in srebrnimi 
pentljami. Toda pravo predpraz-
nično razpoloženje je prinesel še-
le sneg. 

Iz šole se je pravkar usula gru-
ča rdečeličnih otrok v pisanih 
kapah. Nekateri se že drsajo po 
pločnikih., drugi se poskušajo ke-
pati, toda sneg je sipek , in kepa-
nje se ne posreči. Mimogrede uja-
mem pred izložbo pogovor dveh 
fantičkov o tem, kako neki ju bo 
za novo leto presenetil dedek 
Mraz. Oba si želita smuči, prav 
takšne, kot so v izložbi. 

Namenjena sem v otrdški vrtec 
na obisk k vzgojiteljici SILVI 
GLIGIČEVI, da jo povprašam, 
kaj pripravljajo za novoletno pra-
znovanje. V veži vrtca je razpore-
jenih petero sank, s katerimi so 
mamice zjutraj pripeljale nekaj 
najbolj navdušenih mladih šport-
nikov. Napotim se v I. nadstrop-

1e k skupini starejših otrok. Prav-
:ar so namenjeni v jedilnico h 

kosilu. V vrsti po dva in dva za-
pustijo sobo. Tovarišica Silva ml 
ponudi miniaturni stolček, in že 
vsa nasmejana govori o svojem 
»drobižu«. Nekoliko Je preseneče-
na, ker bodo njene Izjave za tisk, 
vendar kljub temu rada pojasnju-
je, kako ji Je minilo leto ob 
vzgojnam delu. kako se priprav-
ljajo na obisk dedka Mraza in 

kakšne načrte kujejo. Pa ji pri-
sluhnimo vsi skupaj! Takole pri-
poveduje: 

»V osrednji brežiški vrtec sem 
prišla na začetku šolskega leta. 
Prej sem delala v šentlenartu, 
kjer so bili otroci iz mestne oko-
lice. Bilo jih je premalo, zato so 
vrtec ukinili. Na nove otroke sem 
se hitro privadila. V moji skupi-
ni jih je 22. Precej bolj živi so 
kot tisti iz okolice. Morda je raz-

vključuje jezikovno, glasbeno, rit-
mično, likovno in telesno vzgojo 
Otroci v moji skupini zelo radi 
rišejo. Navdušujejo se tudi za 
mali kino, za diafilme, katerih 
vsebino potem lepo samostojno 

obnavljajo. Najraje gledajo Rdečo 
kapico, Martina Krpana in zgod-
be o živalih. V drugem polletju 
bomo predvajali male filmske 
zgodbe tudi za tiste otroke, ki ne 
obiskujejo vrtca.« 

»Kako ste založeni z igračami?« 
»Ne posebno dobro, ker tudi 

izbira igrač za predšolske otroka 
ni najbolj primerna. Zelo hva-
ležne so igrače iz plastične snovi, 
na primer tele kocke; otroci gra-
dijo z njimi hiše, ladje, avione, 
kar jim pač narekuje domišljija. 
Večina drugih igrač se žal hitro 
polomi in so potem neuporabne.« 

»Kaj si želijo vaši varovanci od 
dedka Mraza?« 

»Zelo so zahtevni. Fante zanima 
predvsem tehnika, radi bi imeli 
električne vlake, rakete, traktor-
je, reševalne in gasilske avtomo-
bile s sirenami in še mnogokaj. 
Nekaj igrač smo že nakupili, ven-
dar vsem željam ne bo mogoče 
ustreči. Te dni je pri nas sploh 
zelo veselo. Otroci pomagajo pri 
okrasitvi vrtca in se pripravljajo 
na sprejem dedka Mraza. Pozdra-
vili ga bodo s pesmicami in de-
kiamacijami, za nagrado pa bodo 
prejeli individualna in kolektivna 
darila.« 

»In vaše želje za prihodnje le-
to?« 

»Da bi vzgojiteljsko delo prins-
slo mnogo zadovoljstva meni in 
kolegicam, otrokom in njihovim 
staršem.« Jt. 

peljali obrt v takšno zagato. Pred-
vsem obrtne organizacije same ni-
so imele potrebnih sredstev za 
modernizacijo in razvoj svoje de-
javnosti, kreditiranje iz drugih 
sredstev pa je bilo omejeno. Za-
radi takega stanja so obrtna pod-
jetja prosila občine za dodatna 
sredstva. Ker teh sredstev niso do-
bila, so skušala ustvariti lastna 
sredstva z razširitvijo poslovanja 
na proizvodnjo. To je povzročilo 
opuščanje storitev v nekaterih 
strokah in nenačrten razvoj zmog-
ljivosti v posameznih dejavnostih. 

Tako so se nekdanji gradbeni re-
monti razvili v gradbena podjetja, 
šiviljske delavnice v konfekcijska 
podjetja, kovinski uslužnostni, in-
štalacijski in ključavničarski obra-
ti v kovinska podjetja, lesne usluž-
nostne delavnice v podjetja za pro-
izvodnjo stavbnega in sobnega po-
hištva itd. 

Nekatera manjša in razdroblje-
na obrtna podjetja so se združila 
v iskanju večjega dohodka in oseb-
nih dohodkov. Pa tudi čiste uslu-
ge ob nespremenjeni organizaciji 
dela, slabi mehanizaciji in majhni 
produktivnosti so postale nerenta-
bilne ali predrage za potrošnika. 

Zasebni- obrtniki so opuščali obrt 
zaradi starosti, dosedanje dokaj 
ostre davčne p.olitike, nerešenega 
vprašanja pokojninskega zavarova-
nja zasebnih obrtnikov, slabih de-
lovnih pogojev in podobnih vzro-
kov. 

Težave so nastale tudi s preho-
dom iz pavšalnih na redne obra-
čune, hkrati pa so se pojavljale 
težnje po dviganju cen. Pri po-
drobnejši analizi so ugotovili, "da 
so se pri določanju pavšalov po-
javljale velike pomanjkljivosti. — 
Zasledili so namreč primere, da 
so enako velika obrtna podjetja z 
enako dejavnostjo na razne nači-
ne obračunavala svoje obveznosti, 
kar prav tako ni ostalo brez po-
sledic. Na drugi strani pa se je z 
razširjanjem dejavnosti ~v obrti 
pojavljalo vse bolj pereče pomanj-
kanje strokovnih kadrov. Pomanj-
kanje teh je povzročilo slabšo ka-
kovost izdelkov in pomanjkljivo 
notranjo organizacijo dela, pro-
stori za tako razširjeno dejavnost 
pa so postali pretesni. 

Zastareli predpisi 
so resna ovfra 

Poudarili so, da so dosedanji 
predpisi vse preveč zapirali obrt v 
meje občin in da je skrb za raz-
voj te dejavnosti bila prepuščena 
komunalnim organom, ki so na-
vadno razpolagali s pičlimi inve-
sticijskimi sredstvi in z majhnimi 
krediti za obratna sredstva. Ker 
je dejavnost obrti mnogo širša ter 
presega občinske meje in marsi-
kdaj sodeluje tudi pri prilivu de-
viznih sredstev, so menili, da je 
upravičena zahteva, da so za raz-
voj obrti odgovorni tudi organi 
okrajev, republik in zveze in ne 
samo občinski. 

Ustrezno mesto pa bo obrt mo-
rala dobiti tudi v statutih občin 
in krajevnih skupnosti. Pregled 
dosedanjih osnutkov občinskih sta-
tutov je namreč pokazal, da v ob-
činskih statutih spet obravnavajo 
obrt kot nujno zlo ali nekaj, kar 
je komaj potrebno. Navadno sta 
o tej zapleteni problematiki le po 
dva stavka v enem samem .členu. 

Z zmanjšanjem obrtnih usluž-
nostnih dejavnosti se je zelo raz-
vilo šušmarstvo. To je postalo že 
kar reden in. normalen pojav, ki 

V KrmeSju 1964: vodovod, šola in še kaj 

log za to tudi v tem, ker je med 
tukajšnjimi varovanci največ an-
tov. Rada delam z njimi, čeprav 
je to včasih naporno in utrudlji-
vo. Naše delo zahteva vsestransko 
vzgojno oblikovanje otrok in 
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Kri, ki rešuje življenja 
Pretekli teden ©o darovali k r i na novomeški trans-

fuzijski postaj i : Alojz Gačnik, Franc Kren, Franc 
Gorše, Jože Spelko, Anton Markovič, Franc Pire, Ivan 
Mirtič, Ivan Bele, Jože Lavrič , člani kolektiva Gor jan-
ci, Straža; Alojz Poljane iz Komunalnega pod je t ja 
Novo mesto : Martin Erjavec, posestnik iz Gabr ja ; Ana 
Ogrinc, gospod in ja iz Smolen je vasi ; Jože Tisovec, 
Jože Pečjak, Jože Bebzelj, Metod Tisovec, Janez Bav-
dek, Franc Plantan, Franc Saje, člani kolektiva N o v o -
les, Straža; Stane Kulovec, upoko j enec iz Straže; Ja-
nez Turk, član kolekUva IMV N o v o mesto ; Štefka 
Avguštin, član kolektiva osnovna šola Vavta vas ; 
Franc Ilenigman, u p o k o j e n e c iz Jurke vasi ; Franc 
Kisovec , član kolektiva Zcleoniška postaja Straža; inž. 
.lože Kure, član kolektiva Gozdno gospodarstvo , obrat 
Straža. 

Zbora občanov v Krmelju, 
ki je bil 19. decembra v pro-
storih doma »Svobode«, se Je 
udeležilo precejšnje število 
ljudi, kot predstavnik obline 
pa podpredsednik občinske 
skupščine v Sevnici Ficko 
Ven del. Le-ta Je tudi obrazlo-
žil družbeni plan občine za 
leto 1964. Poudaril je, da je 
največ sredstev v prihodnjem 
letu namenjenih za gradnjo 
šole v Sevnici, ki jo je treba 
čim prej dokončati. Spričo 
tega vseh želja, povedanih na 
tem zboru, v Krmelju ne bo 
možno uresničiti, dasiravno 
so prebivalci sami pripravlje-
ni prispevati svoj delež. Zato 
so se odločili, da bodo naj-
prej uredili vodovod ln šolo. 

Direktor krmeljskega obra-
ta »Metalne« Vlado Senčarje 
s tem v zvezi pojasnil, da je 
treba v naslednjih letih pri-
čakovati porast učencev. Kar 
zadeva »Metalno«, pa so pred-
videli v prihodnjem letu po-
rast brutoprodukta za 100 mi-

lijonov dinarjev, medtem ko 
bi po 7-letnem perspektivnem 
načrtu imel obrat že. okrog 
2. milijardi brutoprodukta. 
Krmeljčand so z zanimanjem 
poslušali razpravo o teh na-
črtih, ̂ obravnavali pa so po-
leg tega, še vprašanje trgo-
vine, ki je zlasti za podeželje 
vedno bolj pereče, ker mora-
jo potrošniki nakupovati celo 
v oddaljenih krajih, kot so 
Mokronog in Ser/nica, pa Ce-
lje in Ljubljana. Menili so, da 
bi trgovski lokal odprli v no-
vem večstanovanjskem bloku, 
ki ga nameravajo graditi pri-
hodnje leto v Krmelju. Poseb-
no se kaže potreba po trgovi-
ni za obutev in konfekcijo. 

Glede na naraščajoče števi-
lo zaposlenih bo treba posve-
titi pozornost tudi obratu za 
družbeno prehrano. Predlaga-
li so tudi, naj bi se krajevna 
urada v Tržišču in Šentjanžu 
združila v nov urad, ki bi 
imel sedež v Krmelju. Pred-
vsem pa so sprejeli nuslednje 

sklepe: urediti vodovod, adap: 

tirati šolo, ustanoviti otroški 
vrtec in urediti vprašanje tr-
govine. Prebivalci si takih 
zborov še želijo, predvsem 
pa želijo, da bi se prihod-
njega zbora udeležili tudi pre-
bivalci Hinje in Goridclla ter 
ljudski poslanec. 

A. K. 

BRE2IČANI — kam 
za Silvestrovo? 

Občinski odbor Zveze 
borcev Brežice pripravlja 
na predvečer novega leta 
veliko silvestrovanje v no-
vi dvorani dijaškega do-
ma v Brežicah. Vse obča-
ne vabi, naj preživijo 31. 
december ob prijetnem 
plesnem in zabavnem pro-
gramu na tej prireditvi. 
Dvorana je velika in lah-
ko sprejme mnogo gostov. 
Poskrbljeno je tudi za do-
bro postrežbo. Pokrovitelj 
prireditve je major JLA 
tovariš Ereš. 

ga občine niti ne preganjajo. Na 
seji so predlagali, da bi krajevna 
skupnosti lahko pogodbeno zajel« 
te šušmarje za opravljanje usiug 
na svojem območju. 

Brez vajencev 
ne bo obrti! 

Razen o teh problemih so raz-
pravljali še o nekaterih drugih, ki 
vplivajo na bolj ali manj uspešen 
razvoj obrti. Tako so omenili ne-
urejeno preskrbo obrti z repro-
dukcijskim materialom in vse več-
je pomanjkanje vajencev. Zdaj je 
v celjskem okraju v uku le 10 ple-
skarjev, 12 dimnikarjev, 7 pečar-
jev, 1 črkoslikar, 1 čevljar, l tor. 
bar, 1 sedlar, 2 kolarja, 6 tesar-
jev itd. V zvezi s tem so zasta-
vili vprašanje, zakaj ne bi smeli 
v uk sprejeti tudi tiste, ki 8-let-
ga šolanja niso končali zaradi sla-
be ocene v angleščini ali risanjft. 
Zaradi neznanja takšnih predme-
tov bi vseeno lahko bili dobri obrt« 
niki. 

V zvezi z drugimi problemi 'so 
menili, naj bi za uslužnostno de« 
javnost ustanavljali servise le v 
manjših krajih, medtem ko naj 
bi v mestih skrbele za to dejav-
nost obrtne delavnice. Za poprav, 
ljanje tehničnih izdelkov trajnejši 
potrošniške vrednosti naj bi skr-
beli servisi ustrezne industrije. 

Glede družbenih obveznosti so 
se zavzeli, da bi pavšalne obvez-
nosti ostale samo za servisne de-
javnosti v krajevnih skupnostih, 
medtem ko naj bi vsa ostala obrt-
na dejavnost prešla na reden ob-
račun. 

Ob zaključku so sprejeli sklep« 
o nalogah gospodarske zbornice na 
področju obrti in priporočila ob-
činskim skupščinam za izboljšanja 
obrtne dejavnosti s Gospodarska 
zbornica bo predvsem skrbela in 
podpirala prizadevanja, da bo 
obrt dobila ustrezno mesto v na-
šem družbenem sistemu s tem, da 
bo izenačena v pogojih poslovanja 
z drugimi gospodarskimi dejav-
nostmi. Izdelala bo tudi kompleks-
ne študije o razvoju obrti, pu-
iskala možne oblike financiranja 
in kreditiranja obrtnih organizacij, 
prispevala k specializaciji obrtnih 
delovnih organizacij ter večanju 
produktivnosti in osebnih dohod-
kov obrtnih delavcev, posvetila vso 
skrb ustvarjanju enakopravnih od-
nosov pri dodeljevanju deviznih 
sredstev za potrebe reprodukcij-
skega materiala, ustvarjanju ena-
kih delovnih in življenjskih pogo-
jev obrtnih delavcev z delavci v 
celotnem gospodarstvu ter čim-
prejšnji ureditivi pokojninssega 
zavarovanja in kreditiranja za-

sednih obrtnikov. 

Občinskim skupščinam pa je pri-
poročila, naj v svoje statute vne-
sejo ustrezna načela o tej gospo-
darski dejavnosti, ki neposredno 
vpliva na razpoloženje in življenj-
sko raven prebivalcev. Posebej naj 
preučijo razvoj kritičnih obrtnih 
uslug in razvijajo takšne oblik« 
obrtne dejavnosti, ki najbolj ustre-
zajo njihovemu območju. Preučijo 
naj pojave sušmarstva, uredijo 
davčno politiko in družbene ob-
veznosti za obrt in predvidijo 
sredstva za razvoj obrtne dejav-
nosti. S. P. 

Nov most 
čez Savo v 

Vidmu-Krškem! 
Pred dnevi je bil most v 

Vidniu-Krškem končno le 
uvrščen v tretjo kategori-
jo prometnih objektov. 
Hkrati je prišlo do odlo-
čitve, da je v kraju po-
treben nov most železo-( 
betonske konstrukcije, ker 
sedanji, čeprav so ga za 
silo obnovili, povzroča ob-
čutno gospodarsko škodo. 
Idejni načrt za ta objekt 
so že naročili, gradili pa 
ga bodo morda že prihod-
nje leto, ker so se napo-
sled tudi sporazumeli, da 
bodo po eno tretjino stro-
škov nosili občina, okraj 
in republika. Most, ki bo 
stal okrog 150 metrov ni-
že od sedanjega, bo na 
levem bregu Save nekoli-
ko višji, ker bo vključe-
val tudi nadvoz prek že-
lezniške proge. Vse to ba 
seveda gradnjo podražilo, 
vendar bo sedanja odloči-
tev še najueodneje vpliva-
la na rešitev celotnega 
prometnega vprvšajjj.i ob 
tem delu Savr. 

M. "N. 
I 

Prebivalcem Kalc-Nakla 
in Metličanom 

Lepe pozdrave in iskrene 
želje za novo leto pošiljata 
mornarja Fonzi Lek.še iz Kalc-
Nakla in Franc Kramarič ia 
Metlike. 
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Janko Jarc - šestdesetletnik 
Pred nekaj dnevi — 25. 

decembra — smo mu stis-
nili roko. Prisrčno, iskre-
no, s toplo željo, da bi še 
naprej ostal veder, iskriv, 
sproščen in v duši mlad. 
Da bi še naprej zajemal 
iz svojega širokega znanja 
in življenjske modrosti, da 
bi nas, ki smo mu blizu, 
in tiste, ki ga poznajo le 
po imenu, tudi v prihodnje 
radodarno bogatil z govor-
jeno in pisano besedo. In 
da bi dosedanjim življenj-
skim uspehom pridružil 
nove, da bi do kraja iz-
polnil vse svoje številne 
zamisli in načrte. 

Bile so tople in iskrene 
želje, čeprav vemo, da bo 
jubilant tudi brez njih sku-
šal do kraja z delom na-
polniti svoje življenje. Kot 
ga je pričel polniti takrat, 
Jco je v belokranjskem 
Gradcu prestopil prag os-
novne šole, pa potem na 
gimnaziji v Novem, mestu 
in kasneje, ko je študiral 
na ljubljanski in praški 
univerzi. Bilo je tiho zo-
renje enega izmed članov 
duševno bogate novomeške 
generacije, ki je rasla med 
prvo svetovno vojno in v 
letih po njej in ki se je 
kasneje vidno zarisala v 
kulturno življenje našega 
naroda. 

Potem so prišla leta služ-
bovanja na gimnazijah v 
Murski Soboti, v Novem 
mestu, Ptuju in spet v No-
vem mestu, leta lepih, 
iskrenih stikov z dozore-
vajočo mladino, ki je v svo-
jem profesorju našla širo-
ko razgledanega, razume-
va jočega človeka. To so bi-
la leta, ko se je profesor 
Jarc pričel poglabljati v 
domačo zgodovino, ko je 
postal sourednik ljubljan-
ske Kronike slovenskih 
mest in so prav v tej re-
viji izpod njegovega pere-
sa izšle pregnantne zgodo-
vinske razprave iz novome-
ške in dolenjske preklosti. 
Takrat je tudi ob šestde-
setletnici novomeškega ga-
silskega društva (leta 1936) 
izdal prikupno pisano knji-
žico »Novo mesto in nje-
gova gasilska četa«. 

Bila so to zadnja leta 
pred drugo svetovno voj-
no, ko je v Novem mestu 
vznikla misel, da bi osno-
vali muzejsko društvo in 
lokalni muzej, in je bil ta-
krat prav profesor Jarc 
med prvimi pobudniki te 
lepe kulturne zamisli. Bil 
je med ustanovitelji mu-
zejskega društva in ko so 
zbirali predmete za bodoči 
muzej, se mu je pri arheo-
loškem izkopavanju v Kan-
diji nasmehnila redka sre-
ča; izkopal je dragoceno 
arheološko najdbo: brona-
sti oklep ilirskega vojaka 
in bronasti trinožnik. 

Druga svetovna vojna je 
komaj začeto delo za do-
lenjski muzej pretrgala 
in profesor Jarc, ki je bil 
povezan s takratno Osvo-
bodilno fronto, je bil v ju-
liju 1942 aretiran in po dvo-
mesečnem zaporu prepe-
ljan v koncentracijsko ta-
borišče v Monigu in nato 
V Gonars. Iz taborišča je 
njegova pot držala v bol-

S seje 
občinske skupščine 

Novo mesto 
Občinski skupščini Novo mr to 

)e bil za sejo, ki jc bila 35. de-
cembra, predložen dokaj obsežen 
dnevni red iz 13 točk. Glavna te-
ta seje .Je bila v razpravi o kme-
tijstvu in predlagani postopni re-
organizaciji kmetijstva v obilni, 
ki naj bi v prihodnjih letih zdru-
žila družbeno kmetijsko proizvod-
njo pod eno streho. Skupščina je 
na seji sprejela več odlokov, ki so 
potrebni v prehodu iz enega v dru-
ro proračunsko obdobje, sprejela 
Je sklep o razpisu javne rasprave 
o osnutku statuta obilne Novo 
mesto ter rešila Se več drugih 
upravnih, gospodarskih upravno-

pravnfh ter premoženjskih zadev. 
0 seji bomo podrobneje poročali 
t prihodnji številki. 

nišnico, nato pa v partiza-
ne. Ko je bil odpuščen iz 
Levstikove brigade, je od-
šel na osvobojeno ozemlje 
v Belo krajino, kjer je 
med drugim urejal Radio 
vesti. V februarju 1944 je 
postal sodelavec znanstve-
nega inštituta pri predsed-
stvu SNOS, kasneje pa ar-
hivar instituta na Bazi 80. 
Z institutom se je po osvo-
boditvi vrnil v Ljubljano 
in tu delal v Institutu na-
rodne osvoboditve, dokler 

in konservatorji zaščitil in 
rešil številne stare in no-
vejše spomeniške objekte. 
Na Tolstem vrhu je s so-
delavci uredil Trdinovo 
spominsko sobo, v Dolenj-
skih Toplicah in Pleterjih 
je odprl spominski zbirki 
narodnoosvobodilnega bo-
ja. Z modro, pretehtano 
besedo in nasveti je sode-
loval pri postavljanju par-
tizanskih spominskih obe-
ležij, pri urejevanju kronik 
in arhivov. Sad njegovega 

bil tudi odlikovan, za pre-
učevanje narodnoosvobo-
dilnega boja na Dolenj-
skem pa je leta 1954 pre-
jel Trdinovo nagrado. 

Kaj naj spričo tega bo-
gatega življenja še zaželi-
mo dragemu Janku Jarcu? 
Naj ponovimo to, kar smo 
mu voščili že pred dnevi 
ob njegovem jubileju? Da, 
vse to in še več mu želi-
mo: zdravja, toplega, mla-
dostnega žara in novih 
uspehov! Da bi v svoji 
tvornosti uresničil še dosti 
dosti načrtov, sebi v tiho 
zadovoljstvo, in domovini, 
zlasti svoji Dolenjski in 
Beli krajini, v korist. 

JOŽE DULAR 

Božidar Jakac: Janko Jarc (Na Rogu, 1914) 

ni bil v maju 1951 imeno-
van za ravnatelja Dolenj-
skega muzeja v Novem 
mestu, kjer vodi to usta-
novo še danes. 

To je v skobih besedah 
orisana življenjska pot 
Janka Jarca, pot, ki je bila 
razpeta med pedagoško de-
lo in preučevanje starih 
in polpreteklih arhivov, 
med pronicljive historične 
izsledke in spet poljudno 
pisano, a stilno bogato 
zgodovinsko besedo, med 
muzejsko in spomeniško-
varstveno dejavnost, med 
skrb za pravo historično 
in lepotno podobo dolenj-
skih mest in spomeniških 
objektov, razpeta med or-
ganiziranje razstav, v delo 
za dolenjsko galerijo, v se-
je, referate in predavanja, 
v eno samo živo besedo, iz 
katere žari zavzetost za 
vse, kar je lepega, pa naj 
je izraženo v kamnu, bro-
nu, lesu, muziki ali besedi. 
To je navsezadnje življenje 
v globine in širine razgle-
danega človeka, iskalca 
starih skritih lepot, ki jih 
hoče odstreti in ohraniti 
nam in zanamcem. 

Zato je delo Janka Jarca 
bogato. Naj ga tu ne dro-
bimo z naštevanjem vseh 
številnih razprav, člankov 
in zapisov, ki so raztrese-
ni po strokovnih glasilih, 
revijah in dnevnem časo-
pisju. Naj omenimo le nje-, 
gove bogate razprave iz 
narodnoosvobodilnega bo-
ja, kjer so z enako priza-
detostjo posveča Dolenjski 
kot svoji rodni Beli kraji-
ni — jubilantu je namreč 
stekla zibelka v Črnomlju. 
Prav zdaj zaključuje več-
letno daljšo študijo o par-
tizanskem Rogu, ki naj bi 
kot samostojna publikacija 
izšla prihodnje leto pri Do-
lenjski založbi. 

Tđda zgodovinsko pisa-
nje je, kot rečeno, le ena 
stran jubilantovega dela. 
Kot predsednik komisije 
za spomeniško varstvo pri 
bivšem novomeškem okra-
ju je v sodelovanju z mu-
zejskimi kolegi, arhitekti 

neutrudnega prizadevanja 
je poslopje bodoče Dolenj-
ske galerije, ki je letos 
zrasla na vrtu ob Dolenj-
skem muzeju. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti na nje-
govo družbeno in kulturno 
prosvetno delo, saj je bil 
odbornik novomeške obči-
ne, član različnih občin-
skih, okrajnih in republi-
ških svetov, komisij, odbo-
rov itd. Za svoje delo je 

Analiza letnih konferenc 
ZK v novomeški občini 

V ponedeljek je občinski 
komite ZKS v Novem mestu 
razpravljal o letošnjiili k<?nfe-
rencah osnovnih organizacij 
ZK v novomeški občini. Iz-
redno zanimivo poročilo in 
plodna razprava sta osvetlila 
vrsto vprašanj, o katerih bo-
mo obširneje pisali v prihod-
nji številki. 

Osnutek 
občinskega statuta 

je pripravljen 
Občinska komisija za izde-

lavo osnutka statuta občine 
MetMka je te dni končala z 
delom. Osnutek je priprav-
ljen za javno razpravo. Te 
se bodo lotili po posameznih 
področjih, ki jih statut ob-
deluje, in ga nato v javni 
razpravi obdelali še na zbo-
rih voKlcev. Osnutek so raz-
poslali vsem samoupravnim 
organom v občini in delov-
nim oganizacijam. K razpra-
vi p posameznih področjih 
družbenega življenja, kot so 
na primer zdravstvo, šolstvo, 
socialno varsbvo itd., se bodo 
najprej zbrali predstavniki, 
ki delajo na teh področjih, 
in dali svoje predloge in pri-
pombe. Brez dvoma bo osnu-
tek v razpravi v marsičem 
izpopolnjen. 

S e v e r i n š a l i : 

POČITEK V TIŠINI 
Prijatelju Janku Jarcu 

Skozi kristal čas mavrično preseva; 
kaleidoskop: kar je bilo, kar bo . . . 
Sneži tišina, zvok svetlo odmeva, 
v kozarcu kaplje v sanjski svet se tko. 

Na tvoj stih mislim, stari Hajjam Omar: 
o tulipanih, ki več ne vzcveto... 
Na pragu dob počivam kakor romar, 
zamaknjen v zvezde, ki čez svet gredo. 
Kako tam zgoraj zrak je jasen, čist! 
Na senco pal mi je uveli list . . . 

Pobral sem ga, spreminja se mi v dlani, 
postaja jadro na brezmejni plani. 

V tišino, ki hrumi čez mračni jez, 
narahlo prebudi se pesem stara; 
in čujem šum iz loze belih brez, 
spev rek in host. O, glas, ki ne prevara! 
Poslušam jo, zamaknjen v pot zvezda, 
zoreč kot sad iz trpkih tajn sveta... 

Kozarec dvignem v mrak — vse je svetlo! 
Zrem tulipane, glej: saj spet cveto! 

Hefajstova kovačnica orožja (detajl freske v breži-
škem gradu) 

Ob srečanju tisočletij v Posavskem muzeju 
Posavski muzej bo prihodnje leto ob 20-letnici ustanovit-

ve kozjanskega odreda odprl v novourejenih prostorih, ki 
merijo 200 m2, novi muzejski oddelek narodnoosvobodilne 
borbe. V njem bodo eksponati, predstavljeni po načelih so* 
dobne muzeologije, prikazovali razvoj naprednega delavske-
ga gibanja v Posavju med obema vojnama, preseljevanje 
slovenskih prebivalcev iz Posavja v Nemčijo, trpljenje slo-
venskih internirancev po koncentracijskih taboriščih Nemčije 
in Italije, nastanek in razvoj narodnoosvobodilne borbe na 
Kozjanskem in v Posavju ter vzporedno s tem razvoj ljudske 
oblasti. 

Prihodnje leto nameravajo urediti tudi že v izpraznjenih 
štirih sobanah II. nadstropja gradu kulturnozgodovinski od-
delek muzeja- ter galerijo slovenskih baročnih slikarjev in 
baročnih plastik. V novih galerijskih prostorih bo razstav-
ljen tudi izbor del iz zapuščine spomladi umrlega slovenske-
ga slikarja in gjrafika Franja Stiplovška, dolgoletnega mu-
zejskega ravnatelja. 

Nekaj sto metrov od mostu čez 
Krko in Savo stoji ob vstopu v stari 
del Brežic srednjeveški grad. Trdnja-
va, v kateri je plemiška gospoda sto-
letja strahovala in izkoriščala podlož* 
nike, je danes najpomembnejši kultur-
no-zgodovinski spomenik. V njem je 
muzej z dragoceno zbirko dokumentov 
in dokazov iz najstarejših časov do 
polpreteklih dni. 

Ko stopiš v muzej, si precej sredi' 
davnosti. Razstavljeni predmeti, ki jih 
vidiš pod steklom ali kjerkoli, začno 
govoriti. Ta nema govorica ne pripove-
duje mita, ampak zgodovino. Tako si 
ustvariš verno podobo o življenju in 
delu prednanicev* predvsem pa o nji-
hovem boju za obstanek. 

Zapuščina prednamcev 
V mislih se povrneš v k a m e n o 

dobo. Posavski muzej hrani precej 
izkopanin iz tega obdobja. Našli so jih 
v Jcrmanovi jami pri Pijavškem in v 
Ajdovski ali Kartuševi jami v Nemški 
vasi pri Leskovcu. Predmeti, predvsem 
orodje in orožje iz kamna (sekira, nož, 
žaga, okraski in drugo), pripovedujejo, 
da je bil človek v tej dobi že toliko 
umsko razvit, da je začel obdelovati 
kamen ln brusiti predmete. . 

Na Libni so izkopali vrsto predme-
tov, ki dokazujejo, da so n e k d a j 
v teh p r e d e l i h ž i v e l a ilir-
ska p l e m e n a . Iliri so Imeli od 
8.—4. stoletja pred našim štetjem zelo 
razvito kulturo, o čemer pripovedu-
jejo predmeti iz jantarja, različne po-

sode, zapestnice, sekire in sulice. Iz 
11. in 10. stoletja pred našim štetjem 
pa so predmeti najvažnejšega sloven-
skega arheološkega najdišča iz starejše 
lelezne dobe v Dobovi. Z zaščitnimi in 
sistematičnimi arheološkimi izkopava-
nji, ki jih je muzej opravljal leto za 
letom v Dobovi že od leta 1953, je bilo 
tam doslej odkritih okoli 500 žganih 
grobov z izredno bogatim in za muzej-
sko prezentacijo, kakor tudi za arhe-
ološko znanost zelo interesantnim 
gradivom. 

Zelo bogata in pogostna so najdi -
šča iz r i m s k e dobe, torej iz 
časa, ko so rimski imperatorji poveče-
vali rimski imperij, zasedli nova ozem-
lja, uničili kulturo tamkajšnjih nase-
ljencev in zasejali svojo. Iz tega časa 
so v brežiški občini izkopali vrsto naj-
različnejših dokaznih predmetov v naj-
diščihtv Ribnici pri Mokricah, v Mo-
kricah, Drnovem, Mraševem itd. V 
Posavskem muzeju vidimo iz teh naj-
dišč kulturne ostaline, ki ponazarjajo 
zgodbo naselij, stavb in življenja pre-
bivalcev rimskih provinc. 

Iz konca IX. stoletja so razstavljeni 
p r e d m e t i n a š i h p r e d n i k o v 
S1 o v e n o v. Našli so jih pri izkopa-
vanju staroslovanskcga grobišča v Selib 
pri Dobovi. 

Dokazi mračnega fevdalizma 
Razmeroma mnogo muzejskega gra-

diva sta zapustila razgibani srednji vek 
ln kasneje fevdalna doba. Takrat so 
bili po Slovenskem že posejani grado-
vi, v katerih je izkoriščevalska gospo-
da tuhtala in kovala načrte, kako bi 
čimbolj ožemala brezpravne tlačane. 
Življenje na gradovih je bilo razkošno, 
vendar ta raj, ustvarjen z žulji tlača-
nov, ni imel popolnoma trdnih teme-
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Enajstič v znamenju Prešerna 
Ob knjižni zbirki PREŠERNOVE DRUŽBE za leto 1964 

Kot že vrsto let v decem-
bru — lotos enajstič — je 
fcnjigoljubni dedek Mraz raz-
veselil številne naročnike in 
prijatelje lepega branja s 
knjižnim darom Prešernove 
družbe za leto 1964. Sest za-
nimivih in tehtnih krajiig, šest 
žlahtnih spremljevalk mladim 
in starim v novoletne dni. 
Troje leposlovnih in troje 
praktično-poučndh ded, za 
obogatitev duha in naših dru-
žinskih ki\jižnih polic. 

Tavčar je klasik naše knji-
ževnosti, ki ga človek zmeraj 
rad vzame v roke. Njegova 
dela imamo v obširni, nekoli-
kanj težje dostopni izdaji 
klasikov. Zato je prav, da ga 
letos Prešernova družba po-
sreduje najširšemu krogu 
bralcev. Izbrala je njegovo 
prelepo umetnino V zali, kjer 
je optisal žit.e in b t̂je svoje 
rodne Poljanske dobne. Z le-
po opremo in ilustracijami 
teksta je to knjigo opremil 
arh. Boris Kobe. Naslednje 
leposlovno delo v zbirki je 
roman mladega sovjetskega 
književnika Viktorja Nekra-
sova V rodnem mestu. To je 
pogumen literarni poseg v 
sodobno sovjetsko stvarnost, 

z njenimi vrlinami in napa-
kami. Zanimivo, plastično in 
življenjsko je opisan »mali« 
junak, nameščenec, ki ga te-
pe in mu greni dneve biro-
kracija. Prikupna, življenjska 
povest z živopisno in odkrito 
obravnavano problematiko 
sovjetskega človeka. Tretja 
leposlovna knjiga je tokrat 
namenjena mladina, ki je bi-
la doslej pri teh zbirkah ma-
lo prikrajšana. Napisal jo je 
France Bevk in se v nji po-
vrnil k svojemu priljubljene-
mu zgodovinskemu motivu: 
tolminskim puntarjem in 
Šimnu Golji, vodji tolminske-
ga upora. Povest nosd naslov 
Iz iskre požar in pisatelj 
sam pravi v spremni besedi, 
da je nekakšno nadaljevanje 
njegove zgodbe »Iskra pod 
pepelom«, saj v tej zadnji 
do konca razpreda usodo 
šimna Golje in njegove oko-
lice. Oprema in ilustracije te 
lepe in zgodovinsko pomemb-
ne povesti so delo akad. sli-
karja Toneta Kralja. 

Med prakitično-poučnimi 
knjigami naj damo na prvo 
mesto spis dr. Franja Smer-
duja Naš zdravnik, kajti to 
sodobno pisano delo o zdrav-

ju in boleznih resnično sodi 
v sleherno družino. Na 427 
straneh velikega formata je 
avtor s hvalevrednim stili-
stičnim čutom in smislom za 
strokovno-poljudno pisanje 
ustvaril zdravstveni priroč-
nik, ki se častno pridružuje 
nekaterim starejšim knjigam 
o zdravstvu (dr. Vedenika, 
Potrate, Breclja in še drugih) 
in jih seveda dopolnjuje. Saj 
je avtor upošteval najnovejše 
dosežke medicine v diagnozi 
in zdravljenju in dodal po-
glavja, ki jih je lahko nare-
koval šele naš čas: Atomski 
vek, Prometne nesreče . . . 
Ostala poglavja govorijo o 
zgodovini medicine, o boleči-
ni, naravnem zdravljenju 
vsakdanjih bolezni, o dieti, 
nalezljivih boleznih in hra-
nilnih vrednostih žival. V 
knjigi so tudi razne tabele, 
koledarček nosečnosti, se-
znam zdravilnih rastlin, la-
tinske diagnoze po naše, slo-
varček tujk. Opremo in ilu-
stracije je prispeval akad. 
slikar M. Sedej. 

V zbirko za leto 1964 je 
Prešernova družba uvrstila 
tudi prepotrebni priročnik o 
naši ožji domovini. Napisal 

ga je France Planina pod na-
slovom Slovenija in njeni 
kraji (250 strgani običajni 
knjižni format). Po obširnem 
uvodnem poglavju »Splošno 
o Sloveniji« avtor nadrobno 
opisuje vse slovenske pokra-
jine in kraje z zgodovinskimi, 
zemljepisnimi in gospodar-
skimi podatki, naravne in 
kulturne zanimivosti, folklo-
ro, turizem in podobno. Knji-
ga je sestavljena zelo pre-
gledno, jadrnato, opremljena 
Je s številnimi fotografijami 
krajev in pokrajin, posebej 
pa jd je dodan zemljevid 
Slovenije. Avtor in Prešerno-
va družba sta z njo zelo 
ustregla vsem: od šolarja do 
turista in vsakega, ki išče po-
datke o naših krajih. Z njo 
v roki bo doma ali na poto-
vanje spoznaval lepote in za-
nimivosti svoje dežele. 

Koledar za ieto 1964 ima 
tokrat bogato umetniško zu-
nanjo opremo: na prvi in 
zadnji strani platnic je v bar-
vah reproducirana mojstrovi-
na Riharda Jakopiča »Delo«. 
Fotografije in članki so po-
svečeni 20. obletnici ustanovi-
tve nove Jugoslavije, umetno-
sti, deželam Južne Azije, ne-
katerim svetovnim prestolni-

Stara stiskalnica (vinogradniška zbirka etnograf-
skega oddelka muzeja v Brežicah) 

cam, Beogradu, Slovenskemu 
oktetu, sodobnim popevkam 
in pevcem, Jemenu, olimpij-
skim igram jn še marsičemu. 
Leposlovja je manj kot vča-
sih, zato pa je veliko več ce-
lostranskih fotografij in po-
gleda po svetu. 

Treba je omeniti, da j« 
vsak naročnik dobil povrhu 
umetniško reprodukcijo 
(50 x 70), ki si jo je izbral 
izmed štirih — Goldstein: 
Prešeren; Subic: Romanca; 
Gaspari: Pismo; Debenjak: 
Kmečka skrinja. -In 

N e p o z a b i t e n a 
V E L I K O N A G R A D N O 
P R O D A J O KNJ IG 

/ 
pri 
Državni založbi Slovenije 

Vsakdo, ki bo v času do septembra 1964 nakupil za nad 3.000 din knjig, ki so 
vključene v poseben seznam, dobi kupon, s katerim bo udeležen pri" trikratnem 
žrebanju v prihodnjem letu. Prvo žrebanje bo 15. januarja. Knjige, ki si jih 
lahko nabavite ob tej priložnosti, obsegajo znanstvena in poljudno potfčna 
dela, moderno in klasično literaturo, umetniške monografije, zabavno berilo 
in strokovne priročnike in so še posebno primerne kot darilo za bližajoče se 
Novo leto. Med velikim številom' dobitkov so obsežne zbirke knjig, denarne 
nagrade v višini 300.000 din, televizorji in avtomobili Fiat 750, vse skupaj v 
vrednosti 13,900.000 din. 
Zahtevajte posebni prospekt v poslovalnicah Državne založbe Slovenije ali v 
drugih knjigarnah! 

ljev. Ko je bilo brezpravni raji dovolj, 
se je uprla. Seveda je bil kmet, vajen 
le garanja na grajskih poljih, v spopa-
dih z odličnimi najemniškimi bojevniki 
fevdalcev neštetokrat do zemlje pobit. 
Kljub strahovanju, mučenju in krute-
mu maščevanju plemiške gospode za 
vsak kmečki palec, ki se ji je upal zo-
perstaviti, upornost tlačanov ni poje 
njala. Nasprotno, še krepila se je, po-
polnoma pa se Je razplamtela, ko je 
bila podložnikom odvzeta zadnja pra-
vica, ob kateri so še mogli živeti. Boj 
za staro pravdo se je zlasti razplamtel 
v slovensko-hrvaškem kmečkem uporu, 
ki ga je vodil stubiški »kmečki kralj« 
Matija Gubec. 

Posavski muzej hrani iz obdobja 
kmečkih uporov bogato zbirko orožja, 
ki so ga uporabljali v spopadih kmetje 
in plemiči. Danes si je skoraj nemogo-
če zamisliti, kako se je na primer kosa 
v rokah razgaljenega kmečkega kore-
njaka uprla meču, ščitu in oklepu, 
pod katerim je tičal siti plemiški pla-
čani bojevnik. Toda množična kmečka 
vojska je v boju za staro pravdo zma-
govala in zadala težke rane utrjenim in 
navidezno nepristopnim grajskim trd-
njavam. Puntarji so vcepljali strali 
razvajeni plemiški gospodi, o čemer 
pričajo tudi mnogi razstavljeni doku-
menti, ki prikazujejo hrvaško-slovenski 
kmečki upor leta 1573. Nagrobnik ene-
ga najokrutnejših fevdalcev — ogrskega 
plemiča Franja Tahija, ki je s svojim 
nečloveškim ravnanjem s podložniki 
dal povod za hrvaško-slovenski punt, 
je shranjen v tem oddelku Posavskega 
muzeja. 

Stoletja fevdalizma po največjih 
kmečkih uporih so v muzeju prikazana 
v luči razkošne opreme gradov. Po 
pravici povedano, se obiskovalcu teh 
in podobnih muzejskih zbirk krči srce 
ob misli, da so bili v vse pozlačene 
kočije, sani, baročno razkošne postelje, 
pisalne mize, puške in oblačila, s kate-
rimi se je kitila in zabavala gospoda, 

vdelani krvavi žulji kmečkih dlani... 
In vendar se napasejo oči ob pogledu 
na te stvari, ki dokazujejo kruto pre-
teklo stvarnost. Človeka vse to še bolj 
prepriča, ko tb vidi, ko o tem raz-
mišlja . . . 

Veliko dragocenost predstavlja knjiž-
na zbirka začetkov slovenskega in hr-
vatskega pismenstva. Dalmatinova »Bi-
blija«, ki jo hrani Posavski muzej, je 
dandanes samo še muzejska redkost. 
Enako dela Pohlina, Linharta, Valva-
sorja, Janeza Svetokriškega in drugih 
pisteljev po Trubarju ter njihovih 
hrvaških sodobnikov. 

Bazilika na dnu soda 
Izredno bogati etnografski oddelek 

muzeja prikazuje z mnogimi zanimi-
vimi eksponati življenje in delo pre-
bivalcev slovenske vasi v preteklih 300 
letih. Izdelki in orodja domače obrti 
prikazujejo lončarstvo, platnarstvo, na-
ravnost umetniške izdelke {lomačih ob-
delovalcev lesa in kovačev, kakor tudi 
razvoj razsvetljave, od najenostavnejših 
čelesnikov do latern polpretekle dobe. 

Zlasti nazorn'o je v posebnem vino-
gradniškem oddelku prikazana vino-
gradniška dejavnost. Tu se obiskovalec 
seznani z načini pridobivanja vina 
skozi stoletja. Ustrezne naprave in po-
sode so bile vse ročno izdelane, izdelo-
valci pa so jim velikokrat vtisnili pečat 
trajnosti s tem, da so jih včasih na-
ravnost umetniško okrasili, bodisi da 
so v les izrezljali najrazličnejše prizore 
ali lončene izdelke domiselno obarvali. 
Tako je na primer v tem oddelku raz-
stavljeno dno soda iz Brestanice (iz 
leta 1860), v katerega je vrezan re-
l ief b a z i l i k e s s v e t n i k o m 
K a r l o m B o r o m e j s k i m , na 
drugem čelu soda iz leta 1826 je spet 
izrezljan relief Marijinega oznanjenja, 
resnična umetnina ljudskega podobatja. 

Kulturna prizadevanja v občini 
16. decembra je bila v Celju razširjena seja 

okrajnega odbora SZDL. Na njej so razpravljali o 
. nekaterih aktualnih problemih kulturnih prizade-

vanj v komuni, predvsem o delu Svobod in prosvet-
nih društev. Poudarili so, da je kulturna dejavnost 
sestavni del našega celotnega družbenega razvoja 
in da je kot takšna zabeležila velik napredek, ven-
dar zaostaja glede na razpoložljive družbene sile 
in sredstva. Ponedeljkova razprava je bila pravza-
prav uvod v konkretnejše razprave po občinah in 

/So zaradi tega kritično ocenili sedanje stanje na 
tem področju, ki nastaja zaradi neizoblikovane kul-
turne politike in zaradi nejasnih idejnih konceptov. 
Vse bolj pogostne razprave 

v zadnjem času o kulturnih 
vprašanjih so razen tega po-
vzročile občutek, da so Kul-
turna vprašanja zapletena in 
težko rešljiva, zelo pomanjk-
ljivo pa so načela o kulturi 
obdelana tudi v občinsKih 

Kovanci vseh časov 
V vitrinah se nahaja nad sto 

kovancev različnih narodov, od naj-
starejših časov do 20. stoletja. V na-
mizni vitrini lahko vidimo denar od 
Aleksandra Makedonskega prek nov-
cev rimskih imperatorjev, ki so vladali 
v prvih stoletjih naše ere. Zbirko do-
polnjuje izredna redkost: kovanci slo-
venskih srednjveških kovnic v Breži-
cah, Kostanjevici, Rajlienburgu, Hrva-
škem Brodu in Zidanem mostu. Mu-
zeja si ni ogledal, kdor ni videl tudi 
slavnostne grajske dvorane iz začetka 
18. stoletja, grajske kapele in freske 
na reprezentativnem grajskem stopni-
šču. Restavrirane freske v omenjenih 
prostorih so največji dosežek sloven-
skega in srednjeevropskega svetnega 
baročnega slikarstva iz prve tretjine 
18. stoletja. 

1964: še zbirka NOB 
Te izredno pomembne umetnostne 

stvaritve, ki jih v zadnjem obdobju 
lastništva fevdalni gospodarji gradu ni-
so več niti cenili niti vzdrževali, so bile 
po zaslugi muzeja in sodelavcev Zavo-
da za spomeniško varstvo SRS kvali-
tetno restavrirane. Letos je bila na-
mreč z restvaracijo fresk na reprezen-
tativnem grajskem stopnišču končana 
v gradu Brežice desetletna restavrator-
ska dejavnost Zavoda za spomeniško 
varstvo SRS, ki je prav v Brežicah 
opravil svoja najobsežnejša in najza-
htevnejša restavratorska dela. 

Zato si bo v bodoče prav gOtovo tre-
ba bolj kot doslej prizadevati, da bo iz 
gradu odstranjeno vse, kar zaradi nje-
gove zgodovinske vrednosti ne sodi 
vanj. Grad naj bi bil res samo kultur-
ni spomenik, ne pa qbjskt za reševa-
nje stanovanjskih problemov in skla-
dišče raznih pridobitnih podjetij. Le 
v takem okolju bo muzej res opravil 
poslanstvo, kot ga pričakujemo. 

I. Z. 

statutih. V teh je največkrat 
zaslediti določila, da občina 
materialno podpira društva 
in skrbi za kulturpo dejav-
nost. Zaradi tega so zastavili 
vprašanje, ali naj bo to res 
pomoč društvom ali - financi-
ranje potrebne dejavnosti. V 
zvezi s tem so omenili, da 
dotacij iz proračuna brez dvo-
ma ni dovolj za potrebno kul-
turno dejavnost, hkrati pa so 
ugotovili, da ni točnih podat-
kov o tem, koliko sredstev je 
dejansko na razpolago za irul-
turno dejavnost, kdo jih daje 
in v kaj so vložena. Viri sred-
stev so zelo različni in jih do-
deljujejo brez določenih kri-
terijev. Sredstva tudi ne na-
raščajo v skladu z narodnim 
dohodkom, neurejenost pa 
težave še povečuje. 

Glede kulturne politike so 
omenili, da se ta vse prepo-
gosto omejuje na dejavnost 
posameznih kulturnih usta-
nov in društev. Napačno je 
tudi mnenje, da na kulturo 
vplivajo samo kult. ustanove 
in društva; sem spadajo tudi 
tisk, radio, televizija, razne 
oblike izobraževanja in po-
dobno. Predsednik ideološke 
komisije pri okrajnem odbo-
ru SZDL je v svojem poroči-
lu že v uvodu poudaril, da 
naj bi politika, organizacija 
in financiranje kulturne de-
javnosti bilo takšno, da bi 
delovni ljudje prijetneje, bolj 
svobodno in sproščeno pre-

življali svoj prosti čas, v ras-
pravi pa so poudarili, da bi 
kulturno dejavnost morali 
povezovati tudi s turizmom, 
s kulturnim razvedrilom, z iz-
leti in s podobnim. 

Spričo tega, da se kulturna 
dejavnost pogosto ustavlja pri 
finančnih in kadrovskih teža-
vah, so poudarili, da je treba 
sredstva za kulturno dejav-
nost dodeljevati na osnovi 
določenih kriterijev, ne pa na 
osnovi subjektivnih meril. V 
zvezi s kadrovskimi vprašanji 
bi pri nekaterih občinskih 
svetih Svobod in prosvetnih 
društev bilo potrebno razmis-
liti o stalnem kadru in ustvar 
riti sodelovanje med poklic-
nimi kultur, ustanovami in 
amaterskimi društvi, na pri-
mer: med poklicnim gledali-
ščem in dramskimi družina-
mi, med kinematografskimi 
podjetji in filmskimi krožki, 
glasbeno šolo in glasbenimi 
ansambli itd. 

V>razpravi so večkrat ome-
nili slab odnos do vrednote-
nja dela na področju kulture, 
kar marsikdaj odvrača ljudi 
od njihovega prizadevanja in 
jim jemlje voljo do dela. Go-
vorili so o vnašanju novih ob-
lik v kulturno dejavnost in 
o vsebini dela ter se ob kon-
cu dbgovdrili, da bodo o kul-
turnih problemih konkretno 
razpravljali v občinah; načel-
no naj bi celotno kulturno 
politiko v občini usmerjal 
občinski svet za kulturo in 
prosveto, izvajali pa naj bi jo 
občinski sveti Svobod in pro-
svetnih društev prek svojih 
društev. S. P. 

Novoletna čestitka 
Slovenski fantje, ki služijo 

vojaški rok v Generalu Jan-
ko viču, iskreno čestitajo 
vsem domačim, posebno pa 
fantom, ki so pri vojakih. 
France Vovko, Jože Mrvar in 
Jože Rajar. 

DOLENJSKA ZALOZBA 
v NOVEM MESTU 
toplo čestita za novo leto! 

Lepa knjiga je najlepši novoletni darl 
P r i p o r o č a m o : 
# Jurčič: KLOŠTRSKI ZOLNIR — TIHO-

TAPEC, 665 din 
# DOLENJSKI ZBORNIK 1961, 1500 din 
# DOLENJSKA ZEMLJA IN LJUDJE, 1500 din 
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JE MOJ POKLIC 

»Zakaj imate ljudi v jarkih?« 
»Trupla moramo zlagati sila pazljivo, da ne za-

vzamejo preveč prostora. Natlačena morajo biti kot 
sardine v škatlici, kakor pravi Untersturmfiihrer 
Pick.« 

»Kopljite globlje jarke!« 
»Sem že poskusil, Herr Sturmbannfiihrer, toda 

globlje kopanje zahteva veliko več časa. Pridobljeni 
prostor nikakor ni v sorazmerju s časom, ki ga izgu-
bimo pri kopanju. Po mojem mnenju je optimalna 
globina tri metre.« 

Setzler je spet pogledal stran in nadaljeval: 
»Pa še to: jarki zavzemajo čedalje več prostora.« 
Ostro sem odvrnil: 
»Saj nismo v Treblinki. Terena nam tukaj ne 

zmanjka!« 
»Nein, Herr Sturmbannfiihrer, vendar pa gre za 

nekaj drugega: več jarkov ko izkopi jemo, bolj se od-
daljujemo od plinskih celic. Prevoz od plinskih celic 
do jarkov bo postajal čedalje hujši problem in učinek 
se bo še zmanjšal.« 

Nastal je dolg premor. Vzravnal sem se in vsako 
besedo posebej poudaril: 

»Ali imate kakšen predlog?« 
»Žal nobenega, Herr Sturmbannfiihrer.« 

L In rekel sem hrtro, ne da bi ga pogledal: 
1 »Prav, Setzler, lahko odidete.« 

A glas se mi je kljub temu zatresel. Setzler je 
vzel kapo, vstal in z omahujočim glasom rekel: 

»Vsekakor bom o tem še premišljal, Herr Sturm-
bannfiihrer. Saj si že tri dni razbijam glavo zaradi 
teh prekletih jarkov. In problem sem vam omenil 
samo zato, ker sam nisem mogel najti rešitve.« 

»Jo bomo že našli, Setzler. Vi niste nič krivi.« 
S strahotnim naporom sem se obvladal in še 

pristavil: 
»Vesel sem, ko lahko rečem, da nasploh in po-

sebej zelo cenim vaše prizadevanje.« 
Pozdravil je, vrnil sem mu pozdrav in potem je 

odšel. Usedel sem se za mizo, naslonil glavo na roke, 
se zagledal v kos papirja, na katerem sem si za-
pisoval podatke, in poskušal vse skupaj znova pre-
brati. Tedaj pa se mi je v grlu napravil vozel, vstal 
sem in stopil k oknu: da, moj veličastni načrt, ki 
sem ga bil poslal reichsfiihrerju, se je razblinil v nič! 
Problem je ostal, kakršen je bil. Nič nisem razrešil! 
Moja naloga je popolnoma propadla. 

Morilci uživajo v glasbi 
Naslednja dva dneva sta bila pošastna. Prišla je 

nedelja in hauptsturmfuhrer Hageman me je povabil 
k sebi na »musikaliseher Tee« in iz vljudnosti" sem 
se moral odzvati povabilu. Zbralo se je skoraj pol 
taborišča oficirjev z ženami, a na srečo se mi ni bilo 
treba veliko pogovarjati. Frau Hageman je takoj 
sedla za pianino, sledil je kratek premor, med kate-
rim so nam postregli s pijačo in prigrizkom, nato 
pa so muzikanti igrali skladbo za skladbo. Čas je 
potekal, na lepem sem se zalotil, da zares postajam 
pozoren na glasbo in da mi celo nudi nekaj zado-
voljstva. Setzler je na violino zaigral solo. Njegovo 
orjaško telo se je krivilo nad lokom, venec sivil las 
mu je sijal pod svetilko in naprej sem vedel, kdaj bo 
prišla kakšna bolj čustvena pasaža, kajti njegova gola 
lobanja je vselej nekaj trenutkov prej zardela. 

Po tej točki je Hageman prinesel velik zemljevid 
z rusko fronto in ga položil na mizo. Zbrali smo se 

?krog zemljevida in odprli radio. Poročila so bila 
udavita, naši oklopnjaki so na vsej črti prodirali, 

Hageman je na zemljevidu nenehno premikal zasta-
vice s kljukastim križem, in ko je bilo poročil konec, 
je v salonu zavladala tišina, polna zbranosti in tihega 
veselja. 

Šoferja z avtom sem poslal domov in z Elsie sva 
se peš napotila proti najini vili. V mestecu tam zadaj 
ni gorela niti ena luč, samo dva črna cerkvena stolpa 
sta se kakor dve sulici zabadala v nebo, in obšla me 
je neizmerna potrtost: spet sem se spomnil svojega 
poraza. 

Drugi dan so rtii telefonirali iz Berlina in na-
znanili, da me obišče obersturmbannfiihrer Wulfslang. 
Prispel je okrog poldne, spet odklonil moje povabilo 
na obed in ostal pri meni samo nekaj minut. Bilo je 
očitno, da se hoče natančno omejiti samo na vlogo 
kurirja. 

Ko je Wulfslang odšel, sem dvakrat zaklenil vrata 
svoje pisarne, sedel za mizo in z drhtečimi rokami 
odprl pismo, ki mi ga je poslal reichsfuhrer. 

»Ubijte jih 10.000 na dan!« 
Bilo je sestavljeno tako previdno in s takšnimi 

izrazi, da sva le jaz in Setzler lahko razumela, za kaj 
gre. Himmler je toplo pozdravil mojo idejo o velikan 
skem objektu, v katerem bi se »skonccntrirale vse 
službe, potrebne za izvrševanje specialne operacije«, 
in mi je čestital za bistroumno rešitev in realizacijo 
»nekaterih praktičnih podrobnosti«. Vendar pa nii je 
sporočil, da stvari še nisem premislil, dovolj na 
široko in da je treba računati z najmanj štirimi ob-
jekti takšne vrste, kajti »zadevni učinek mora v letu 
1942 doseči 10.000 enot na dan«. Kar pa se tiče 
točke V. poročila«, je docela ovrgel predlagano 
rešitev in mi naročil, naj takoj obiščem eksperimen-
talni center v Kulmhofu, kjer mi bo standartenfuhrcr 
Kellner dal vsa potrebna navodila. 

Zadnji maraton Grajševega medveda 
Lov na medveda je zanimiv, medved pa draga 

lovska trofeja. To je spoznal tudi eden najuspešnej-
ših lovcev na Kočevskem IVAN GRAJŠ iz Dolge 
vasi pri Kočevju, ki se najbolj spominja naslednje-
ga razburljivega dogodka pri lovu na medveda, te-
ga nedvomno najstarejšega prebivalca roških go-
zdov. 

Bilo je letošnjo pomlad. 
Sneg je naglo jemalo in 
dnevi so bili postopoma 
toplejši. Prenekateri lovec 
je tedaj vsak dan obesil 
puško na rame in se s 
psom odpravil križem 
kražem po Kočevskem po-
lju. Tako je bilo tudi ti-
stega dne, ko je nekdo 
prisopihal k Ivanu Grajšu 
in mu sporočil »Hitro pu-
ško in Kastorja! Sinoči je 
neki inozemski gost ob-
strelil medveda.« 

Ivan Grajš je vzel pu-
ško, naboje in Kastorja 
(tako je ime njegovemu 
psu), poiskal še lovca Kra-
ševca ter skupaj z njim 
začel gonjo. 

»Dan je bil takrat kot 
nalašč za lov. Lov na me-
dveda je privlačen, če je 
žival ranjena, pa še celo. 
človek dpživi toliko nepo-
zabnega,«' se spominja 
Grajš. 

»Medved je bil slabo za-
det, zato je bil bolj neva-
ren. Tega sem se dobro 
zavedel, preden se je za-
čelo . . . 

Okrog 8. ure sva s Kra-
ševcem krenila z obronkov 
Kočevskega polja proti go-
zdu. Vodil naju je Kastor, 
ki je že po kakih 200 me-
trih hoje našel prvo krva-
vo sled. Sledi so bile red-
ke, vendar pes ni odjenjal. 

bilo je okrog štirih po-
poldne blizu Štal pri Mir-
ni gori — ko se je Kastor 
nenadoma postavil na zad-
nje noge. Kadar pes to na-
pravi, je plen v bližni. To-
rej tudi medved ni bil da-
leč. Ranjenega medveda pa 
bova dobila le, če bova 
imela posebno srečo, sem 
razmišljal. Odpel sem psa 
z vrvice, ta pa je zdirjal 
v smer, kjer je bil med-
ved. Tekla sva v tej sme-
ri. Tedaj je medved že na-
padel Kastorja, zbežal na-
prej kakšnih 500 metrov 
in se skril. Pes ga je 
kmalu dohitel. Tudi midva 
s Krašovcem sva tekla, kar 
so dale moči. Ko sva pri-
šla blizu, sem zagledal me-
dveda, ki je stal za grmov-
jem na zadnjih nogah. 
Zdaj ali nikoli, sem re-
kel sam sebi, dvignil pu-
ško in pomeril. V trenut-
ku, ko je počilo, se je me-
dved pognal izza grmovja 
in zdirjal naravnost proti 
meni. Najbrž me je opazil. 
Puško sem imel prazno, 
zato sem naglo segel v 
žep, da bi znova ustrelil. 
Toda naboja nisem in ni-
sem mogel izvleči iz žepa. 
Se preden sem napolnil 
trocevko, je bil medved 
že 4 metre pred menoj. 
Kaj zdaj? Hitro sem sko-
čil za bukev. Medved je 

planil dalje proti Krašev-
cu, ki je stal za menoj. 
Kraševec je* brez pomisle-
ka dvignil puško in po-
meril, naboj pa je zatajil. 
Bilo- bi po njem, če ne bi 
v tem trenutku pritekel 
Kastor in se vrgel na me-
dveda. Kosmatinec bi prav 
gotovo ubil psa, če ne bi 
imel medtem jaz že napol-
njene trocevke. Našel sem 
ugoden trenutek in ustre-
lil, tokrat z malokalibr-
skim nabojem »magnum«. 
Medved je tedaj skočil čez 
skale in se pognal v doli-
no. Gonja se je nadaljeva-
la. Po 3 km sem že zasli-
šal debelo Kastorjevo la-
janje. To je pomenilo, da 
čuva medveda. S Krašev-
cem sva najprej ugotavlja-
la, če sva še cela in zdra-
va, nato pa stekla k med-
vedu. Kmalu sva opazila, 
da jo medved s počasnimi 
koraki maha proti manjši 
vzpetini. Očitno je bilo, 
da mu moči pojemajo. Se-

del sem, naperil trocevko v 
medveda in ustrelil. Med-
ved je padel. Ko sva se 
mu s Kraševcem približa-
la, sem žival še enkrat 
ustrelil. 

Plen je bil končno v na-
jinih rokah. S Kraševcem 
sva bila zelo zadovoljna. 
Medveda pa nisva obdrža-
la zase, ampak sva ga da-
la inozemskemu gostu. Po 
lovski pravici pripada plen 
tistemu, ki žival prvi ra-
ni.« 

Mnogo uspeha 
in zadovoljstva 

»Vedno sem rad čital naš 
Dolenjski list, zdaj pa, ko 
sem daleč od doma, ga imam 
Se raje. Prosim, da objavite 
moje čestitke in pozdrave za 
novo leto vsem sosedom, 
enancem, posebno pa doma-
čim.« Tako piše vojak Franc 
Kostanjšek, čestitkam pa se 
pridružuje tudi Vili Božič-
nik, oba pri vojakih v Kiče-
vem. 

Bizeljska razglednica m 

Debela snežna odeja po-
kriva tudi spodnje Poso-
telje. Trta kljubuje mra-
zu, buldožerji pa so pre-
nehali rigolati. Dolina je 
zjutraj zavita v meglo in 
le redki avtomobilski mo-
torji motijo mir v pokra-
jini. Redno vozi samo av-
tobus v Brežice in Mari-
bor. Veselega živžava pa 
ne zmanjka na našem bi-
zeljskem hribčku: tu se 
poskušajo mladi smučarji 
in smučarski skakalci. Eni 
so že kar pravi mojstri, 
drugim spet zastane dih, 
ko se požene čez mostna 
skakalnici. Mladi smučarji 
in sankači se vesele snež-
ne odeje in novoletne jel-
ke. 

Društvo prijateljev mla-
dine bo skupno z učitelj-
skim kolektivom obdarilo 
šolsko in predšolsko mla-
dino; nobenega otroka ne 
bodo pozabili. Pionirska 
knjižnica bo dobila nove 
knjige, rokometna ekipa 
športna oblačila, vsi pa 

»Lov je dostikrat ^olj razburljiv kot najbolj napeta 
kriminalna zgodba. Nemalokrat pa tudi lovec po-
trebuje posebno srečo, če hoče* do svojega plena. 
Medved je pri nas najbolj čislana lovska trofeja,-« 
pravi IVAN GRAJŠ, prekaljeni lovec iz Dolge vasi 
pri Kočevju. Na sliki ga vidimo z ustreljenim srnja-
kom, enim izmed mnogih plenov, ki jih je podrla 

njegova precizna puška. 

troje sank. Novoletna jel-
ka bo v ponedeljek dopol-
dne. — Vsepovsod že ču-
timo novoletno razpolože-
nje. 

Kaj pa bo z blokom na 
Bizeljskem? SGP Pionir iz 
Novega mesta je spravilo 
dvonadstropni stanovanj-
ski blok pod streho. De-
lavcem podjetje lahko če-
stita, saj so kljub snegu 
uresničili letošnje naloge. 

Krajevna organizacija 
SZDL sporoča vsem vpi-
snikom posojila za obno-
vo Skopja, da bodo dobi-
li obveznice takoj, ko jih 
KO dobi od banke. Kdor 
želi plačati obroke poso-
jila, naj stori to ob pri-
ložnosti v krajevnem ura-
du Bizeljsko. 

Rk 

Dalmatinski vinotoč 
v Novem mestu 

V Novem mestu na KandiJ-
ski cesti je bila te dnd odpr-
ta prodajalna vin z dalma-
tinskega otoka Visa. S pro-
dajo dalmatinske vugave, pro-
šeCca, »opalja« in viškega 
plavca se je začela psčatđ KZ 
Podšpiije z Visa, ki je v ta 
namen v" Novem mestu pre-
uredila nekdanjo tapetniško 
delavnico tovarne IMV in po-
rabila za ustrezna dela okrog 
800.000 dinarjev. Točilnica je 
urejena na tipični dalmatin-
ski način, vendar ni hkrati 
tudi pivnica. Odprta rdeča in 
bela vina z 11 do 14 odstotki 
alkohola so namenjena za ši-
roko potrošno, možno pa jih 
bo kupiti od enega litra na-
prej. Tudi cene so dostopne: 
za liter vina od 200 do 240 
dinarjev, za prošek pa okrog 
370 dinarjev. 

Lepe želje iz Sombora 
Dolenjski fantje, ki služijo. 

~ vojaški rok v Somboru, vo-
ščijo srečno novo leto in 
želijo mnogo uspeha vsem 
domačim, znancem in mla-
dini. Tone Mikolaveič iz 
ITjdma-Krškega, Alojz Zupan-
čič iz Velike vasi, Jo/e Htfbar 
Iz Jablanice, Edo Iludorpvac 
Iz Otočca. 

4. decembra 1963 se je med kokošmi na dvorišču 
Klaričeve kmetije v Novih Lazih pri Kočevju poja-
vil divji petelin. Izpočetka je bil malce plašen in se 
ni pustil prijeti, četrti dan svojega »gostovanja« pa 
se je že toliko privadil novemu okolju, da se ljudi 
ni bal. 2e pred tem so to redko ptico ujeli šolarji, 
pa jo spet izpustili, ker so vedeli, da je divji pete-
lin zaščiten. Posnetek je narejen v času, ko se je 
čudni obiskovalec še sprehajal po strehi Klaričeve 
domačije in »zviška« opazoval kokoši, pa tudi ljudi. 

(Posnetek: M. M.) 

čestitka za novo leto 
Jože Nose iz Dol. Sušic in 

Jakob Kralj z Rake, zdaj vo-
jaka v Stipu, lepo pozdravlja-
ta vse znance in domače in 
jim pošiljata iskrene novo-
letne čestitke. 

Svoji ženi, hčerki 
in staršem 

čestita za novo leto in jim 
pošilja tople pozdrave Jože 
Olovec, ki je pri vojakih na 
Jahorini. 

!'.•• ~ •«( -t" »•• " . . t ' 
— Sam je kriv, pa naj bi prišel prej popravit 

počeni vodovod! 

1 T. 0. R e I I i : 

J Prijatelj človeštva 1 
S ' i 

Gospodinja Amalija je v kuhinji godrnjala predse: 
| »Je to sploh življenje? Mož ne zna nikoli povedati, I 
| kdaj bo prišel. Ampak takoj ko prestopi prag stanovanja, 1 
| zahteva, naj bo kosilo že na mizi. Pri tem seveda nima m 
g pojma, koliko dela zahteva pripravljanje kosila. Potem I 
1 j e spet juha prevroča, zelenjava pretrda, premalo mesa | 
I — nikoli mu m prav. Kaj sem jaz pri hiši? Otroška m 
i negovalka za Nina in kuharica in čistilka za gospoda | 
| soproga! če pa bi kdaj rada imela nove čevlie ali novo I 
l obleko...« § 

Do sem je prišla Amalija v svojem samogovoru, ko 1 
i je zaslišala Ninovo vpitje. 

»Daj mir!« je zavpila iz kuhinje. »Takoj pridem!« 1 
| Pokrila je lonec in zmanjšala plamen na gorilniku. S 
I Tedaj je pri vratih pozvonilo. Stekla je k vratom in jih I 
i odprla. Pred njo je stal skromno oblečen starejši moža- I 
| kar in se ji prijazno smehljal: 

(»Oprostite, draga gospa, ker sem pri vas pozvonil. S 
Ampak jaz sem prijatelj človeštva. Ali se čudite^< 

Amalija je bila zmedena: 
»Kaj ste?« 

1 xi wPa" S t e m e ž e p r a v razumeli, jaz sem prijatelj 1 

I človeštva. Izvolite me samo minuto poslušati. Ljubim 
i svojega bližnjega in ga rad vidim srečnega, veselega in 
1 brezskrbnega. Dobro vem, kakšne misli obidejo gospo-
i dinjo, ko zazvoni pri vratih zvonec. Najprej prav gotovo 
| pomisli: to je inkasant za elektriko, pa nimam priprav-
| Ijenega denarja zanj, ali možakar, ki pobira pristojbino 
| za radio Lahko bi bil tudi opomin zaradi neplačanega 
i ? b r o k * al\ °P.o m i n z a r a di neplačanega davka, če ni usluž-
| benec davkarije že kar prišel rubit, morebiti pa zbirajo 
| za sirotišnico. To niso prijetne zadeve, mar ne? Same 
I nadloge, ki povzročajo gospodinjam nevoljo in jezo. . .« 

»Povejte že, kaj želite... res nimam časa,« je dejala 
| Amalija precej neprijazno. 

»Prosim, dovolite mi, da vam povem do konca, kar 
- sem hotel povedati,« je ponovno zaprosil prijazni mož. 

»Kaj torej hočem? čisto nič! Samo zvonim pri vratih 
in tistim, ki mi pridejo odpirat, povem, da so si po 
nepotrebnem delali skrbi, kajti jaz nisem niti inkasant niti 
rubežnik in tudi nisem prišel pobirat obrokov ali davkov 
— ne, sem resnično samo prijatelj človeštva, ki vam 
je prišel iz srca • voščit dober dan!« 

»Uh, pojdite k vragu!« je divje siknila Amalija, zalo-
putnila prijatelju človeštva vrata pred nosom in stekla 
k svojemu tulečemu Ninu. 

SMEH STOLETIJ 
Moliere je po dolgi bolezni srečal prijatelja, ki ga Je 

le bežno poznal. Ta se je začudil: 
»Vi ste, Moliere? Mislil sem, da ste že dolgo mrtvi.« 
Pisatelj p% je zagodrnjal: 
»No, lep prijatelj ste! Se na pogreb niste prišli!« " 

Vlekel je in vlekel, midva 
pa sva sopihala za njim. 
Včasih sva že mislila, da 
smer ni pravilna, ko sva 
nenadoma zagledala odtise 
medvedovih šap v snegu, 
ki je tu in tam še ostal. 
Torej naprej, sva si rekla 
in pričakovala, da se bo 
medved zdaj zdaj pojavil. 
Medved pa jo je ubiral 
v goščave in tekel še ur-
neje. S psom smo preho-
dili že kakšnih 40 km — 

V PRIHODNJI ŠTEVILKI BOMO ZAČELI OBJAVLJATI NAŠO NOVO S L I K A N I C O : 

ZVONKO 
VELJAČIČ D E Č E K D U B V V E S O L J U / n 

I 

»Kaj pa?« 
»Kak ovitek, in brez dvoma ne prazen.« 
»Nisva.« 
Očitno je bilo, da govorita resnico. Nad vpraša-

njem sta se zares začudila. Sicer pa je Maigret, obe-
nem ko je to vprašal, odkril možno rešitev problema, 
ki ga je zadnje dni najbolj vznemirjal. 

To rešitev mu je malo prej nevede pomagal naj-
ti Jo. Ali mu Albert ni rekel po telefonu, da si je prav-
kar nekaj izmislil, kako bi se znebil tolpe, ki mu je 
za petami? 

Ali ni rekel za pisemski ovitek v zadnji točilni-
ci, kjer so ga opazili, takoj potem, ko je telefoniral 
prijateljema? 

Pri sebi v žepu je imel nekaj, kar bi bilo za Če-
he obremenilno. Eden od teh ga ni pustil izpred oči. 
Ali bi tega moža ne odvrnil s tem, če bi očitno vr-
gel ovitek v poštni nabiralnik? 

Vtakniti dokument v ovitek je bilo lahko. 
Ampak kateri naslov je napisal? 
Snel je telefonsko slušalko, poklical sodno poli-

cijo. . 
»Halo! Kdo je pri aparatu? Bodin? Delo imam za 

vas, dragi moj. Nujno! Koliko inšpektorjev je v pisar-
ni? A? Samo štirje? Eden mora ostati za dežurnega, 
seveda. Vzemi ostale tri. Razdelite si vse pariške po-
štne urade. Počakaj! S Charentonskim poštnim ura-
dom vred, kjer začni ti osebno. Izprašajte uslužben-
ce, ki skrbijo za poste restante. Nekje mora biti na 
ime Alberta Rochaina pismo, ki čaka že več dni. Vze-

mi ga, kajpa. Prinesi mi ga. Ne. Ne na dom. čez pol 
ure bom v pisarni.« 

Z nasmehom je pogledal oba moža. 
»še en kozarček?« , 
Očitno nista marala kalvadosa in sta sprejela iz 

vljudnosti. 
»Ali naju ne bodo vtaknili v luknjo?« 
»Vaju že ne. Prosim vaju samo to, da nič ne 

sporočata Nini.« Potem sta odšla. 
Fanta sta se malo zlagala, to si lahko misli, če 

naj verjamemo doktorju Paulu, nista prej spravila 
Nine na varno, preden sta tovarišu razbila obraz. 
Ampak to stvari nič ne spremeni in navsezadnje sta 
se pokazala precej ubogljiva, tako da jima komisar 
ne bo delal težav. Pravzaprav so takile ljudje tudi po 
svoje sramežljivi, kot vsi. 

DEVETO POGLAVJE 
Pisarna je bila modrikasta od dima. Colombani 

je s stegnjenimi nogami sedel v kotu. Malo prej 
je bil tu tudi ravnatelj sodne policije. Inšpektorji 
so prihajali in odhajali. Pravkar je telefoniral sodnik 
Comčliau. 

Ura je bila sedem. Maigret je po telefonu govo-
ril z glavnim tajnikom umetniškega zabavišča Fo-
lies-Bergčres, gospodom Marchandom. 

»Kaj bi radi od mene, ljubi moj?« je pogrkoval 
ta. »Presneto, to ni lahko. Ravno toliko utegnem, 
da kje blizu mimogrede prigriznem, preden odpro 
vrata- Razen če bi kaj malega pojedli z menoj? Na 
primer pri »Montmartreskem vrčku«?, čez deset 
minut? Pri priči, ljubi moj.« 

Janvier je bil v pisarni, zelo razburjen. On je 
bil tisti, ki je pravkar prinesel iz Joinvilla lepo, ve-
liko fotografijo igralke Francine Latour s podpi-
som. 

Ženska je bila čedna, še čisto mlada.-Njen na-
slov je stal na zadnji strani: Ulica de Longchamp 
121, Passy. 

»Kot kaže, trenutno igra v Folies-Bergčres,« je 
naznanil Janvier. 

»Jo je uslužbenec športnih stav prepoznal?« 
»Gladko.".Rad bi ga vam pripeljal, ampak je bil 

že zelo pozen in zelo se boji žene. Nasprotno pa 
ga lahko pokličemo doma ob katerikoli uri, če ga 
potrebujemo. Stanuje čisto blizu in ima telefon.« 

Tudi Francine Latour je imela telefon. Maigret 
je poklical njeno stanovanje, bil je vnaprej odločen, 
da bo tiho in da bo takoj odložil slušalko, če se 
bo kdo oglasil. Kot si je mislil, pa ni bilo nikogar 
doma-

č i hotel iti tja, Janvielr? S seboj vzemi koga, 
ki je zelo spreten. Nikakor ne smeta zbuditi pozor-
nosti« 

»Ali naj obzirno preiščeva stanovanje?« 
»Ne takoj. Počakajte, da vama telefoniram. 

Zmerom naj bo eden od vaju v kaki pivnici v bliži-
ni. Telefonira naj sem, da bo povedal svojo števil-
ko.« 

Namršil je obrvi in si prizadeval, da bi nič ne 
pozabil. i 2 tovarn Citroen so se vrnili vsaj z enim 
podatkom: Sergij Madok je tam delal skoraj dve le-
ti- fl. 

Stopil jg jj inšpektorjem: 
»Poslušajte, otroci, zvečer ali ponoči bom najbrž 

potreboval veliko ljudi. Najbolje bo, da vsi ostanete 
kar .^kaj. Na večerjo pojdite posamezno drug za 
drugim kod blizu ali pa naj vam prinesejo sendviče 
in Pivo. Kmalu na svidenje. Ali greš, Colombani?« 

»Mislil sem, da boš večerjal z Marchandom?« 
»P ga tudi poznaš, ali ne?« 
Marchand, ki je nekoč bil navaden prodajalec, 

je b*1 zdaj ena izmed najbolj znanih pariških oseb-
nosti- Ostalo pa mu je prostaško obnašanje, groba 
govonca. Bil je v restavraciji, s komolci na mizi, z 
velikim jedilnim listom v roki. 

m } poznate Francine Latour?« ga je vprašal 
Maig^t. 

• »Francine nastopa v dveh naših skečih z Drča-
nom.« 

»Kaj mislite o njej?« 
»Kaj naj si mislim? To je še punčka. Vprašajte 

me spet čez deset let.« 
»Je nadarjena?« 
Marchand je pogledal Maigreta s šaljivim za-

čudenjem. 
»čemu pa hočete, da bi bila nadarjena? Ne vem 

natanko, koliko let ji je, ampak tole bo imelo komaj 
več kot dvajset let. In se že oblači v najboljših 
salonih, zdi se mi celo, da je že žačela dobivati dia-
mante. Vsekakor je prejšnji teden že prišla v ko-
žuhu. Kaj pa hočete še več?« 

»Ali ima ljubimce?« 
»Ima prijatelja, kot jih imajo vse.« 
»Ga poznate?« 
»To si lahko mislite, da ga poznam.« 
»Tujec, kajne?« 
»Dandanes so vsi bolj ali manj tujci, če pomisli-

mo, da vzgaja Francija samo še zveste zakonske 
može.« 

»Poslušajte, Marchand. Stvar je veliko bolj resna, 
kot si lahko mislite.« 

»Kdaj ga boste zaprli?« je vprašal Marchand. 
Upam, da nocoj. Ampak ni tisto, kar si mislite.« 
»Vsekakor je tega že vajen, jbe se prav spomi-

njam, je bil dvakrat obsojen zaradi čekov brez pla-
čila ali nečesa takega. Trenutno je videti, da mu gre 
dobro.« 

»Njegovo ime?« „ 
»Za kulisami mu vsi pravijo gospod Jean. Nje-

govo pravo ime je Bronskjr. Čeh je. Nekaj časa je 
špekuliral pri filmu. Mislim, da se s tem še ukvar-
ja,« je razlagal Marchand, ki bi lahko iz rokava 
stresel zgodbice vseh pariških osebnosti skupaj z 
najbolj sumljivimi. »Lep fant, simpatičen, veliko-
dušen. ženske ga obožujejo, moški ne zaupajo nje-
govi zapeljivosti.« 

»Je zaljubljen?« 

S svojimi deli se Moliere prav gotovo ni prikupil kato-
liški cerkvi in pariški nadškof se je na vse kriplje upiral, 
da bi pisatelja pokopali v blagoslovljeni zemlji. Vest o tem 
je prišla do Louisovih ušes. Ta je vprašal nadškofa, kako 
globoko sega blagoslovljena zemlja. Cerkveni gospod je 
pojasnil, da osem čevljev globoko. 

»No, torej naj se pokoplje Moliere dvanajst čevljev 
globoko,« je odločil kralj. 

Eden najboljših vojskovodij Louisa XIV., Turenne, stoji 
v hudi vročini pri oknu svoje predsobe, odet s kratkim 
belim plaščem in pokrit s čepico. V sobo stopi mlad ku-
hinjski pomočnik, ki po obleki sodi, da stoji pred njim 
njegov dobri prijatelj Jurij. Zato se generalu od zadaj 
potihoma približa in mu priloži krepko zaušnico. General 
se besen obrne. Ko strežaj zagleda razsrjenega gospodarja, 
pade na kolena in začne prositi: 

»Gospod, tisočkrat oprostite, mislil sem, da ste Jurij.« 
»Tudi če bi bil Jurij, ga ne bi smer tako hudo udari-

ti,« zavpije Turenne. 

V družbi, kjer je bil tudi diplomat Bautru, so se pogo-
varjali o ženskah in ljubezni. Nekdo je pripomnil, da Pli-
nij zatrjuje, kako osli raje iščejo stare oslice kot mlade. 

»Prav zato so osli,« pripomni Bautru. 

S— Seveda, draga, z avtomobilom sem na poti k tebi, 
le za kratek čas sem zadržan! 



KOČEVJE: druga največja občina v SRS 
Predsednik kočevske občinske skupščine odgovarja na vprašanja Dolenjskega lista 
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Gospodarski razvoj občine 

Kočevje je bil v zadnjem de-
setletju v celoti pogojen s 
pomembnimi spremembami, 
ki so v tem času nastajale v 
družbenem in gospodarskem 
življenju naše družbene skup-
nosti. Bistveno sta se spre-
menila struktura in število 
prebivalcev ter razmerje med 
družbenim in zasebnim sek-
torjem gospodarstva. Pri tem 
pa je treba upoštevati tudi 
teritorialne spremembe, ki 
se povzročile, da so se ob-
činske meje razširile kar za 
52.776 ha. S temi spremem-
bami se je naša "občina po 
površina uvrstila na drugo 
mesto v SR Sloveniji. 

Uspehi, k! jih je doseglo 
gospodarstvo, so najbolj pre-
pričljivi, če jih primerjamo 
s številkami. Leta 1953 je 
znašal družbeni brutoproiz-
vod v mejah občine 2,7 mili-
jarde din, letos pa bo zna-
šal nad 13 milijard din. Na-
rodni dohodek pa se je po-
večal od 1 milijarde na pri-
bližno 6 milijard din. če pri 
tem upoštevamo, da se je v 
istem razdobju število zapo-
slenih povečalo le za 3,7 od-
stotka letno, ugotovimo tudi 
znaten porast produktivnosti 
dela. 

Na tako hiter razvoj go-
spodarstva so vplivali tudi 
drugI činitelji. Med njimi so 
vsekakor investicije, ki so 
bile vložene za modernizacijo 
industrije, kmetijstva in go-
zdarstva. Skupne investicije 
v gospodarstvu so znašale 
čez 8 milijard din. Posamez-
ne panoge pa so bile udele-
žene v naslednjem razmerju: 
industrija 44,1 odst., kmetij-
stvo in gozdarstvo 35,2 odst. 
in vse ostale panoge skupaj 
pa 20,7 odst. 

Najboljši rezultati so bili 
doseženi v industri.'i. Ta ust-
varja več kot polovico celot-
nega dohodka in narodnega 
dohodka občine. Pri tem je 
treba posebej omeniti uspehe 
kovinske industrije, ki si je 
z lastnimi sredstvi zagotovi-
la največji porast proizvod-
nje in si pridobila zaupanje 
na domačem in tujem trži-
šču. 

Tudi v kmetijstvu in go-
zdarstvu je bil v tem obdob-
ju dosežen velik napredek. 
Po vojni zapuščena in raz-
drobljena kmetijska posestva 
so se spremenila v moderne 
kmetijske in gozdne obrate, 
ki zavzemajo v gospodarstvu 
občine pomembno mesto. Od 
skupnih kmetijskih in goz-
darskih površin je že 77 odst. 
v družbeni lastnini. Zaradi 
takega stanja je kmetijstvo 
in gozdarstvo skoraj v celoti 
vključeno v družbeno proiz-
vodnjo. . 

Bes je, da je modernizacija ce-
st« Ljubljana — Kočevje odprla 
tudi turizmu pot v naše kraje. 
Toda samo ta del asfaltne sest« 
Se ne daje vseh možnosti za raz-
voj turizma. Skupščina občine Ko-
čevje meni, da je treba v bodo-
če posvetiti veliko več pozornosti 
Izboljšanju gostinstva, trgovine bi 
Obrtništva ter izgradnji najrazlič-

nejših komunalnih objektov, od 
katerih je lahko veliko odvisno, 
kakšen bo dotok turistov na naše 
področje, čaka nas tudi veliko 
vzgojnega dela z občani, da bi 
uvideli potrebo po sodelovanju v 
turističnem društvu in osebnem 
prizadevanju na prijetno počutje 
gostov, ld nas bodo obiskovali. 
Prav posebno skrb pa bomo mo-
rali posvetiti zasebnim gostinskim 
obratom, ki v sedanjem stanju 

Drago Bencina, predsed-
nik občinske skupščine 

niso sposobni nuditi osnovnih 
uslug, ld jih danes pričakuje po-
vprečen turist. Potrebne pa so 
seveda tudi hitre ln učinkovite 
investicije za povečanje gostinskih 
kapacitet. Bistveno izboljšanje po-
gojev za razvoj turizma pa 6o 
doseženo z nadaljnjo rekonstruk-
cijo kočevske ceste na odseku 

Kočevje — Brod na Kolpi. S tem 
bo Kočevju odprta tudi pot na 
morje in zgrajena nova moderna 
cestna zveza Ljubljana — Reka. 

3 
V prihodnjem letu bomo 

morali še nadalje skrbeti za 
izgradnjo in rekonstrukcijo 
industrije, posebno kemične 
in kovinske. Več pozornosti 
pa bo nujno posvetiti tudi 
obrtništvu, trgovini in gostin-
stvu. S tem pa ni rečeno, da 
v letu 1964 nimajo pomemb-
nih nalog tudi ostale gospo-
darske panoge, ki sem jih že 
omenil v zvezi s turizmom. 

Kmetijstvo in gozdarstvo 
družbenega sektorja stoji 
pred novo preizkušnjo, kako 
v novih pogojih brez kmetij-
ske zadruge, ki se je združi-

la z KGP, zainteresirati za 
sodelovanje zasebni kmetij-
ski sektor, ki nima pogojev, 
da se v celoti vključi v druž-
beno proizvodnjo. Pri tem pa 
si bo potrebno nenehno pri-
zadevati za dvig produktiv-
nosti dela. 

Družbenim službam, zlasti šol-
stvu, smo dolžni zagotoviti več 
materialnih sredstev za poveča-

nje osebnih dohodkov, ki stalno 
zaostajajo za gospodarstvom in 
ostalim družbenim službah. Naj-
važnejša investicija pa bo grad-
nja zdravstvenega doma, ki je 

za razvoj zdravstvene službe odlo-
čilnega pomena. 

Ker nam redna proračunska 
sredstva in sredstva občinskih 
skladov ne bodo zadostovala za 
kritje vseh potreb, smo se odlo-
čili, da prek komunalne bjnke 
združujemo tudi razpoložljiva 
sredstva gospodarskih organizacij. 

Veliko več pozornosti pa mora-
mo že v prihodnjem letu posvetiti 
tudi kadrovskim problemom, tako 
v gospodarstvu kakor tudi v druž-
benih službah. Dosedanje izkušnje 
so dovolj jasno pokazale, da brez 
zadostnega števila strokovnih ka-
drov ni mogoče pričakovati hitre-
ga napredka. Seveda pa tega vpra-
šanja ni mogoče reševati kam-
panjsko, brez dobro proučenega 
programa. 

Menim, da je združitev 
»Novic« in »Dolenjskega li-
sta« v interesu občin, pa tudi 
bralcev samih. Prepričan 
sem, da bo združitev obeh 
lokalnih tednikov prispevala 
k izboljšanju skupnega med-
občinskega glasila in boljši 
obveščenosti občanov iz vseh 

področij družbenega življe-
nja naših občin. Ce nam bo 
to uspelo, bo to dokaz, da je 
bila združitev upravičena, 
g Ob nastopu novega leta 
H želim vsem občanom na-
H še občine in bralcem 
pf združenega tednika »Do-
H ienjski list« novih uspehov 
d pri izvrševanju družbenih 

dolžnosti, v zasebnem 
BI življenju pa mnogo zdrav-
gg ja in zadovoljstva! 

DRAGO BENCINA 
predsednik občinske 
skupščine Kočevje 

120 rudarjev 
se je usposobilo 

Izobraževalni center v ko-
čevskem premogovniku se 
pridno ukvarja z izobraževa-
njem rudarjev. Zlasti v zad-
nji* dveh letih, ko je nova 
mehanizacija skupaj s sodob-
nimi postopki v jami terjala 
od rudarjev vedno več znanja, 
so imeli v izobraževalnem 
centru polne roke dela. V le-
tu 1963 ;e šlo skozenj 120 
ljudi, ki so se izobrazili za 
pomočnike kopačev, za kopa-
če, za strelne mojstre in dru-
ge rudniške poklice. Kočevski 
rudarji, ki dobro vedo, kolik-
šnega pomena je znanje, se s 
pridom lotevajo izobraževa-
nja in v izobraževalnem cen-
'ra lepo napredujejo. 

Prebivalci Banje Loke so se hitro zbrali v trgovini, 
ko so slišali, da so v vasi na obisku časnikarji. 
Veselo so se nasmejali uperjenemu objektivu in 
svetlobi bliskovnika. Prebivalcem vseh krajevnih 
središč v ribniško-kočevski kotlini, do katerih to-
krat zaradi snega nismo mogli, sporočamo, da jih 
bomo obiskali, brž ko bodo ceste prevozne. Do ta-

krat pa: lep pozdrav! 

Rudarji: nad 182 0001 premoga 
465 - članski kolektiv 

rudnika rjavega premoga 
v Kočevju bi moral v le-
tu 1963 nakopati 182 tisoč 
ton premoga. Svojo plan-
sko obveznost so do 
konca leta presegli za 
okroglo 3 odst. 

Tudi kočevske rudarje ta-
rejo nekatere težave, ki so 
skupne vsemu rudarstvu in 
gospodarstvu v SFRJ in so 
predvsem v neusklajenih ce-

KOCEVSKA RAZGLEDNICA iz teh dni: če ni 
hribčku, gre tudi kar po ravnem . . . 

nah za premog. Kljub temu 
so se brez strahu spopadli z 
lastnimi problemi in so jih 
že odpravili. V letu 1961 so 
začeli postopoma opuščati 
dnevni kop, Id se zaradi ve-
likih količin jalovine ni ob-
nesel, ter so ga 1962 že v ce-
loti opustili. Zagrizli so se v 
rove pod zemljo in izkop 
premoga modernizirali. Vso 
razpoložljivo mehanizacijo so 
osredotočili v jamo. Letos je 
bilo pri tem še nekaj težav, 
pa so tudi te s 100-milijon-
sko naložbo premostili. V 
letu 1961 so dokončali grad-
njo nove separacije na glav-
ni vpadnik in gradnjo po-
daljška industrijskega tira. 
Celotna rekonstrukcija rud-
nika je veljala nekaj več kot 
5041 milijonov dinarjev. Ta 
sredstva so dobilo naložena 
in se bogato obrestujejo. 

Prevoz premoga je od ši-
rokega čela v jami pa do se-
paracije hi vagona, v katere-
ga zdrkne iz nje, v celoti 
mehaniziran. Storilnost dela 
je v jami neprimerno večja 
kot nekdaj. Število rudarjev 
se je zmanjšalo za 40 odst. 
(prej 651 zaposlenih v kolek-
tivu, zdaj 465). Z uvedbo me-
hanizacije in mehaniziranih 
širokih čel $c je rudniška 
storitev povečala od prejš-
njih 1,264 tone na 1,856 .tone 
dnevno na moža. Od prejšnje 

je večja za 47 odst. Danes 
je storitev še večja: posame-
zen rudar izkoplje v 8 urah 
2 toni premoga. 

Hkrati z večjo storilnostjo 
se je povečal tudi dohodek. 
Povprečni osebni dohodki so 
v letu 1961 znašali 27.000 di-
narjev na mesec, v letu 1962 
37.000 dinarjev in v letu 
1963 že 43.000! Leta 1961 so v 
rudniku ustvarili za 4 mili-
jone din skladov, 1962 so se 
skladi povečali na 45 milijo-
nov, 1963 pa bodo še neko-
liko večji. 

Sodobnejši izkop, ki upo-
rablja mehanizacijo, zmanj-
šuje porabo jamskega lesa. 
Na tisoč ton premoga so še 
1961. leta porabili 39 kubič-
nih metrov jamskega lesa. 
Odkar so uvedli mehanizira-
na široka čela ga porabijo 
na tisoč ton le še 16 kubič-
nih metrov. Ta prihranek je 
velikega pomena, ker posta-
ja les tudi pri nas vedno 
dragocenejša surovina. 

Kočevski rudarji — za do-
sežene uspehe jim lahko iz 
srca čestitamo! — bodo letos 
ustvarili 1 milijardo 100 mi-
lijonov dinarjev vrednosti. V 
tem znesku je močno udele-
žen tudi rudniški elektro-
stojni obrat, ki v kooperaciji 
z »Itasom« izdeluje posamez-
ne dele za avtomobilske pri-
kolice. 

Občini zahodne Dolenjske 
Ob združitvi obeh lokalnih listov osred-

nje in zahodne Dolenjske smo naprosili 
predsednika občinskih skupščin v Ko-
čevju in Ribnici, da bi nam odgovorila 
na tale vprašanja: 

1. Tovariš predsednik, prosimo vas, 
predstavite nam gospodarski razvoj 

vaše občine v zadnjih 10 letih. Naše 
bralce živo zanima, kakšen razvoj ste v 
tem desetletju dosegli, kolikšen je zdaj 
narodni dohodek občine in kakšen je 
njen prispevek skupnosti na področju 
industrije, kmetijstva in drugih panog. 

2. Turizmu se obeta na vašem po-
dročju lepa bodočnost, ki jo obnov-

ljena cesta Kočevje-Ljubljana samo še 
spodbuja. Kakšni so načrti vaše občine 

Prebivalci Brige, Ajblja, Kaptola 
si želijo elektriko 

Naselja Briga, Ajbl in Kap-
tol, ki leže ob cesti Kočevje 
— Reka so še vedno brez 
elektrike. Z elektrifikacijo so 
nekoč že začeOd, pa je nato 
zmanjkalo denarja. Vse tri 
vasi, skozi katere hitijo mno-
gi turisti proti Reki in mor-
.'u, bd bile praiv gobovo bolj 
urejene, kot so, če bi v njih 
svetila elektrika. 2ice z novo 
svetlobo bi. prinesle tja pro-
s ve ti jen ost, prebivalca bi lah-
ko poslušali radio in bi bili 
manj odrezani od sveta. Ob-
čani iz vseh treh vasi so pri-
pravljeni pri elektrifikaciji 
po svojih močeh pomagati, 
pravili bi pripravljalna dela, 
še vedno pa manjka približno 
milijon dinarjev, s katerim 
bi potegnili žice do Brige, Aj-
bla in Kaptola. Prepričani 
smo, da bi se ta milijon di-
narjev le našel pri EleSotro 
podjetju in še k'e drugje, tri 

vasi pa bi bile nato rešene 
nadležnih smrdljivk in sve-
ča/ve. 

V Stari cerkvi 
bi radi vodovod 

Krajevna organizacija Soci-
alistične zveze v Stari cerkvi 
deluje na območju sedem va-
si. Prebivalci Stare oerkive že 
več let razpravljajo o kana-
lizaciji v naselju, ki bd jo radi 
uredili, in o vodovodu ter 
javni razsvetljavi. Vsega hkra-
ti ne bi zmogli, prav gobovo 
ne, vodovod pa je najbolj 
mikaven zlasbi še zato, ker 
imajo hidrant ža v vasi. Pre-
bivalci so pripravljeni opra-
viti izkope, cevi in speciahia 
dela pa naj bi prispevala ob-
čina. Morda bodo tovrstne 
težave laže rešili s pomočjo 
krajevne skupnosti, o kaiteri 
so že začeli razpravljati. 

„Priporočam Pugled! • / 

Enaindvajsetletna VIKA 
STRMLJAN je imela prost 
dan, zato si pri vstopu v 
restavracijo hotela »Pu-
gled« ni nadela natakar-
skega predpasnika in sto-
pila za šank. To je napra-
vila včeraj in vsake dva 
dni prej, ker je v »Pugle-
du« zaposlena. 

V upravi hotela so po-
vedali, da je Vika najm-
lajša gostinska delavka z 
visoko kvalifikacijo v Slo-
veniji. 

»Bila sem v ustrezni šo-
li,« je povedala Vika. 

»Ste rojeni v Kočevju?« 
»Ne. Doma sem iz Save 

pri Litiji.« 
»Kočevje dobro pozna-

te? Koliko časa ste tu?« 
»V treh letih, kar sem 

tu, sem zelo dobro spoz-
nala Kočevje in bi se tež-
ko odločila za drug kraj.« 

»Kaj si mora ogledati 
vsak, kdor pride sem pr-
vič?« 

»Panoramo, posebej pa 
še Seškov dom in muzej.« 

»Katero gostišče pripo-
ročate?« 

»Hotel Pugled. Predvsem 
tega.« 

»Kako se živi kot gosti-
nec?« 

»Težko je biti gostinka, 
ker imamo zelo neurejen 
delovni čas.« 

»Kako pa je materam z 
majhnimi otroki?« 

»Te so precej razbreme-
njene. V Kočevju je več 
vrtcev, ki delajo, žal pred-
vsem dopoldne. Pri sta-
novanjski skupnosti ima-
mo pralnico, krpalnico, ši-
valnico in druge servise. 
To veliko pomaga.« 

»Kaj pogrešate?« 
»Obrat družbene prehra-

ne. Abonente imajo zdaj 
hotol in ostala gostišča.« 

»Kje se najbolje počuti-
te?« 

»Med ljudmi, se pravi, 
ko sem v službi.« 

»Se obetajo gostinstvu 
kakšne izboljšave?« 

»Kot odbornica pri ob-
činski skupščini zastopam 

nad 100 gostincev in vem, 
da je še veliko neurejenih 
vprašanj. V prihodnjem 
letu se pripravlja daljša 
razprava o gostinstvu in 
turizmu. Kako bo, bomo 
videli. Jaz sem optimist-
ka.« 

IVAN ZORAN 
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se nam predstavljata 
za hiter in učinkovit razvoj te pomemb-
ne gospodarske panoge? 

3. Katere naloge v gospodarstvu in 
posebej v družbenih službah ocenjuje 

vaša občinska skupščina kot najbolj pe-
reče in zato najnujnejše v letu 1964? 
Kako se jih boste lotili in s kakšnimi 
sredstvi? 

4. Kako ocenjujete, tovariš predsed-
nik, združitev NOVIC in DOLENJSKE-

GA LISTA v skupno medobčinsko gla-
silo naših občin? 

5. Dovolite še osebno vprašanje: Kaj 
želite občanom vašega področja ob na-

stopu novega leta 1964? 

Ribniška dolina: prelep turistični kraj 
Predsednik ribniške občinske skupščine predstavlja občino Ribnico na Dolenjskem 

Iz Ribnice nam je po-
slal predsednik občinske 

- skupščine zelo dolgo pi-
smo, T katerem podaja 
splošen pregled razvoja te 
zanimive občine. V odgo-
voru, ki ni potekal po 
naših vprašanjih, smo za-
to sami vstavili nekaj 
vmesnih naslovov. 

Ribniška občina ima pre-
težno kmetijsko - gozdarski 
značaj, saj je od skupne po-
vršine 25.500 ha približno 
10.500 ha kmetijskih površin, 
ostalih 15.000 ha pa pokriva-
jo gozdovi, ki so še večino-
ma v zasebni lasti, medtem 
ko je v družbenem sektorju 
4.500 ha gozdov. S kmetij-
stvom se ukvarja v občini 
kakih 4.000 ljudi; obdelovalne 

Sodražica: turizmu vedno večji pomen 
V Sodražici nimajo izbire, 

s 6im naj se ukvarjajo. V 
kraju imajo samo en samo-
stojni obrat (PLetilnica žičnih 
mrež) in en podružnični obrat 
oziroma odkupno postajo 
»Suho robo«. Spričo tega po-
svečajo vedno večjo pozornost 

»Pri nas ljudje radi po-
magajo, ko gre za skupno 
korist,-« pravi Janko Mi-

količ 

iturizmu, ki ima, v tem in oko-
liških krajih z nekaj znanimi 
turističnimi postojankami o-
betajočo prihodnost. 

O možnostih turističnega 
razvoja 'in ostalih problemih 
sta domačina JANKO MIKO-
LIC, poslovodja gostinskega 
obrata »Majolika«, in FRAN 
FAJDIGA, upokojenec in pred-
sednik krajevnega odbora, 
povedala naslednje: 

»V Sodražici in njeni oko-
lica imamo neikaj prav pri-

vlačnih krajev, kamor radi 
prihajajo turisti. Zadnje čase 
smo uredili tudi vprašanje 
gostišč in nočitev. Med pol-
letnimi počitnicami bomo do-
bili v goste ljubljanske šole: 
gimnazijce in učence osnov-
nih šol. Eni bodo preživeli 
počitnice na Travni gori, ki 
lahko sprejme hkrati nad 80 
turistov, drugi pa bodo ostali 
v Sodražici in imeli smučar-
ske treninge na tukajšnjih 
terenih ter treh manjših ska-
kalnicah. Dostop do Travne 
gore je možen iz dveh sme-
ri: iz Ribnice in Sodražice. 

Turistično društvo, ki sd ne-
prestano prizadeva urediti 
pogoje za hitrejši napredek 
kraja, je doseglo tudi nekaj 
drugih uspehov. Potem ko je 
uspešno uredilo vprašanje go-
stinskih zmogljivosti, je med 

V Loškem potoku 
odpirajo klubski 

prostor 
Kulturno-umetniško dru-

štvo »Ivan Vrtačnik« iz 
Loškega potoka bo 31. de-
cembra odprlo nove klub-
ske prostore, ki so jih že 
dlje časa pogrešali. Člani 
upravnega in nadzornega 
odbora društva in aktiv-
ni sodelavci se bodo 31. 
decembra ob 19.30 zbra-
li k slovesni otvoritvi. Po 
otvoritvi bo veselo silve-
strovanje. Voljeni! 

ALBIN KOŠMRLJ 

INLES: v kratkem času priučenih 
sto osemdeset ljudi 

Sodobna Industrijska 
proizvodnja zahteva hitro 
priučevanje delavcev, kije 
v veljavnem delovnem pro-
cesu toliko laže uresnič-
ljivo. V Inlesu v Ribnici 
dobro vedo, da morajo 
hkrati z modernizacijo 
proizvodnje in s speciali-
zacijo priučevati tudi de-
lavce, ki delajo za stroji. 
V Loškem potoku in v So-
dražici so v novembru in 
decembru 1963 priredili te-
čaj za priučitev na delov-
na mesta. V Sodražici ga 
je obiskovalo 26, v Lo-

Pozdravi in čestitke 
iz Skopja 

Pošiljamo jtovariške po-
zdrave delovnim ljudem na-
še komune, posebno pa ko-
lektivu SGP Zidar, in jim že-
limo v novem letu 1964 ve-
liko delovnih uspehov! 

Pozdravljamo tudi združi-
tev Novic in Dolenjskega li-
sta in upamo, da bomo z na-
šim tednikom tudi vnaprej 
zadovoljni. 

Gradbena skupina SGP 
Zidar. Kočevje, 
Gradbišče Skopje, p. p. 41 

škem potoku pa 39 delav-
cev. V januarju 1964 bodo 
pričeli z sodobnim teča-
jem v Ribnici, kjer se bo 
priučilo približno 50, in v 
Dolenji vasi, kjer se bo 
priučilo 20 delavcev. Ta 
tečaja bosta končana ko-
nec februarja, takoj nato, 
morda celo še v februar-
ju, pa bodo priredili priu-
čitveni tečaj še v Kočev-
ju, za kakšnih 50 delav-
cev. V pol leta bodo torej 
priučili delu v proizvodnji 
kar 180 ljudi. 

prebivalstvom začelo akcijo 
za pridobivanje tujskih sob. 
Treba je reči, da kažejo lju-
dje pni tem veliko razumeva-
nja. To dokazujejo tudi od-
lično opremljene sobe, ki jih 
oddajajo domačim in drugim 
turistom. Sadove je obrodilo 
še eno prizadevanje društva: 
urejeno je naselje in zasaje-
no lepotično drevje.« 

Dolga vas 
ima prosvetni dom 
Leto 1963 je bilo eno naj-

uspešnejših za prebivalce 
Dolge vasi pri Kočevju. 
Obnovili so prosvetni dom, 
ki ima po končni uredit-
vi 191 kvadr. metrov upo-
rabnega prostora. Sociali-
stična zveza v tem kraju 
je pritegnila k sodelovanju 
vse svoje člane in uspeh 
ni izostal. Pri gradnji do-
ma je 80 ljudi opravilo po 
15 ur prostovoljnega dela, 
1.200 prostovoljnih delov-
nih ur je prispevala mla-
dina, 108 občanov pa vsak 
po 1.500 dinarjev. Ob taki 
pomoči so se dela znat-
no pocenila in so znašala 
le 2 milijona 520.000 di-
narjev. Dokončali so jih 
v štirih mesecih, tako da 
je bil ob dnevu republike 
dom že odprt. 

Ribniška črpalka 
bo odprta maja 1964 

Komunalna uprava v 
Ribnici posveča vso po-
zornost izgradnji bencin-
ske črpalke, ki jo gradijo 
pred vstopom v središče 
ribniške občine. Črpalka 
že obratuje kakšno leto, 
vendar še ni dokončno 
urejena. Predvidevajo, da 
bodo ta pomembni objekt 
lahko odprli 1. maja 1964. 
Črpalka bo še bolj pospe-
ševala ribniški turizem, ki 
temelji predvsem na do-
mači obrti, spominkarstvu 
in nekaterih lepih izlet-
niških postojankah. Pri čr-
palki bo med drugim do-
grajen bife, v njenih pro-
storih pa tudi .večja raz-
gledna turistična karta 
Ribniške doline. 

zemlje pa je premalo zaradi 
številnih poplav in krasa. 
Nujno bo treba regulirati Bi-
strico in urediti melioracij-
ski sistem. 

V občini živi približno 12 
tisoč ljudi; od tega jih 1600 
dela v domačih podjetjih, 
precej pa se jih vozi na delo 
v sosednje občine. Veliko de-
lavcev dela tudi v tujini. Na-
rodni dohodek na prebivalca 
se bo letos od sedanjih 220 
tisoč din spet povečal za pri-
bližno 20 odst. Podatki po-
vedo, da industrija kot naj-
važnejša gospodarska panoga 
v občini hitro narašča, sle-
dijo pa ji obrt, trgovina, go-
stinstvo itd. 

Nič več samo »irešetarji« 
Nekoč je svet poznal Ribnico sa-

mo po izdelovalcih suhe robe, po 
»rešetarjih«, ki so sloveli s svojo 
bistrino in humorjem. Razen ope-
karne in nekaterih zasebnih 
žag ribniška dolina ni imela druge 
gospodarske dejavnosti. V zad-
njih letih pa je kljub začetnim 
težavam vendarle dosegla lepe 
uspehe. — Družbeni brutoproduki 
zraste v občini vsako leto za ka-
kih 15 do 20 odst. in bo znašal 
v letu 1964 že 6 milijard in 100 
milijonov dinarjev. Najmočnejša 
je lesna industrija, ki ima glede 
na naravne pogoje vse možnosti 
za dober, vsestranski nadaljnji raz-
voj, dosega pa že dobro polovico 
dohodka v občini. Smotrno izkori-
ščanje lesa in specializacija obra-
tov je bila dosežena z ustnnovit-
vijo podjetja »INLES«, kombinata 
lesne industrije v Ribnici. Poleg 
žagarske dejavnosti, ki dosega po-
lovico proizvodnje v podjetju, iz-
delujejo posamezni obrati, šolsko 
in poslovno pohištvo, stavbne in 
galanterijske izdelke, klasično em-
balažo in druge predmete. V pri-
hodnjih sedmih letih naj bi vlo-
žili v ta kombinat milijardo di-
narjev investicij, ki so namenjene 
predvsem za rekonstrukcijo obra-
tov in za moderne stroje. To pod-
jetje je hkrati naš največji Izvoz-
nik. 

Tudi kovinska industrija 
se razvija 

Lep razvoj se obeta tudi Kovin-
skemu podjetju, ki je nastalo iz 
malih kovinskih delavnic. Podjetje 
sodeluje s pomembnimi večjimi 
kolektivi kot so LITOSTROJ, 

•SKIP, VOZILA itd., izdeluje pa tu-
di različne gradbene naprave, dvi-
gala, mešalce, pluge, samokolnice 
in podobno blago. Podjetje ima 
lepo bodočnost, saj bo prihodnje 
leto kar za 50 odst. povečalo svojo 
dejavnost. 
• Tudi Pletilnica žičnih mrež v 
Sodražici ima lepo bodočnost. Tu 
izdelujejo različne mreže, tkejo si-
ta in druge izdelke žično-tkalske 
proizvodnje. Prihodnje leto bo 
podjetje z novimi modernimi stro-
ji v novih prostorih znatno pove-
čalo proizvodnjo, za vrsto let 
vnaprej pa ima že pogodbe s Te-
snilko iz Medvod. — Omenim naj 
šfe Žičnico, ki izdeluje sušilne na-
prave, Torbico v Sodražici in 
tekstilno tovarno SUKNO v Jur-
jevici. Vse te obrate smo ustano-
vili šele pred enim letom ali dve-
ma letoma, zdaj pa že močno po-
večujejo proizvodnjo in dajejo 
kruh novim ljudem. Zlasti je važ-
no zaposlovanje ženske delovne si-
le, ki se sprošča spričo mehani-
zacije v kmetijstvu. 

Velik pomen 
kmetijstva in gozdarstva 

V občini bomo morali zelo 
skrbeti za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ki dajeta pose-
ben značaj našim krajem. 
Krepil in razvijal se bo druž-
beni sektor kmetijstva, spričo 
arondacije zemljišč, odkupa 
zemlje in kooperacije v kme-
tijski proizvodnji pa nastaja-
jo tudi nove naloge za kme-
tijsko zadrugo Ribnica. Zdaj 
nima več gozdarstva, ki Je 
bilo njena najdonosnejša pa-
noga. Zadruga bo postala 
eden izmed glavnih činite!jev 

pri organiziranju in usmerja-
nju kmetijske proizvodnje 
zasebnikov in pri prodaji 
kmetijskih proizvodov na 
tržišče. Velik pomen ima ži-
vinoreja; v novih hlevih bo 
zadruga redila 800 glav gove-
je živine, pri površini 400 ha 
obdelovalne zemlje. Predvi-
deni so obsežni vodni in 
kmetijski melioracijski ukre-
pi, za kar pa bomo potrebo-
vali visoke kredite. Voda po-
plavlja zdaj zemljišča, ki bo-
do za zadrugo zelo drago-
cena. 

Franc lic, predsednik ob-
činske skupščine 

Tudi trgovina si obeta na-
predek z modernizacijo loka-
lov in skladišč. 

Vsa ribniška dolina 
je polna naravnih lepot 

Gostinstvo in turizem ima-
ta zares vse možnosti za 
uspešen razvoj. Seveda bo 
nujno treba zgraditi primer-
ne objekte za prenočišča, 
marsikak lokal pa kliče po 
preureditvi. Gostinsko pod-

zdaj muzej in letno gledališče v 
značilnem grajskem stilu. Tu je 
urejeni park in osrednje prizori-
šče kulturnega dogajanja naše ko-
mune. Podobo Ribnice dopolnju-
jejo značilni Plečnikovi zvoniki, 
zadnja mojstrova umetnina. 

Zaradi naštetih in drugih narav-
nih pogojev ima pri nas turizem 
vse možnosti, da doseže na vseh 
območjih komune vsestranski raz-
mah. Pokrajina je slikovita in 
raznovrstna, bogata s kulturnimi, 
zgodovinskimi in naravnimi vred-
notami, ki nudijo obiskovalcu ve-
ličastne razglede in prijeten oddih. 
Trdimo lahko, da Je vsa Ribniška 
dolina polna neobičajnih narav-
nih lepot. Gozdovi in vode so pol-
ne živali; zato bo treba s pravil-
nim lovskim gospodarjenjem po-
svetiti večjo skrb tudi lovskemu 
turizmu} 

Prihodnje leto nameravamo na-
daljevati gradnjo turističnega do-
ma v Belih vodah (v Loškem po-
toku), kjer bo v povezavi s Trav-
no goro lahko nastalo osrednj« 
simsko smučarsko prizorišče ra vso 
Dolenjsko, LJubljano ln druge na-
še kraje. 

Za naše kraje je značilno 
tudi -to, da privablja goste 
izumirajoča domača suhoro-
barska obrt, ki je stara nad 
800 let« Oživili smo izdelo-
vanje spomenikov, ki so dose-
gli v slovenskem merilu prvo 
mesto in jih zdaj kupujejo 
od nas že po vsej domovini. 
Zanje smo dobili številna 
priznanja, nag"rade ln pla-
kete. 

Skrbi v šolstvu In zado-
voljstvo z zdravstvom 
Tudi naši občini niso pri-

hranjene grenke skrbi v šol-
stvu. V 9 .šolah poučuje 66 
učiteljev in profesorjev 1700 
šolarjev. Učni kader je stro-
kovno dober, manjka nam le 
nekaj učiteljev za matemati-
ko, fiziko in telesno vzgojo. 
Šolski pouk pa ogroža po-
manjkanje šolskih prostorov 
in potrebne opreme, razen 
tega pa so otroci utesnjeni. 
Nujno bo treba graditi novo 
šolo v Ribnici, nekatere šole 
pa obnoviti. Seveda sami 
vsega tega ne bomo zmogli. 

Zadovoljni pa moramo biti 
z urejeno zdravstveno služ-
bo, saj sta nova zdravstvena 
domova v Sodražici in Lo-
škem potoku za naše občane 
velika pridobitev. Prihodnje 
leto bomo vložili vse sile, da 
bi dokončno uredili nemote-

Mimi Gričar, Angelca Lovšin in Jože Pajnič so se-« 
deli v eni izmed ribniških gostiln in čakali na kosi-
lo. — Za hrano je težko, veliko ljudi je zaposlenih,' 
stiska pa je v Ribnici še večja, odkar je gostilna 
»Pri Ribničanu« zaradi preurejanja zaprta. Povsod 
je treba čakati! — tak# so nam povedali. Tudi mi 
smo ugotovili, da so z gostinskimi zmogljivostmi v 

Ribnici močno na tesnem. 

V petek, 20. decembra, je v Ribnici zasedal svet za industrijo in obrt pri občin-
ski skupščini; razpravljal je o osnutku družbenega plana za 1964. Na sliki: 

pogled na del članov sveta med sejo 

Jetje že gradi restavracijo s 
sodobno kuhinjo, hkrati pa 
preureja dva objekta osred-
njega obrata za pridobitev 
novih prenočišč. Zdaj nudi 
prenočišča v glavnem le Doan 
na Travni gori, ki ga ljudje 
radi obiskujejo. Ribniška ob-
čina ima vrsto turističnih in 
zgodovinskih zanimivosti. Tu-
risti posebno obiskujejo 
Travno goro, Grmado, Ort-
neški grad, Novo Štifto 
(srednjeveške freske), Fran-
cetovo jamo (tu je prva ja-
marska koča v Jugoslaviji) 
in v njeni bližini najgloblje 
brezno na Dolenjskem (To-
bakova hruška); pri nas so 
, znameniti »Ribniški svatje« s 
stenami, legendarni Jelenov 
žleb iz NOB, izviri Bistrice 
ln Ribnice, pa še marsikaj 
drugega. 

Sredi Ribnice so ob potoku Bi-
•trica ohranjeni deli starega rib-
niškega gradu in obzidja, kjer je 

no zdravstveno poslovanje, 
s tem da bi ustanovili večji 
zdravstveni center v občini. 
# Vse to kaže, da se ̂  gos p o-
0 darstvo v ribniški občini 
% uspešno razvija in da sle-
# dimu začrtani poti, smer-
£ nicam in nalogam socia* 
0 listične graditve. Načrtno 
% dvigamo proizvodnjo in 
0 storilnost dela, skrbimo 
0 za dviganje narodnega do-
% hodka in s tem za višjo 
0 življenjsko raven našega 
0 občana. 

FRANC ILC 
predsednik občinske 
skupščine Ribnica l 

Kolektivom in znancem 
Vojak Jože Vidic z Zajčje-

ga vrha, ki je pri vojakih v 
Valjevu, pošilja tople novo-
letne čestitke vsem delov-
nim kolektivom na Dolenj-
skem, svojcem in znancem. 



Borci dobili 
27 stanovanj 

S stanovanjsko izgrad-
njo rešujejo v kočevski ob-

"čini že več let potrebe za-
poslenih in nezaposlenih 
občanov. V letu 1963 so 27 
stanovanj dodelili tudi bor-
cem in aktivistom NOB in 
tako stanovanjsko vpraša-
nje borcev ublažili. V bo-
doče bo treba v ta na-
men zagotoviti še 6 dru-
žinskih in 12 samskih sta-
novanj. 

LJVOLD: spomenik 
NOB 

Krajevni odbor Sociali-
stične zveze v Livoldu je 
sprejel nalogo, da v pri-
hodnjem letu zgradi spo-
menik tamkajšnjim pad-
lim borcem in žrtvam fa-
šističnega nasilja. Spome-
nik bodo predvidoma za-
čeli graditi v prvi polovi-
ci leta 1964. Sredstva za 
spomenik bodo zbrali v 
nabiralni akciji med pre-
bivalstvom. 

ZAPISKI S PLENUMA OBČINSKEGA ODBORA SZDL V KOČEVJU 

Zdaj: krajevne skupnosti 
— Krajevna skupnost 

je samostojna teritori-
jalna skupnost občanov, ži-
večih v posameznem nase-
lju ali delu naselja, v ka-
teri občani organizirajo 
komunalne, stanovanjske, 
gospodarske, zdravstvene, 
kulturne, prosvetne, vzgoj-
ne in drug« dejavnosti 
zaradi neposrednega zar 
dovoljevanja svojih potreb 
ter potreb družin, gospo-
(fln ) lev in naselja... 

Za uresničevanje svojih 
nalog krajevna skupnost 
lahko v skladu z zakonom 
ustanavlja servisne in de-
lovne organizacije... (Iz 
58. člena osnutka statuta 
občine Kočevje). 

O formiranju krajevnih 
skupnosti v nekaterih kra-
jih kočevske komune že raz-
pravljajte. Krajevnim skup-

»Kaj se vam je zdelo letos v naši 
družbeni ureditvi najlepše?« 

Ko človek bere, koliJco si na-
ši voditelji prizadevajo za mir 
med narodi, je kar ponosen, 

JANEZ ZNIDARSIĆ dela v 
Kovinskem podjetju v Ribni-
ci. Ko je slišal vprašanje, mu 
je obraz prepredel nasmeh, 
in ker smo ga priganjali k 
odgovoru, je začel: 

— Najlepše se mi je zdelo 
to, da nam je Ribničanom le «tala občina! če odrinemo 

lo malce na stran, pa bi 
rekel, da sem bil zelo vesel 
nove ustave, ki je prinesla 
Tidšemu človeku veliko pravic, 
pa' tudi precej dolžnosti. 

Kar nas živi na tem področ-
ju, smo bili veseli moderne 
ceste, ki nas je povezala s 
svetom. Toliko bolj smo je 
bili veseli, ker nismo raču-
nali, da bo tako kmalu pre-
urejena. Tudi jaz zdaj zjutraj 
laze zdrčim s svojim biciklom 

I "te Brega do Ribnice in po 
; iBlne nazaj domov, ker je as- tirno miru, ker bomo nato še 
j falt precej bolj gladek kot pa marsikaj zgradili, skovali in 
; iama&ta, kamnita cesta. Tudi naredili. Dela je dovolj, zaslu-
' %o, da ni vojne, da je po vsem žek je v redu, to pa je za 

tvetu mir, je veliko vredno, skromnega človeka dovolj! 

V Banji Loki so odkrili spomenik 
padlim junakom 

V novembru 1963 so • Banji Loki pri Kočevju na slovesen 
način odkrili spomenik »3 padlim borcem domačinom. Spo-
menik je btl dolgoletna želja okoliških prebivalcev, ki bi se 
radi oddolžili spominu na padle tvoje« ln sovaSčan*. Akcija 
7* gradnjo je potekala v okrilju krajevne organizacije ZB in 
N O V . Člani pripravljalnega odbora so »i porazdelili teren po 
•posameznih vaseh, kjer so zbirali sredstva in organizirali pro-
stovoljno delo. Okoliški prebivalci so darovali za okroglo 1 
milijon .100 tisoč dinarjev lesa in opravili približno 1200 pro-
stovoljnih delovnih ur. 

Na dan slavnostnega odkritja spomenika »e Je v Banji 
Loki zbralo okoli 600 ljudi, domačinov in gostov. Lepa sloves-
nost, na kateri je govoril domačin Jože Klarič, prvoborce in 
prvi okoliSki aktivist, v programu pa so sodelovali rudniška 
godba na pihala lz Kočevja ln Šolski otroci iz Banje Loke, bo 
ostala prebivalcem $e dolgo v spominu. Preprosti, pofitenl 
In prisrčni prebivalci Banje Loke in okoliških vasi, ki žive 
daleč od sveta v naseljih, razstresenih po obronkih kočev-
skih gozdov, so se tega dne sprostili v razgovoru s starimi 
borci, prijeten pomenek ln partizanska pesem pa sta se n»e-
iala še pozno v noč. 

nostim je bil posvečen tudi 
zadnji plenum obč. odbora 
SZDL v Kočevju prejšnji če-
trtek, ka je dal precej korist-
nih pobud za ustanavljanje 
teh samoupravnih organov. 

Občani čutijo potrebo po 
krajevnih skupnostih, ki naj 
hi zadovoljevale njihove po-
trebe, po drugi strani pa le 
mado ljudi razmišlja o tem, 
kakšna naj bo pravzaprav kra-
jevna skupnost. 

— Občinska skupščina lahko z 
odlokom pienese na posamezne 
ali na vse krajevne skupnosti na 
območ ju občine zadeve glede skr-
bi in vzdrževanja posameznih ko-
munalnih objektov in drugih ob-
jektov družbenega standarda, pra-
vi dalje statut občine Kočevje o 
krajevnih skupnostih, ter j im za-
upa organizacijo posameznih služb 
za zadovoljevanje skupnih potreb 
občanov, pri čemer poskrbi tudi 
za potrebna sredstva . . . Krajev-
na skupnost ima svoj statut, s ka-
terim je določena organizacija in 
njeno delo, njeno območja , orga-
nizacija in delo poravnalnih sve-
tov, potrošniških svetov, ustanav-
ljanja servisov itd. 

Prav pri izdelovanju statutov se 
bo morala bol j angažirati občin-
ska organizacija Socialistične zve-
ze ter pomagati krajevnim od-
borom oz. bodočim krajevninj 
skupnostim. SZDL naj bo tudi 
pobudnik za formiranje krajevne 
skupnosti, preden pa bodo lete 
ustanovljene, bo potrebnih še ve-
liko razprav na terenu. Jasno je, 
da. v vseh krajih ne bo moč takoj 
ustanoviti skupnosti, pač pa le 
tam, kjer so potrebni pogoj i . 
Tudi vsa naselja ne bodo mogla 
biti v krajevnih skupnostih, po-
sebno ne tista, ki so oddaljena. 
Na plenumti so menili, naj bi 
krajevne skupnosti ustanovili naj-
prej tam, kjer že delujejo sta-
novanjske skupnosti in močni kra-
jevni odbori (npr. v Kočevju, na 
Rudniku, v Fari, Dragi, Kočevski 
Reki, Stari cerkvi itd.) . Kjer za-
radi objektivnih pogojev ne bo 
moč ustanoviti krajevne skupno-
sti, so možne druge oblike samo-
upravnih organov, npr. predsed-
stvo zbor i volivcev, odbor SZDL 
itd 

Ena najtežavnejših stvari kra-
jevnih skupnosti bo financiranje. 
Občinski statut pravi: »Krajevne 
skupnosti opravljajo svoje naloge 
s sredstvi. Id jim jih v ta namen 
zagotovi občina, s sredstvi, Id jih 
prostovoljno dajejo občani, delov-
ne in druge organizacije, ter s 

sredstvi, ki jih ustvarjajo same z 
uslugami ln storitvami servisov in 
drugih delovnih organizacij . . . 
Krajevna skupnost lahko v soglas-
ju z občino uvede krajevni samo-
prispevek . . . « 

V občini je 24 krajevnih odbo-
rov, ki se bor i jo z velikimi na-
logami in še večjimi finančnimi 
težavami. Lani so krajevni odbori 
dobili od komune 6,000.000 din 
vendar je od tega precejšen del 
šel za elektrifikacijo, popravila 
poti itd. Po drugi strani pa tudi 
lahko trdimo, da je vsak vloženi 
dinar angažiral vsaj še en dinar 
pri občanih v obliki samoprispev-
ka, prostovoljnega dela itd. Ljud-
je veliko prispevajo pri elektrifi-
kaciji (Struge, Osilnica itd.) , v 
Dolgi vasi pa so z dvema mili jo-
noma in prostovoljnim delom ure-
dili lep kulturni dom. 

Urejena vaška pota niso naj-
nujnejše, kar l judje potrebujejo 
za zadovoljevanje svojih potreb. 
Krajevne skupnosti bodo imele 
velike naloge pri razvoju kul-
turnega življenja, predvsem pa pri 
ustanavljanju servisnih služb za 
pomoč družini (otroško varstvo, 
servisi), seveda le tam, kjer Je 
to ekonomsko pogojeno. Koristna 
je pobuda nekaterih tovarišev, da 
na bi vsaka skupnost ustanavljala 
servisov, ampak naj bi en servis 
pokrival večji teritorij (potu-
joče servisne delavnice). V Fari, 
kjer primanjkuje obrtnikov (pa 
tudi drugod), bi uspešno delai 
npr. obrtniški servis (krojači , 

čevljarji) , občani v Kočevju pa 
bi lahko prek potrošniških svetov 
ugodno vplivali na razvoj trgovi-
ne. 

Na plenumu so govorili še o 
strukturi krajevne skupnosti, na 
koncu pa sprejeli več sklepov, od 
katerih sta morda najvažnejša, da 
je treba temeljito preštudirati ob-
močja krajevnih skupnosti in pri-
poročilo občinski skupščini, naj v 
prihodnje zagotovi več sredstev 

krajevnim skupnostim. 

Iz Predgrada 
Na nedavnem občnem zbo-

ru prosvetnega društva so. 
pregledali delo letošnjega le-
ta, nakar so spet izvolila sta-
ri odbor, člani mu zaupajo 
in pričakujejo, da bo znova 
izpolnil pričakovala.' 

Jože Dolar, član lovske dru-
žine v Predgsadu, je imel 
pred dnevi spet dober pogled: 
ustrelil je dve divji svinji. 

J. S. 

V počastitev dneva JLA 
Kakor vsako leto je tu-

di letos garnizon narod-
nega heroja Mirka Bračiča 
v Ribnici skupno z osta-
limi prebivalci slovesno 
praznoval 22. december, 
dan JLA. 18. decembra so 
vojaki nastopili s kraj-
šim programom v šoli v 
Sodražici, pri čemer sta 
sodelovala zabavni orke-
ster Doma JLA iz Ribnice 
in kulturno-zabavna skupi-
na garnizona. Nekaj sta-
rešin je šolarjem pripove-
dovalo dogodke iz NOB. 
V Sodražici so prikazali 
tudi razstavo slik o borbi 
in izgradnji naše armade 
ter iz življenja in dela 
enot naše vojske. 

20. decembra zvečer je 
bila v Kočevju svečana 
akademija, pri čemer je 
sodeloval tudi zabavni or-
kester Doma JLA iz Rib-
nice, 21. decembra pa je 
garnizon organiziral tra-
dicionalno strelsko tekmo-
vanje med ekipami ZROP 

IHI!liillllUIIIII!H!l!lllll!ll!IIMIifni 

in strelskih družin iz Ko-
čevja in Ribnice ter dve-
ma ekipama garnizona. 
Isti dan zvečer je bila 
v Ribnici svečana akade-
mija, na kateri so nastopili 
Ljubljanski otket in skupi-
na opernih pevcev iz Ljub-
ljane. Na sam praznik, '22. 
decembra, so obiskali gar-

nizon predstavniki obeh 
občin ter pionirji. 

Štiri tisoč nočitev 
v »PUGLEDU« 

Hotel »Pugled« v Kočev-
ju je v minuli sezoni spre-
jel na prenočišče več kot 
4.000 domačih in tujih go-
stov. številni so gostje iz 
Italije in Nemčije, ki jih 
skm privabljajo bogata ko-
čevska lovišča. Samo mi-
nulo pomlad so inozemski 
lovci ustrelili 12 medve-
dov, nekaj jelenov, divjih 
prašičev, srnjad! in dru-
ge divjačine. 

OBVESTILO BRALCEM ,N0VIC' 
Za novoletno številko našega lista 

smo dobili tudi iz številnih krajev občine 
Kočevje in Ribnica toliko prispevkov in 
fotografij, da jih nikakor nismo mogli 
vseh objaviti že v današnji številki. Na 
vrsto pridejo prihodnji teden, ko bosta 
dobili občina KOČEVJE in RIBNICA 
•-^ka svojo redno komunsko prilogo v 
Dolenjskem listu. 

OSTANITE ZVESTI »NOVICAM«, KI 
BODO NADALJEVALE SVOJE POSLAN-
STVO V ZDRUŽENEM »DOLENJSKEM 
LISTU«! 

UREDNIŠTVO LISTA 

N M I ^ ^ 

»Kaj bi ukrenil, če bi bil 
en dan predsednik občinske 

skupščine?« 
S takšnim vprašanjem smo malo za šalo, malo za-

res iznenadili oni dan Metoda Piškurja, pomočnika 
kopača v kočevskem rudniku. V kolektivu velja za 
ostroumnega in šegavega človeka, zato niti ni bil po-
sebno iznenađen, širok nasmeh mu je ozaril lice 
(kar poglejte ga na sliki) in brez zadrege je odgo-
voril: 

— Najtaprvo bi knapom plače zrihtal! Poglejte, 
kako garamo, delo je vrhu tega še nevarno, dobi-
mo pa toliko kot delavci v tovarnah. Moja žena dela 
v »kemični«, pa se norca dela iz mene, ker zasluži 
toliko kot jaz! Naše delo je težko in nevarno, osnovo 
pa imamo premajhno, tako se mi zdi. 

Knapovski dinar vsi vidijo in vsi radi nosijo po 
ustih, ne vedo pa, da delamo po 30 in tudi 31 dni 
na mesec! človek je potreben dobre malice, pri takš-
nem delu še posebno, če pa greš na pol litra in nekaj 
založiš, pa si ob poldnevni zaslužek! 

Druga stvar pa je tisto z davki pri podjetju. Pra-
vijo, da je treba nekakšno »komutacijo« zmanjšati 
in so nam nabili dajatve, da bolj kot delamo, manj 
ostane. Temu pravijo menda davek na pridnost ali 
nekako tako. Jaz pravim: če se že trudimo, zakaj 
ne bi pustili tisti dinar, kar naredimo več, kolektivu? 
Tudi to bi uredil, če bi bil župan, v enem dnevu pa 
se najbrž ne bi dalo! — je še dodal tov. Piškur, zvito 
pomežiknil in se s pozdravom »Srečno!« nameri] 
proti jami. 

Tudi na Kočevskem krajši 
delavnik 

Kmalu po uzakonitvi ustavnega 
določila, ki pravi, ^ a j se delovv 
nemu človeku omogoči 42-urui 
delovni teden namesto sedanjega 
48-urnega, so v kočevski občini za-
celi iskati možnosti, da bi vpra* 
sanje realizirali. Prve temeljite 

razprave so povedale, da so mož-
nosti za znižanje tedenskih delov-
nih ur v več podjetjih. Ob koncu 
leta 1963 pa je že znano, da je 
podjetje »Trgopromet« uvedlo po-
skusni 42-urni delovni čas, »Teks-
tilana« se je za začetek odločila 
za 45-urni delovni tednik, inten-
zivno pa o tem razpravljajo tudi 
v podjetju »Avto Kočevje« , kjer 
bi lahko znižali delovni čas v re-
montni in servisni delavnici ter 
upravi. 

Poleg posamičnih razprav so 
iineli tudi skupne, obravnave o 
znižanju delovnega časa. Na or-
ganiziranem razgovoru je npr. 
predstavništvo KGP izjavilo, da 

bi morali hkrati z uvedbo novega 
delovnega časa zvišati plan, ker 
so pogoji v kmetijstvu precej dru-
gačni kot v drugih panogah. Več 
težav imajo tudi gostinci, ki sj,-
cer nimajo urejenega delovnega 
časa. 

Kaj lahko dosežejo z znižanjem 
delovnega tednika, ip pokazala 
med drugim tudi analiza v pod-
jetju »Tekstilana«. Po tej analhi 
bodo v podjetju v krajšem delov-

nem času povečali proizvodnjo za 
okrog 20 odstotkov. To povečanje 

DOLENJA VAS: 
gradili bodo dvorano 

V Dolenji vasi pri Ribnici 
že vsa povojna leta pogreša-
jo večji prostor za sestanke 
in druge prireditve. Stara 
dvorana je že davno doslu-
žila in se je ne splača več 
popravljati, gradnja nove pa 
je že deset in več let v na-
črtu. 

Ko so pred leti gradili no-
vo Solo, so zabetonirali tudi 
temelje za nov kulturni dom, 
v katerem bi bilo poleg dvo-
rane še nekaj Šolskih prosto-
rov (učilnice za tehnični po-
uk in kabineti, česar šola ni-
ma) ter stanovanja za učite-
lje. Ker je tđikrat zmanjkalo 
denarja, je gradnja zaspala, 
čeprav bi z malo več poguma 
kulturni dom brez težav spra-
vili pod streho. Tako so Do-
lenjevaščani še vedno brez 
kulturnega doma in vse nji-
hovo življenje se odvija v 

mali mladinski sobi ter v ve-
liko premajhni sejni sobi na 
krajevnem uradu. 

Vaščani so že večkrat pri-
čeli akcijo za nadaljevanje 
gradnje doma (temelji so &e 
dobri), toda nikdar niso 
uspeli. Pred letal so že zbrati 
precej sredstev, pred kratkim 
pa je krajevna organizacija 
SZDL spet sklenila pričfeti 
akcijo za gradnjo doma. V ta 
namen so izvolili poseben re-
žijski odbor, ki bo vodil vsa 
dela, k sodelovanju pa so 
sklenili pritegniti tudi pre-
bivalce sosednjih vasi (Lipo-
vec, Prigorica, Rakitnica, Bla-
te). Zavedajo se, da so spre-
jeli težko nalogo, saj bo 
gradnja tako velikega kultur-
nega doma zahtevala veliko 
sredstev, vendar upajo, da 
bodo v nekaj letih uspeli. Se-
veda pričakujejo izdatno po-
moč tudi od občine Ribnica. 



Za novo leto: spet 30 lepih nagrad! 
uiiiiiiiiHiiiiiHiraniiiH 

Snega nam je nasulo, da ga je kar preveč, 
prazniki bodo in za urico kratkočasja smo po-
skrbeli tudi mi s spodnjo nagradno križanko. 
Kar pogumno se je lotite, ni tako težka, kot 
bi človek mislil na prvi pogled. Reševalcem 
smo za njihov trud tudi tokrat pripravili ne-
kaj lepih nagrad: ^r-

1. NAGRADA - 10.000 DINARJEV 
2. NAGRADA - 5.000 DINARJEV 
3. NAGRADA - 4.000 DINARJEV 
4. NAGRADA - 3.000 DINARJEV 
5. NAGRADA - 2.000 DINARJEV 

6.-30. NAGRADA - 25 lepih knjižnih daril 

Izrezana križanka je kupon za udeležbo 
pri žrebanju! Rešitve' pošljite najkasneje do 
sobote, 11. januarja 1964, na naslov: DOLENJ-
SKI LIST, Novo mesto, p. p. 33, v spodnji levi 
kot kuverte pa posebej pripišite: KRIŽANKA. 

Upoštevajte: zamazanih, nečitljivih ali raz-
trganih križank ne bomo sprejemali, prav ta-
ko pa na pošti ne bomo prevzeli premalo fran-
kiranih kuvert! — Ne pozabite na r o b k r i -
ž a n k e napisati svoj točni naslov! 

Vsem reševalcem nagradne križanke želimo 
prijetno zabavo, prihodnje leto pa bomo za 
tako kratkočasje poskrbeli pogosteje kot le-
tos, saj bomo imeli za to na voljo tudi več 
prostora v našem domačem časniku! 

UREDNIŠTVO LISTA 

VODORAVNO: 1. in 128. 
vodoravno — novoletno vo-
ščilo (sedem besed), 23. na-
prava, ki z ultrakratkimi 
valovi odkriva položaj lad-
je ali letala, 24. naravna 
zmes apnenca in gline, 25. 
pokrajina in polotok v Gr-
čiji (kjer so Atene), 26. in-
digniran, užaljen, razkačen, 
27. očrt, kratice sloven-
ske tovarne avtomobilov, 
29. ironija, ironičnost, 32. 
okrajšava za hidrocentrala, 
33. zvišana nota D; staro-
italski bog podzemlja, 34. 
velikanski otok ob jugo-
vzhodni obali Afrike, 35. 
obrniti, zasukati, zaviti, 37. 
napadi, 39. nauk o ritmu; 
ritmične vaje, 42. slaboten, 
slab, 43. uganka v slikah, 
podobnica, 44. hribovje 
zraven Zagreba, izletniška 
točka Zagrebčanov, 45. go-
ra nad Lovranom ob vzhod-
ni istrski obali (1.396 m), 
46. travnata pokrajina, 47. 
začetnici priimka in imena 
slovitega elektrotehnika, 
48. kraji za smučanje; tla, 
zemljišča, 50. beseda, ki je 
sestavni del imena večine 
rek v Južni Ameriki, 52. 
naselje šotorov, 53. močno 
pomešan z vodo; dirigiran; 

54. alkoholna pijača, 55. 
kratica za vojna pošta, 56. 
kajman, ameriški kroko-
dil, 61. neobut, 62. evrop 
ska divja mačka, 64. ozna-
ka za avtomobile iz Kar-
lovca, 65. del voza, 66. 
znamka kamionov, 68. te-
kočina, v kateri se topijo 
smole, masti, barve itd. 69. 
oznaka za avtomobile iz 
Sombora, 70. kazalni zai-
mek, 72. z merjenjem do-
ločena višina kake točke, 
74. kosilo, 75. znak za sre-
bro, 77. veda o ustroju te-
lesa; raztelesenje, 79. krila-
ta beseda, 81. pokrajina, v 
kateri voda razjeda apne-
nec in ustvarja jame, vrta-
če in podobne pojave, 83. 
z medom osladiti; omeh-
čati (sadje), 84. takrat, 86. 
RS, 87. blodim, 88. grška 
Črka; kratica za republiški 
odbor, 90. kratica za in ta-
ko, 91. veznik; 

92. zelenica v puščavi, 94. 
eden, 95. znak za prvino be-
rilij, 96. znak za prvino 
natrij, 97. kratica za bol-
niški oddelek, 98. potepuh, 
100. zbor visokih funkcio-
narjev katoliške cerkve (za-
sedal Je pred kratkim), 
102. izbrana družba, izbrar 
na skupina, 105. država v 
Prednji Aziji, 107. električ-

ni prevodnik, skupno ime 
za katodo in anodo, 112. 
ubog, 113. kratica za držav-
na založba, 115. nastopa-
nje, 117. kratica za cen-
tralni odbor, 118. žuželka, 
119. pogreška, 120, žensko 
ime, 123. grški bog vina, 
125. pokrajina v Hrvatski, 
127. marširam. 

NAVPIČNO: 1. dejavnost 
tistih, ki se ukvarjajo z iz-
delovanjem plovnih objek-
tov in s čolnarjenjem, 2. 
redkost, 3. glavno mesto 
Etiopije (dve besedi), 4. je 
na glavi, 5. znak za prvino 
krom, 6. nasprotno od 

star, 7. šahovska figura, 8. 
okrajšava za opomba, 9. 
uta, hangar, 10. grški bog 
ljubezni, 11. speleologija, 
12. jalovost, neplodnost; 13. 
slišimo ga če kihnemo; 14. 
geodetska merilna pripra-
va (četrta črka :i), 15. vod-

„ja ilirskega gibanja in re-
formator pravopisa (Lju-
devit), 16. del polipovega 
telesa, 17. moško ime, 18. 
skupnost sosedov, sosed-
stvo, 19. nož za obrezova-
nje trte, 20. začetnici ime-
na in priimka slavnega ru-
skega pisatelja (Striček 
Vanja), 21. pranje, perilo, 
parnja, 22. delo, v katerem 
je sistematično prikazano 
znanje ali pregledno delo 
iz vseh znanosti, 28. znak 
za prvino tantal, 30. ozna-
ka za vozila iz skopskega 
okraja; 

31. živahen, gibčen, živ, 
34. mesarska sekira, 36, re-
ka v Srbiji; vrsta cigaret, 
38. polkrožni svod pri več-
jih zgradbah, 40. kratica 
za to je, 41. seznami imen, 
45. edini izvod, 49. okraj-
šava za eventualno, 51. 
zmrznjena megla ali rosa, 
57. prebivalec italijanskega 
mesta, v katerem je naj-
večje italijansko pristani-
šče ob Sredozemskem mor-
ju, 58. kozaški poglavar, 59. 
plemensko znamenje Indi-
jancev, 60. krajevni pri-
slov, 61. borbe, 63. vsakda-
nja začimba, 65. nadležna 
žuželka, 67. častni naslov, 
ki je bil podeljen tovarišu 
Titu na II. zasedanju 
AVNOJ, 69. priprava za se-
janje, 71. okrajšava za 
okrog, 73. kazalni zaimek, 
74. kis, 76. krajši izraz za 
njega, 78. kraj ob meji bli-
zu Nove Gorice; umirjen, 
80. potopis, načrt za pot -Cv 
prospektih in vodičih), 81. 
kuščarju podoben plazilec, 
82. nasprotno od dinamič-
no, 85. lekarna, 89. najbolj 
debel prst, 93. lep, čeden, 

95. lepo vedenje, 96. reka 
v Afriki; 

97. zasilno prenočevanje 
na prostem, zlasti v steni, 
99. šesta in druga črka, 
100. majhen kos, mlad kos, 
101. pripomoček za hojo 
po strmih snežiščih; drvar-
sko orodje, 103. čedna, za-
la, 104. ena izmed največ-
jih pokrajin Vietnama, 106. 
upanja, upi, 108. del voza, 
109. udi človeškega telesa, 
110. bodeča rastlina, plevel, 
111. pritrdilnica, 114. hu-
dobni, slabi, 116. osebni 
zaimek, 119. okrajšava za 
numero (številka), 121. 
znamka tovornih avtomo-
bilov, 122. najvišja igralna 
karta, 124. kratica za zvez-
ni odbor, 126. določni člen 
v italijanščini. 

Ali se ne bi preselili raje kar na havajske 
otoke? Tam boste lahko hodili bosi! 

Okrogle in robate 
Pri »Kolovratu« v Ljubljani 

se je zbirala pred zadnjo voj-
no družba slovenskih knji-
ževnikov. Razpravljala je o 
perečih kulturnih vprašanjih 
in pri dobri kapljici posta-
jala vedno bolj glasna in 
borbena, kar pogosto ni obe-
talo nič dobrega. 

Pesnik dr. Igo Gruden, ki je 
bil navadno tudi navzoč, jo 
je nekega večera še pred iz-
bruhom nevihte mahnil do-
mov. Naslednje jutro je ra-
doveden telefoniral pisatelju 
in književniku Jalnu in ga 
povprašal, kako je bilo po 
njegovem odhodu. Jalen mu 
je odgovoril: 

»Nu, slekli smo površnike 
in krepko zamahnili,.« 

* 

Pokojni dr. Stanko Vurnik 
je bil nekaj časa glasbeni kri-
tik pri »Jutru«. Nekega ve-
čera bi moral napisati oceno 
operne uprizoritve in koncer-
ta pevke Pavle Lovšetove. 
Ker je poznal odlične pevki-
ne sposobnosti, je šel v opero 
in nato še isti večer napisal 
obe kritiki. 

Ko je prišel drugo jutro v 
uredništvo, ga je dr. Vladi-
mir Knaflič nahrulil: 

»Vi ste pa tič, ld sliši travo 
rasti!« 

Uredniki so prisluhnili, 
Knaflič pa je nadaljeval 

»Danes je v »Jutru« zelo 
ugodna kritika o koncertu 
pevke Pavle Lovšetove. Kon-
certa pa sploh ni bilo, ker 
je bil zaradi njene bolezni 
odpovedan.« 

* 

Kolporter Polde je bil iz-
najdljiv človek. To je bilo 
tisti čas,- ko je vse pričako-
valo senzacij. Na lepem je 
pridrl iz tiskarne s šopom 
novopečenih časopisov in 
vpil. 

»Potres v Novem mestu! 
Hiše porušene/« i 

Ljudje so se gnetli k njemu, 
on pa je naglo prodajal in 
divjal naprej. 

»Sedem žrtev do sedaj. — 
Potres v Novem mestu!« 

Spet so se ljudje ustavljaU 
in kupovali. 

gnusni 
»Deset, enajst, dvanajst, 

petnajst žrtev!« je štel in je-
mal denar. 

Pri kavarni Evropi je bilo 
te sedemdeset žrtev. 

»Kje pa je pisano o potre-
tu?« so nazadnje vpraševali 
ljudje. 

»Tam, kjer je omenjen po-
tres pred sto leti! In žrtve so 
tisti, Jci so kupili časopis!« se 
je odrezal Polde. 

Akademski slikar Ivan čar-
go je v Operni kleti naletel 
na znanca, ki ga je prijatelj• 
sko potrepljal po rami in mu 
pokroviteljsko rekel: 

»Cargo, ali ni škoda tvojega 
slikarskega talenta! Saj se 
boš čisto zapil! Poglej, čar-
go, če leto dni ne boš pil, ti 
obljubim, da ti bom kupil za 
novo leto krasno obleko!« , 

čargo je pisano pogledal in 
dejal: 

»A tako? Hvala lepa! če 
leto dni ne bi pil, bi si lahko 
kupil sam kar tri obleke! 
Hvala lepa za tvojo prijaz-
nost!« 

Pa ga je zvrnil iz jeze še 
polič. 



Na Otočcu so imeli tičko 
Proti koncu leta 1961 se 

je glavnemu računovodji 
hotela Otočec zazdelo, da 
je blagajničarka Ana Ko-
zina pri delu malomarna, 
in je odredil komisijski 
pregled poslovanja. Ugo-
tovili so, da je predajala 
blagajno brez zapisnika, da 
ni vseh sprejetih iztržkov 
vknjižila, da ni skrbela 
za ažurnost poslovanja, ni 
redno odvajala denarja, 
pri prevzemu gotovine de-
narja ni štela. Razen te-
ga je puščala pisarno od-
prto in dostikrat denar 
kar na mizi. Tako je v 
nekaj mesecih takega po-
slovanja zmanjkalo 308.058 
din, zato so jo v podjet-
ju prijavili. 

VSEM 
KMETOVALCEM 
BREŽIŠKE KOMUNE 
2ELI SREČNO IN 
USPEHOV POLNO 

Prebrisanka pa je, med-
tem ko je bila njena za-
deva v kazenskem postop-
ku, začela še z drzne j ši-
mi dejanji ter je goljufala 
tudi svoje kolege in ko-
legice. Leta 1962 je neke-
mu uslužbencu odtegnila 
od mesečnega dohodka 
12.500 din, češ da jih mo-
ra zaradi sodne prepovedi 
poslati v Karlovac, pa de-
narja ni nikamor poslala. 
Za 15.000 din je ogoljufa-
la kolegico A. Z., ki je pri 
blagajni vzela akontacijo. 
Podpisala je blagajniški iz-
datek, ko na je prinesla 
denar nazaj, ji Kozinova 
zadolžnega listka ni vr-
nila. Denar je obdržala 
zase, v blagajni pa je A. 

Z. še vedno ostala dolžni-
ca. 

Na podoben način je go-
ljufala tudi s pomočjo 
akontacije, ki jo je v vi-
šini 5.000 din dvignila T. 
2. Kozinova ji je dala pod-
pisati neizpolnjen izdatek, 
kasneje pa je vanj vnesla 
vsoto 8.000 din. Tako je 
imela brez težav 3.000 din 
v žepu. 

Največjega podviga pa 
se je lotila poleti. J. K. 
je nagovorila, naj ji gre 
za poroka pri posojilu. 
Ko je ta privolila, ji je 
prevejana blagajničarka 
dala podpisati listine poso-
jilojemalca za 160.000 din. 
Mimogrede Je vse podpi-

se, ki so potrebni za ban-
ko, napravila sama. Uspe-
lo ji je na ime svoje ko-
legice dvigniti omenjeno 
vsoto. Naslednjega dne je 
šla v Ljubljano, preme-
njala ček za gotovino in 
denar zapravila. 

Okrožno sodišče v No-
vem mestu je pred dnevi 

ta primer obravnavalo ln 
obsodilo Ano Kozina zara-
di 5 kaznivih dejanj na 1 
leto in 2 meseca zapora. 
Obtoženka je tajila vse, 
razen nevestnega poslova-
nja in ponareditve listin 
za posojilo, dokazi o nje-
ni krivdi pa so bili na 
dlani. 

NA SUH0RJU: goljufija v službi 
in predrznost! 

Alojz Kastelic, obratovodja 
mizarskega obrata na Suhor-
ju, in računovodkinja Zden-
ka šuštaršič sta se morala 
pretekli teden zaradi golju-
fije zagovarjati pred sena-
tom okrožnega sodišča v No-
vem mestu. 

Obtožnica je dolžila Kaste-
lica, da je ponaredil 4 do-
bavnice: tri na ime sorodni-

kov, eno pa na ime brata 
računovodk!mj(e. Na dobav-

nicah je namesto sebe pod-
pisal lesnega manipulanta 
Pluta, češ da je on nabavil 
blago, čeravno je biil sam 
upravičen podpisati tako li-
stino. l*o je storili, da bi 
bilo zanj manj sumljivo. 

Ker je bilo na dobavnicah 
napisano, da so omenjeni 

NOVO LETO 

KMETIJSKA ZADRUGA 
B R E Z I C E 

TOVARNA ŠIVALNIH STROJEV 
» M I R N A « na Mirni 

POZDRAVLJA ZA NOVO 
LETO VSE ODJEMALCE 
IN KUPCE TER SE JIM 
SE NADALJE PRIPORO-
ČA S SVOJIMI KVALI-
TETNIMI IZDELKI! 

MESNICA 
BRESTANICA 

SE PRIPOROČA 
TUDI V NOVEM LETU 

IN POZDRAVLJA 
VSE SVOJE 

ODJEMALCE! 

MARTIN CVELBAR 
S O B O S L I K A R I N P L E S K A R 

NOVO MESTO, Cesta herojev 

ŽELI VSEM SVOJIM 
STRANKAM SREČNO 
IN VESELO LETO 1964! 
HKRATI OBVEŠČA, 
DA LAKIRA KOLESA, 
MOTORNA KOLESA 
IN VSE PEČNO 
SUŠEČE, 2GANO 
2ELEZNO 

DELOVNI KOLEKTIV PODJETJA 

„KOVINAR" 
KMETIJSKA 
ZADRUGA 
KOSTANJEVICA 
POŠILJA TOPLE NOVOLETNE ČESTITKE VSEM POSLOVNIM 
PRIJATELJEM, VSEM KMETOVALCEM NA SVOJEM OBMOČJU, 
IN OSTALIM DELOVNIM LJUDEM TER 2ELI Z VSEMI V NOVEM LETU 
SE TESNEJSEGA SODELOVANJA. 

NOVO MESTO 

ČESTITA 
ZA NOVO LETO 
SVOJIM POSLOVNIM 
PRIJATELJEM IN 
VSEM OBČANOM 
NOVOMEŠKE 
KOMUNE! 

Poslovno leto 1963 smo zaključili 
s pomembno delovno zmago: na-
kopali smo 100.000 ton kremen-
čevega peska. Ob petnajstletnici 
obstoja podjetja pozdravljamo 
vse delovne organizacije na na-
Sem področju ln v SFRJ! Tudi 
v bodoč« bomo vlagali vse sile 
in sposobnosti v uspešno izgrad-
njo tovarne stekla v Novem me-
stu ln v nadaljnji razvoj naših 
rudnikov nekovin. -

KREMEN NOVO MESTO 
Vsem delovnim ljudem v domovini prisrčno 
čestitamo ob vstopu v novo leto 1964! 

Delovni kolektiv MIZARSKEGA PODJETJA 

»PODGORJE« - Šentjernej 
VOŠČI SREČNO NOVO LETO VSEM PRE-
BIVALCEM ŠENTJERNEJA Z OKOLICO IN 
VSEM SVOJIM POSLOVNIM ZNANCEM! 

VSEM DELOVNIM KOLEKTIVOM, POSEBNO PA 
DELOVNIM LJUDEM DOLENJSKE, BELE KRA-
JINE, SPODNJEGA POSAVJA IN KOČEVSKE ŽELI 
SREČNO LETO 1964 

KMETIJSKA ZADRUGA 
DOLENJSKE TOPLICE 
a proizvodnima okolišema STRAŽA in URŠNA SELA 

KOMUNALNA BANKA 
NOVO MESTO 
ŽELI USPEHOV, SREČE 
IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA 
VSEM KOMITENTOM IN 
VLAGATELJEM, KATERIM SE TUDI 
VNAPREJ "PRIPOROČA! 

Varčevanje je v!*r blagostanja! 

GRADBENO OPEKARSKO 
PODJETJE 
MIRNA na Dol. 
POZDRAVLJA ZA NOVO LETO POSLOVNE 
ZNANCE IN VSE DELOVNE LJUDI! 

PRIPOROČAMO SE 
SVOJIM STRANKAM 
TUDI V LETU 1964 
IN JIM POŠILJAMO 
ISKRENE NOVOLETNE 
ČESTITKE Z NAJLEP-
ŠIMI ŽELJAMI! 

Mizarsko podjeije »HRAST« 
Š e n t l o v r e n c 

Štirje dobavili obratu les, j&t 
je Kastelic predložil za izpla-
čilo in dobil denar. Izkori-
stil je »domače« poslovanje 
v podjetju in slabo eviden-
co na obratu, kjer je bil sam 
za šefa. 

Sila zanimivo je bilo to, 
ko so sorodniki na sodišča 
trdili, da so resnično les do-
bavili in ga dobili tudi po-
šteno plačanega. Sodišče pa 
je ugotovilo, da sorodniki le-
sa sploh niso imeli, zato ga 
tudi prodati niso mogli . . . 

Oba obtoženca sta krivdo 
zanikala in drzno nastopala 
pred sodniki. Posebno Kaste-
lic je govoril tako, kot bi 
bil »bog i batina«. Računo-
vodkinja je vedela vsaj za 
dobavnico svojega brala, ki 
jo je napisala sama in tudi 
zanj dvignila denar, zato je 
bila obsojena na šest mese-
cev zapora. Razen tega pa ne 
bo smela dve leti opravljati 
službe, zvezane s samostoj-
nim razpolaganjem družbe-
nega premoženja. 

Alojz Kastelic, ki jc imel 
levji delež pri vsoti 572.833 
dni, bo sedel dve letf, po pre-
stani kazni pa tri leta ne bo 
smel opravljati službe na vo-
dilnem mestu, kjer bi lahko 
razpolagal ali upravi, jal z 
družbenim premoženjem. — 
Sodba še ni pravnomočna. 

Trinajstič je kradel 
MIHAEL BRAJDIČ je 

bil zaradi tatvin že dvanaj-
stkrat kaznovan, letos ok-
tobra pa so ga trinajstič 
dobili pri kraji. Tokrat 
je bil tako drzen, da je 
iz miličniškega avtomobi-
la, ki je stal ob cesti v 
Srebrničah, vzel zavojček 
sanitetnega materiala za 
prvo pomoč. , 

Zaradi tega ga je občin-
sko .sodišče v Novem me-
stu obsodilo na 6 mesecev 
zapora, kljub temu da ima 
10 otrok. Mihael Brajdič 
že prej ni bil zaposlen in 
je za otroke v glavnem 
skrbela žena, zato ne bodo 
nič na slabšem, če očeta 
6 mesecev ne bo doma. 

Pojasnilo 
12. decembra smo v našem 

tedniku objavili zapis »Kdo 
so ,pogumni' napadalci?«, 'kil 
nam ga je prinesel novomeški 
dopisnik. Po izidu številke 
smo na opozorilo postaje LM 
v Novem mestu zadevo po-
drobneje preverili in pri tem 
prišla do ugotovitve, da opis 
v omenjenem članku ne ustre-
za resnici in da »napadov« 
sploh ni .bilo. Ker pa ni iz-
ključeno, da so bili kdaj taki 
primeri nadlegovanja, vendar 
pristojnih organotv o tem ni 
nihče obvestil (vsaj pravočas-
no ne), poudarjamo, da J» 
dolžnost vsakega državi jena v 
bakem primeru takoj obvesti-
ti postajo LM, ki bo nujno 
ukrepala. 

NESREČE 
SMRT Off MLINU 

Pretekli teden se je v Žu-
ničah pri Vinioi zgodila hu-
da nesreča, ki je terjala Živ-
ljenje 56-letnega mlinarja Mi-
haela žuniča. Ob mlinskem 
kolesu je mlinar razbijal led, 
kolo pa ga je zagrabilo in 
ga tako poškodovalo, da je 
v nekaj minutah umrl. 

Avtomobil zdrknil 
s ceste 

21. decembra se Je na avtomo-
bilski cesti blizu Trebnjega pripe-
tila manjša prometna nesreia, ki 
jc late prizadela vozilo italijan-
skega avtomobilista Angela l.anija 
Iz Milana. I.ani je z osebnim av-
tomobilom Fiat i:;C0 (Ml 775.180) 
s precejšnjo hitrostjo vozil proti 
Ljubljani. Blizu priključka pri 
Trebnjem je srečaval tovo.n ak, 
zaviral in se naposled znašel pod 
cestiščem. Na zasneženi ces'i ga 
jc najprej obrnilo v nasprotno 
smer, nakar ji; zdrknil po dvrlne-
Irskem nasipu in spotoma p drl 
obcestni smernik. Vozilo je utrpe-
lo za okrop 20.000 din škode. Voz-
nik lani in njegova sopotnica 
Magdalena Rcsnik iz Ljubljane ni-
lita bila ranjena. 



Skrb za človeka naj bo tudi v prihodnje ena naših najvažnejših nalog! Na pragu 
novega leta želimo vsem občanom, delavcem, kmetom, uslužbencem in inteligenci, 
srečo, zdravje in zadovoljstvo pri delu! 

OBČINSKA SKUPSCINA 
ČRNOMELJ 

VSEM DELOVNIM 
KOLEKTIVOM NA. PODROČJU 
KOMUNE ŽELIMO 
V NOVEM LETU ŠE VEC 
DELOVNIH USPEHOV! 

* Občinski odbor SZDL 
Občinski komite ZKS 
Občinski odbor ZB 
Občinski komite ZMS 
Občinski sindikalni svet 
in ostale organizacije JUGOTANIN 

V novem letu prisrčno 
čestitamo in želimo obilo 
uspehov vsem delovnim 
ljudem iz Spod. Posavja! 
Hkrati se tudi v bodoče 
priporočamo vsem 
investitorjem! 

V PRIHODNJEM LETU SI BOMO 
PRIZADEVALI ZA CIM VEČJE USPEHE 
VSEGA KOLEKTIVA IN NAŠE 
SOCIALISTIČNE SKUPNOSTI. 
ZA NOVO LETO PA 2ELIMO VSO SREČO 
PREBIVALSTVU BELE KRAJINE! 

SVOJIM POSLOVNIM 
PRIJATELJEM IN 
STRANKAM VOŠČIMO 
ZA NOVO LETO! 

DELOVNI KOLEKTIV, ORGANI UPRAV-
LJANJA IN UPRAVA PODJETJA 

GRADBENO 
PODJETJE SAVA" 

VIDEM-KRŠKO 
MIZARSKA 
DELAVNICA 
T R E B N J E 

BELT 
Č R N O M E L J 

VSEM POTROŠNIKOM, 
KI KUPUJEJO KVALI-
TETNO IN CENENO 
ČOKOLADO „IMPERIAL" 

V I D E M - K R Š K O 
2ELI KOLEKTIV TOVARNE VSO SREČO V LETU 1964! 

BELOKRANJSKO 
GRADBENO PODJETJE 
Č R N O M E L J 

KONFEKCIJA PAPIRJA 
^ VIDEM-KRŠKO 

S Č E S T I T A ZA -NOVO LETO 1964 VSEM POSLOVNIM 
PRIJATELJEM IN ODJEMALCEM, VSEM OBČANOM IN 
DELOVNIM LJUDEM! 

Vsem delovnim ljudem 
naše domovine, zlasti 
pa prebivalcem metli-
ške komune, želimo 
srečno novo leto 19641 

KOLEKTIV 

ČESTITA VSEM OBČANOM, DELOVNIM 
KOLEKTIVOM IN INVESTITORJEM 
TER JIM 2ELI SREČNO IN USPEHOV 
POLNO NOVO LETO 1964! 

KOMUNALNE UPRAVE 

VSEM ZAVAROVANCEM, 
KMEČKIM ZAVAROVAN-
CEM, UPOKOJENCEM, 
INVALIDOM IN 
NJIHOVIM SVOJCEM 
2ELI VSE NAJLEPŠE 
V LETU 1964 

KOMUNALNI ZAVOD 
ZA SOCIALNO 
ZAVAROVANJE 
N O V O M E S T O 

DELOVNI KOLEKTIV 

PODJETJE ZA P H PROMET 
N O V O M E S T O 
2ELI OB VSTOPU V NOVO LETO OBILO SREČE IN 
ZADOVOLJSTVA VSEM PORABNIKOM PTT USLUG! mm 

TUDI V NOVEM LETU SE SVOJIM STRANKAM 
PRIPOROČAMO ZA NAKUP V NAŠIH DOBRO 
ZAL02ENIH PRODAJALNAH IN JIM 2ELIMO 
SE VEC ZADOVOLJSTVA IN USPEHOV! 

POŠILJA ISKRENE 
NOVOLETNE POZDRAVE 

IN ČESTITKE VSEM 
KOLEKTIVOM V OBČINI 
TER VSEM DELOVNIM 

LJUDEM K SPLOSNO 
T R G O V S K O 
PODJETJE 

KMETIJSKA ZADRUGA 
O D M A M P I I 
I j i l I V I • • • želi srečno, zadovoljno in uspehov 
W i l l M polno leto ~1964 vsem poslovnim 

prijateljem, zadružnikom in ostalemu 
prebivalstvu na s-ojem območju. 

M E T L I K A 
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OBČINSKA SKUPŠČINA 
OBČINSKI ODBOR SZDL - OBČINSKI KOMITE ZKS - ( J i M / H M E T C T A 
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV - OBČINSKI KOMITE I I V V U IVlL^J | I I 
ZMS - OBČINSKI SINDIKALNI SVET 

ISKRENE NOVOLETNE ČESTITKE VSEM DELAVCEM IN USLUŽBENCEM 
V DELOVNIH KOLEKTIVIH, VSEM TOVARIŠEM IN TOVARIŠICAM, KI 
DELAJO V UPRAVNIH SLUŽBAH, PROSVETNIH, ZDRAVSTVENIH IN KUL-
TURNIH USTANOVAH, V PROMETU, OBRTI, GOSTINSTVU IN TURIZMU, 
VSEM ZADRUŽNIKOM IN DRUGIM KMETOM, NAŠI MLADINI TER VSEMU 
PREBIVALSTVU NA OBMOČJU OBČINE! 

DELOVNI KOLEKTIV 

Ljubljana - obrat 

NOVO 
MESTO 

TOVARNE POHIŠTVA 
B R E Ž I C E 

VOŠČI V LETU 1964 VSO SREČO IN ŽELI PRIJETNO 
PRAZNOVANJE NOVEGA LETA! 

ZELI 
SREČNO NOVO LETO 

VSEM SVOJIM 
STRANKAM! 

„PRESKRBA" 
S E N O V O 

POZDRAVLJA OB NOVEM LETU 
SVOJE ODJEMALCE IN POTROŠNIKE 
IZ SPODNJEGA POSAVJA! 

GOSTINSKO PODJETJE STANOVANJSKA SKUPNOST SEVNICA Delovni kolektiv, organi samoupravljanja ln uprava 

HOTEL 
METROPOL 

NOVO 
MESTO 

LESNEGA KOMBINATA se pridružuje čestitkam ostalih delovnih kolektivov po 
naši domovini, hkrati pa priporoča svoje servise: Pral-
nico - Družbeno prehrano - Krojaštvo - Soboslikarstvo 
in Pleskarstvo — Zidarske usluge — Ključavničarstvo ta 
Vodovodno-instalaterski servis — Brivske in frizerske 
usluge. 
Prepričajte se o kvaliteti naSih uslug! Hkrati obvešča-
mo javnost, da se bomo 1. I. 19M preimenovali v 
Krajevno skupnost, obdržali pa bomo isto dejavnost. 

SREČNO NOVO LETO 
ŽELI 

VOŠČI SREČNO IN 
ZADOVOLJNO LETO 1964 

SVOJIM GOSTOM 
IN SE PRIPOROČA 

ZA OBISK! 

„NOVOLES" 
NOVO MESTO 
POŠILJAJO OB SLOVESU STAREGA LETA 
NAJLEPŠE POZDRAVE IN ŽELJE VSEM 
DELOVNIM ORGANIZACIJAM, KAKOR TUDI 
POSAMEZNIKOM! 

KOMUNALNO 
OBRTNO PODJETJE 
S E V N I C A 

ZADRUŽNIKOM IN OSTALEMU KMEČKEMU 
PREBIVALSTVU METLIŠKE KOMUNE VOŠČI 
SREČO V LETU 1964 

Kolektivi podjetij 

MESTNA KLAVNICA 
PEKARIJA 
F0T0-KIN0 

b svojimi obrati: 

GRADBENIŠTVO — 
KAMNOLOM — MIZARSTVO 
Z ŽAGO — TAPETNIŠTVO -
CEMENTNINARSTVO 
IN AVTOPREVOZNIŠTVO 

METLIKA KMETIJSKA ZADRUGA 
METLIKA Čestitajo za novo leto ln se priporočajo! 

KOLEKTIV SPLOŠNEGA 
KOVINSKEGA PODJETJA 

POZDRAVLJAMO DELAVCE, POSEBNO PA 
RUDARJE IZ VSEH PREMOGOVNIKOV 
NASE DOMOVINE! 

KOLEKTIV INVALIDSKEGA ZAVODA 

„K0MET" M E T L I K A 
čestita vsem sorodnim kolektivom za novo leto, ^ 
Se posebej pa želi vsem Invalidom srečo in za-
dovoljstvo! 

KOVINAR 
ČRNOMELJ 

RUDNIK 
RJAVEGA PREMOGA 
KANI2ARICA 

NOVOLETNI POZDRAVI IN ŽELJE 
VELJAJO DELOVNEMU LJUDSTVU 
NAŠE SOCIALISTIČNE DOMOVINE! 

ČESTITA OB VSTOPU 
V NOVO LETO 

IN SE PRIPOROČA! 
IZDELUJEMO NAMIZNE 

ROČNE ŠKARJE 
RS 17, RS 18 IN RS 19 

TER EKSCENTRSKE 
STISKALNICE -

ES 6 t itd. 

KMETIJSKA ZADRUGA 
ŽUŽEMBERK 
ŽELI SREČO, USPEHE IN ZADOVOLJSTVO 
V LETU 1964 VSEM KMETOVALCEM 
NA SVOJEM OBMOČJU! LIT02ELEZNA INDUSTRIJA 



KMETIJSKA 
ZADRUGA 
NOVO MESTO 
ŽELI VSO SREČO V LETU 1964 VSEM KME-
TOVALCEM DRUŽBENEGA IN ZASEBNEGA 
SEKTORJA NA SVOJEM OBMOČJU! 

TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO 

„KRKA"-BREŽICE 
POŠILJA ZA NOVO LETO 
PRISRČNE ČESTITKE 
VSEM SVOJIM 
ODJEMALCEM IN SE 
JIM TOPLO PRIPOROČA 
TUDI V PRIHODNJEM 
LETU! 

DELOVNI KOLEKTIV, ORGANI 
SAMOUPRAVLJANJA IN UPRAVA 

INDUSTRIJE 
OBUTVE 
NOVO MESTO 

SVOJIM GOSTOM 
IN PREBIVALCEM 
SEVNIŠKE KOMUNE. 2ELI * 
SREČNO LETO 1964 

GOSTINSKO 
PODJETJE 
SEVNICA 
z obrati: KOLODVORSKA RESTAVRACIJA — 
BIFE NA POSTAJI — GOSTILNA PRI LOV-
CU — GOSTILNA NA KRI2IŠCU — GOSTIL-
NA POD GRADOM IN BIFE V ŠMARJU. 

PRIPOROČAMO SE TUDI V PRIHODNJE IN 
POŠILJAMO ISKRENE ČESTITKE 
IN LEPE 2ELJE VSEM POTROŠNIKOM 
IZ BELE KRAJINE. 

SPLOŠNO 
TRGOVSKO PODJETJE 

»POTROŠNIK« Črnomelj 

VSEM VOZNIKOM 
IN LASTNIKOM 

MOTORNIH VOZIL 
2ELI SREČNO 

IN ZADOVOLJNO 
LETO 1964 

TRGOVSKO PODJETJE 

»PETROL« 
L J U B L J A N A 

POSLOVALNICA 

NOVO MESTO 

„ISKRA" 
VOŠČIJO 
SREČNO NOVO LETO 
VSEM DELOVNIM 
LJUDEM NASE DOMO-
VINE! 

K r a n j - TOVARNA UPOROV 

Š E N T J E R N E J 
POŠILJA NOVOLETNE ČESTITKE IN POZDRAVE VSEM DELOVNIM KO-
LEKTIVOM V PODJETJIH IN USTANOVAH, VSEM OBČANOM DOLENJ-
SKE, BELE KRAJINE IN SPOD. POSAVJA, KAKOR TUDI OSTALIM 
DELOVNIM LJUDEM V NAŠI DOMOVINI! 

MESARIJA 
Ž U Ž E M B E R K 

, in 

° GOSTINSKO 
PODJETJE 

Ž U Ž E M B E R K 

2ELITA SREČO, HKRATI 
PA POZDRAVLJATA 

SVOJE STRANKE IN 
SE JIM PRIPOROČATA! 

v-

* m ' 

FARMIS - farmacevtsko 
kemijski kombinat 
Slovenije 
OBRAT 

ff 

// KRKA 
NOVO MESTO 
POZDRAVLJAMO VSE DELOVNE LJUDI 
JIM 2ELIMO V LETU 1964 OBILO USPEHOV 
IN SREČE! 

ČESTITKE 
IN LEPE 2ELJE 
D E L O V N E G A 
K O L E K»T I V A ff LEPIŠ" METLIKA 

VELJAJO VSEM 
TOVARIŠEM 
IN TOVARISICAM 
V NAŠI 
DOMOVINI! 

KROJAŠKO PODJETJE 

„KROJAČ" 
NOVO 
MESTO 

nudi potrošnikom 
kvalitetno konfekcijo 
in izdeluje oblačila po 
meri! 
Vsem svojim 
strankam in 
delovnim kolektivom 
novomeške komune 
želimo srečno 
novo leto! 

ELEKTROTEHNIČNO 
PODJETJE 
NOVO 
MESTO 

NOVIH USPEHOV, OBILO SREČE IN OSEBNEGA 
ZADOVOLJSTVA 2ELI V PRIHODNJEM LETU 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE 
INVALIDOV 
IN DRUGIH OSEB 
B R E S T A N I C A 

TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO 
IN DROBNO 

VOVO MESTO 
Z VSEMI SVOJIMI PRODAJALNAMI 
VOŠČI SVOJiM STRANKAM IN POSLOVNIM 
PRIJATELJEM VSO SREČO 
V PRIHODNJEM' LETU! 

ŽELI SREČE 
IN ZADOVOLJSTVA 
V LETU 1964! 

KMETIJSKA ZADRUGA 
TREBNJE 
POZDRAVLJA VSE KMETOVALCE NA OBMOČJU 
ZADRUGE IN JIM 2ELI V PRIHODNJEM LETU 
NOVIH USPEHOV IN OBILO SREČE! 



V / 

GOZDNO GOSPODARSTVO 
čestita ob vstopu v novo leto 
vsem tovarišem in tovarišicam, 
ki so zapcrleni v gozdarstvu, 
kakor tudi ostalim delovnim 
ljudem! 

PREBIVALSTVU BELE KRAJINE, 
DOLENJSKE IN SPOD. POSAVJA 
2ELI SREČNO LETO 1964 

OBRTNI SERVIS 
SEMIČ 
IN SE PRIPOROČA! 

PRIJETNO 
PRAZNOVANJE 
NOVOLETNIH 

PRAZNIKOV 2ELI 

I S K R A 

17 ELEKTRO" 
LJUBLJANA — ENOTA 

NOVO MESTO 
ŽELI SREČNO IN ZADO-
VOLJNO LETO 1964 VSEM 
POTROŠNIKOM ELEKTRIČ-
NE ENERGIJE! 

KRANJ - TOVARNA KONDENZATORJEV 

POZDRAVLJA USPEHE DELOVNIH KOLEKTIVOV, KI 
SO JIH DOSEGLI V PRETEKLEM LETU IN 2ELI VSEM 
DELOVNIM ORGANIZACIJAM V LETU 1964 NOVIH 
DELOVNIH ZMAG! 

SEMIČ 

VSEM 
SVOJIM GOSTOM 
2ELIMO SREČO 

IN ZADOVOLJSTVO 
V NOVEM LETU! 

ZDRAVILIŠČE 
ŠMARJEŠKE 

TOPLICE 

GOSTIŠČE 
GRAD 

MOKRICE 
IN SE PRIPOROČA 

ZA OBISK 

/ / 

TRGOVSKO PODJETJE 

V I N O 
B R E Ž I C E 

ff 

DELOVNI KOLEKTIV TEKSTILNE TOVARNE 

„NOVOTEKS" 
NOVO MESTO 
POŠILJA TOPLE NOVOLETNE ČESTITKE VSEM DE-
LOVNIM LJUDEM DOMA IN V TUJINI, POSEBNO PA 
PREBIVALCEM DOLENJSKE IN BELE KRAJINE! 

POZDRAVLJA OB KONCU STAREGA LETA 
VSE SVOJE POSLOVNE PRIJATELJE TER 
DELOVNO LJUDSTVO BREŽIŠKE KOMUNE, 
2ELEC TUDI V PRIHODNJE OBILO SREČE! 

VSEM GOSPODARSKIM IN DRUGIM DELOVNIM 

ORGANIZACIJAM, OBČANOM IN VSEM DELOV-
\ 

NIM LJUDEM V KOMUNI 2ELIMO NOVIH USPE-

HOV V LETU 1964 IN JIM PRISRČNO ČESTITAMO! 

OBČINSKA SKUPŠČINA 

Belokranjska trikotažna industrija 

SE POSLAVLJA OD STAREGA LETA Z NEŠTETIMI 
USPEHI IN ŽELI VSEM BELOKRANJCEM IN 
SVOJIM POSLOVNIM PRIJATELJEM TUDI V 
NOVEM LETU USPEHOV, SREČE IN ZADOVOLJ-
STVA! 

TREBNJE 
OBČINSKI ODBOR SZDL # OBČINSKI KOMITE 
ZKS # OBČINSKI ODBOR ZB * OBČINSKI KO-
MITE ZMS # OBČINSKI SINDIKALNI SVET 

METLIKA 
SPLOŠNO MIZARSTVO D V O R 
PRI ŽUŽEMBERKU 

POŠILJA NOVOLETNE ČESTITKE 
PREBIVALCEM SUHE KRAJINE Z 2ELJO, 
DA BI V NOVEM LETU 2IVELI SREČNO 
IN ZADOVOLJNO! 

VSE SVOJE POSLOVNE ZNANCE 
IN PRIJATELJE, KAKOR TUDI OBČANE 
NOVOMEŠKE KOMUNE POZDRAVLJA 
OB VSTOPU V LETO 1964 

NOVOMEŠKA 
OPEKARNA 
ZALOG 

IN JIM PRISRČNO ČESTITA! 

VSEM INVESTITORJEM, DELOVNIM 
ORGANIZACIJAM V PODJETJIH 
IN USTANOVAH, KAKOR TUDI OSTALEMU 
PREBIVALSTVU DOLENJSKE, BELE KRAJINE 
IN SPOD. POSAVJA VOŠČI ZA NOVO LETO 
IN SE ŠE NADALJE PRIPOROČA 

•vV'«. 
- A - - * 

SGP » P I O N I R « N o v o mesto m 



OB VSTOPU V LETO 1964 
ŽELIMO VSEM 
DELOVNIM LJUDEM SE 
MNOGO USPEHOV IN 
OSEBNEGA ZADOVOLJ-
STVA! 

KOVINSKO PODJETJE 
TREBNJE 

VSEM SVOJIM ODJEMALCEM 
IN POSLOVNIM PRIJATELJEM 
SE PRIPOROČAMO TUDI V 
PRIHODNJEM LETU IN JIM 
ŽELIMO VSO SREČO! 

TRGOVSKO 
PODJETJE 
SEVNICA 
s svojimi poslovalnicami v Sevnici, 
Krmelju, Loki pri Zidanem mostu, 
na Blanci, v Zabukovju, na Razboru,' 
Bregu, v Šentjanžu, Tržišču, Studencu/ 
in na Logu pri Sevnici 

K O L E K T I V I : 

Knjigovodski center 0 Tapetni-
štvo in dekoraterstvo O Parna 
pekarna • Valjčni mlin • Briv-
sko-frizersko podjetje 

Č R N O M E L J 
pošiljajo za novo leto 1964 
ske občine lepe pozdrave 

vsem občanom črnomalj-
s prisrčnimi čestitkami! 

VSE NAJLEPŠE V 

HOTEL 
LETU 1964 ZELI SVOJIM GOSTOM 

GRAD 0 T 0 Č E C 
KOPITARNA SEVNICA 

V METAL" 
obrtna nabavno-
prodajna zadruga 

JESENICE na Dol. 

želi v prihodnjem letu 
vsem delovnim kolek-
tivom sorodnih strok 
kar največ uspehov! 

KOMUNALNO 
TRANSPORTNO 
SERVISNO PODJETJE 

vošči 
na pragu 

POZDRAVLJAMO VSE DELOVNE LJUDI 
V DOMAČI OBČINI KAKOR TUDI DRUGE 
OBČANE IN JIM ŽELIMO VSE NAJLEPŠE 
V NOVEM LETU! 

Podjetje za popravljanje 
železniških voz, Dobova 

VSEM TOVARIŠICAM IN TOVARIŠEM, 
KI KUPUJEJO NAŠE IZDELKE, 
POŠILJAMO PRISRČNE POZDRAVE ZA NOVO 
LETO IN JIM ŽELIMO SE MNOGO 
ZADOVOLJSTVA IN DELOVNIH USPEHOV! 

ISKRENE ČESTITKE VSEM 
DELOVNIM KOLEKTIVOM IN 
POSAMEZNIKOM NA 
PODROČJU VSE SRS! 

K M E T I J S K O 
G O Z D A R S K O 
P O D J E T J E 
B R E 2 I C E 
Z VSEMI SVOJIMI 
EKONOMSKIMI ENOTAMI, 
KI OPRAVLJAJO GOZDARSKA 
DELA! 

KONFEKCIJA 

LISCA SEVNICA 

TUDI V BODOČE SI BOMO PRIZADEVALI 
ZA NAPREDEK PODJETJA IN KRAJA! 
VSEM DELOVNIM LJUDEM IZ DOBO VE IN 
OKOLICE ŽELIMO SREČNO NOVO LETO! 

MIZARSKO PODJETJE 
DOBOVA 

„PREVOZ" BREŽICE 
ČESTITA OB VSTOPU V LETO 1964 VSEM 
POTNIKOM IN SE TUDI V BODOČE .PRIPOROČA! 

VSEM, KI SE POSLUŽUJEJO NAŠIH USLUG, 
ŽELIMO TUDI V PRIHODNJEM LETU 
VSE NAJBOLJŠE! 

V 
TRANSPORT" 
VIDEM-KRŠKO 

V PRIHODNJEM LETU 
ŽELIMO VSEM 
DELOVNIM LJUDEM 
OBILO SREČE 
IN ZADOVOLJSTVA! 

OPEKARNA 
BREŽICE 

VSEM DELAVCEM, USLUŽBENCEM, KMETOM, INTELIGENCI VSEH 
POKLICEV, MLADINI, PIONIRJEM, PRIPADNIKOM JLA IN OSTALIM 
DELOVNIM LJUDEM NA OBMOČJU KOMUNE ŽELIMO V LETU 1964 
SE MNOGO DELOVNIH USPEHOV IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA! 

OBČINSKA 
SKUPŠČINA 
BREŽICE 
• OBČINSKI KOMITE ZKS 
O OBČINSKI ODBOR SZDL 
• OBČINSKI KOMITE ZMS 
• OBČINSKI ODBOR ZB 
• OBČINSKI SINDIKALNI SVET 

ZA NOVO LETO 1964 ŽELIMO VSO SREČO, ZADOVOLJSTVO IN SE MNOGO 
NOVIH USPEHOV PRI DELU VSEM TOVARIŠEM IN TOVARIŠICAM V PODJETJIH 
IN USTANOVAH! 

OBČINSKA SKUPŠČINA 
VIDEM-KRŠKO 

# OBČINSKI ODBOR SZDL 
t OBČINSKI KOMITE ZKS 
# OBČINSKI ODBOR ZB 
0 OBČINSKI KOMITE ZMS 
4» IN OSTALE ORGANIZACIJE 

KMETIJSKA ZADRUGA 
TRŽIŠČE-ŠENTJANŽ 
p. KRPELJ 

VOŠČI VSEM KMETOVALCEM NA OBMOČ-
JU ZADRUGE, VSEM SORODNIM KOLEK-
TIVOM IN OSTALIM TER SE PRIPOROČA 
ZA NADALJNJE ZAUPANJE! 



V TEM TEDNU VAS ZANIMA 
Ponedeljek, 30. decembra — Bra-

nimir 
Torek, 31. decembra — Silvester 
Sreda. 1. januarja — Novo leto 
Četrtek, a. januarja — Makarij 
Petek, 3. januarja — Genovefa 
Sobota, 4. januarja — Angela 
Nedelja, 5. januarja — Simeon 
Ponedeljek, 6. januarja — Mojmir 
Torek, 7. januarja — Zdravko 
Sreda, 8. januarja — Maksim 
Četrtek. 9. januarja — Julija 
Petek, 10. janual-ja — Viljem 

ČESTITKA 
Tončki in Toniju Ježa iz Merrit-

ta T Canadi želijo mnogo lepega 
v novem letu ter ju lepo pozdrav-
ljajo 

vsi domači, najbolj pa Dragec 
in Mirica. 

trmmm 
PRODAM motorno kolo BMW T 

zelo dobrem stanju, 1. 55. Franci 
Ban, Pleter je, p. Zdole. 

ENOSTANO VANJSKA H ISA s lo-
kalom, vseljiva, v centru Črnom-
lja naprodaj. Primerna za obrt-
ka. — Naslov v upravi list«. 
(3471-63) 

Jm 

PRODAM motorno slamoreznico. 
Pavle Zefran, Got na vas 23, p. 
Novo mesto. 

KUPIM sani dvojnike. Daljni vrti 
St. 22, Novo mesto. 

TRIČLANSKA DRUŽINA brez otrok 
išče gospodinjsko pomočnico. — 
Znanje kuhe ni potrebno. Zelo 
dobra plača, po dogovoru. Pi-
šite: B. Leskovic, Ljubljana, Ja-
dranska 3, Bičevje. 

TAKOJ SPREJMEM gospodinjsko 
pomočnico, šaruga, Novo mesto, 
Jerebova 20. 

23. DECEMBRA SEM NA AVTO-
BUSU, ki pelje ob 12. uri iz No-
vega mesta do Brežic, Izgubil de-
narnico s plačo in potrdilom o 
radioservisu, kjer je tudi naslov. 
Poltenega najditelja prosim, da 
vrne na naslov, ki je na potrdilu, 
proti nagradi. 

1 ? 1> 

Brežice: 30. XII . italijanski film 
»Pojte z nami«. '31. XII . in 1. I. 
umeriSki barvni film »Zadnji vlak 
is Gun Hilla«. 2. I. nemški barv-
ni film »Skrivnost ipsilon«. 3. in 
< I. egiptovski film »Slavčkova 
pesem«. 5. in 8. I. nemški barvni 

film »Pesem o pisanem balonu«. 
Črnomelj: 31. XII. , 1. in 2. I. 

amerlSki barvni film »Fanl«. 
Metlika: 1. in 2. I. ameriški 

film »Takšne ženske«. 4. ln 5. I . 
ameriški film »CRNI NARED-
NIK«. 8. in 9. I. bolgarski film 
»Sonce in Senca«. 

Novo mesto — Krka: Od 1. do 
3. I . ameriški • barvni film »Lju-
bilo se«. Od 4. do 6. italijanski 
barvni film »Samson proti nasil-
niku«. 7. in 8. I. francoski film 
»Ljubezen pri dvajsetih«. 9. ln 10. 
I. jugoslovanski film »Radopolje«. 

Straža: 4. in 5. I. angleški film 
»SOS Pacifik«. 

Trebnje: 1. I. francoski film 
»Taksi in prikolica«. 4. in 5. I. 
ameriški barvni film »Plavi angel«. 

Loški potok: 31. XII . , 1. in 2. 
I ameriSki film »Smrt na Pacifi-
ku«. 

Dol. Toplice: 4. ln 5. I. italijan-
ski film »Mladi možje«. 

PREKLIC 
Marija Kopina iz Radovdj 9 pre-

klicujem, kar sem govorila žalji-
vega o Francu Medletu iz šmar-
Jete kot odborniku občinske skup-
ščine, in se mu zahvaljujem, da 
je odstopil od tožbe. 

B n n 
Dedek Mraz 
na cestah 

9 občin 
Prijetno presenečeni so 

bili te dni otroci delavcev 
in uslužbencev Cestnega 
podjetja iz Novega mesta, 
od Brežic čez Krško in 
Sevnico, Trebnje in Novo 
mesto tja do Ribnice in 
Kočevja in danes v met-
liški in črnomaljski obči-
ni — vse je obiskal pri-
jazni dedek s premstvom 
in povsod obdaril pridne 
otroke naših cestarjev in 
drugih delavcev podjetja! 
Vozil se je s kombijem in 
našel pot tudi do samot-
nih hiš ob zasneženih ce-
stah, ptovsod pa je vsake-
mu otroku izročil tudi le-
po darilo. V teh dneh je 
obdaril skoraj 400 otrok, 
katerih starši dela£> 
prt novomeškem Cestnem 
podjetju. Z njim vred vo-
ščimo tudi mi vsem de-
lavcem in uslužbencem 
Cestnega podjetja ter jim 
želimo pri njihovem na-
pornem in odgovornem 
delu tudi v letu 1964 kar 
največ novih delovnih 
zmag in uspehov! 

MATIČNI URAD BRE2ICE 
Rojstev izven bolnišnice v no-

vembru ni bilo. 
Poročili so se: Stanislav Jure-

čič, delavec iz CreSnjic, ln Anto-
nija Novoselc, poljedelka is Bre-
zine; Ciril Veble — Kri, sobo-
slikar in pleskar iz Sentlenarta, 
in Terezija Žerjav, poljedelka iz 
Brezine; Ivan Osolnik, uslužbenec, 
in Vera Osolnik, gospodinja, oba 
iz Brežic; Alojz Zver, gradbeni de-
lovodja iz Ljubljane, in Marija 
Godler. delavka iz Gor. Lenarta; 
Ilija Jovanovič, zdravnik, in Ana 
Krošelj, uslužbenka, oba is Bre-
žic; Alojz Urbanč, soboslikar lz 
Mrtvic, in Veronika Tomše, po-
ljedelka iz Cerine; Hotimir-Alek-
sander Pavlin, železostrugar, in 

Vida Potočar, uslužbenka, oba iz 
Ljubljane; Stanislav Knez, usluž-
benec LM, in Marija Bršec, usluž-
benka, oba iz Brežic; Mihael Ra-
čič, električar is Cerine, in Ro-
zatija Preskar, uslužbenka iz 
Dvore; Anton Kocjan, strojevodja 
iz Vidma-Krškega, in Irma G6ts 
is Podkraja; Slavko 2ibert, de-
lavec iz Gor. Skopic, in Ana Za-
gore, delavka iz Cundrovca; Franc 
Zrlič, kurjač iz. Breganskega sela, 
in Jožefa Grmšek, poljedelka iz 
Dobe na. 

Umrli sta: Marija Skofljanec, 
gospodinja iz Vel. Malene, 63 let; 
Andrejka Sneberger, otrok iz Ce-
rine, 4 mesece. 

MATIČNI URAD SEVNICA 
Izven bolnišnice sta bila • no-

vembru rojena en deček ln ena 
deklica. 

Poročili so se: Franc Zupančič, 
ključavničar, in Marija Flisek, 
šivilja, oba iz Sevnice; Franc 2u-
pevc, delavec iz Zabukovja, in Ka-
rolina Kunšek, gospodinja is Pod-
gorja; Martin Pejko, elektrovari-
lec iz Kamenškega, in Ema Me-
telko, krojačica iz Krmelja; Ja-
ne« Blaznik, posestnik iz Žurkove-
ga dola, in Marija Zemljak, hči 

TIK PRED ZAKLJUČKOM DVOMESEČNE 
AKCIJE: 

1749 novih naročnikov 
Vsem naročnikom, bralcem m prijateljem naSega 

medobčinskega glasnika SZDL »poročamo razvese-
ljivo novico: do sobote opoldne se je, računajoč od 
7. novembra 1963 dalje, naročilo na naš tednik skup-
no Že 1749 NOVIH NAROČNIKOV, od tega v dneh 
od 17. do 27. decembra 137 naročnikov. Tik pred za-
ključkom dvomesečne akcije nam daje pregled novih 
naročnikov na področju posameznih občin takole 
podobo: 

BREŽICE: . . . « « « . . . 545 
ČRNOMELJ: . . . i . . . . 95 
METLIKA: . . . . » . . . . • 11 
NOVO MESTO: . . . . . . . 245 
TREBNJE: . . . 4 . . . . . 76 
SEVNICA: . . . i 235 
VIDEM-KRŠKO: 655 > 

RAZNE POŠTE: 82 
TUJINA: 8 

Vsem uslužbencem pošt sporočamo, da bo akcija 
zaključena 31. decembra 1963; prosimo jih, da nam 
ta dan odpošljejo naročilnice, kolikor jih še imajo, 
uspehe njihovega dvomesečnega tekmovanja pa bomo 
razglasili v petek, 10. januarja 1964. Se vedno pa smo 
seveda vsi za staro in dobro geslo: V VSAKO HISO 
DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN SPODNJEGA 
POSAVJA: DOLENJSKI LIST! 

posestnika s Pokleka; Alojz VI-
dic, študent prava iz Šmarja, in 
Miroslava Fon, krojačica iz Loke; 
Jože Baumkircher, rezbar iz Šmar-
ja pri Sevnici, in Margareta Ci-
zerle, delavka iz Sevnice; Silve-
ster Pompe, traktorist lz Loke, in 
Kar ol ina Jančič, poljedelka is 
Orehovega; Janez Remih, cestar, 
ln Marija Kočevar, posestnica, oba 
iz Zabukovja; Jakob Kovač, dese-
tar proge iz Ledine, in Martina 
Gole, delavka iz čelovnika; Hen-
rih Ožeg, upokojenec, in Marija 
Petini, gospodinja, oba iz Razbor; 
Janez Knez, delavec iz Laz, in 
Zofija Blatnik, poljedelka iz Fri-
moža; Franc Ločičnik, kurjač iz 
Pokleka, in Ana Dasovič, polje-
delka iz Canja; Milan Kozolc, ab-
solvent ekonomije, in Elizabeta 
Tomažin, administratorka iz Sev-
nice. 

Umrli so: Neža Resnik. oskrbo-
vanka doma počitka na Impoljci, 
83 let; Terezija Metelko, gospo-
dinja iz Hudega Brezja, 63 let; 
Julija Pire, upokojenka iz Stu-
denca. 54 let; Antonija Teraž, 
preužitkarica iz Zidarskega vrha, 
75 let. 

MATIČNI URAD ČRNOMELJ 
Izven bolnišnice so bile v no-

vembru rojene 3 deklice. 
Poročili so se: Branko Muren, 

zidar iz Tanče gore, in Zdenka 
Vranešič, natakarica iz Tribuč; 
Anton Kovačič, delavec iz Črnom-
lja, in Justina Gimpelj, pletilja iz 
Rodin; Branko Pezdirc. krojač, in 
Marija Rajgelj, trgovska pomočni-
ca, oba iz Črnomlja; Danijel Ku-
re, uslužbenec iz Gribelj, In Sta-
nislava Zupanič, delavka is Vra-
novič; Anton Grahek, strojni klju-
če vničar, in Marija Crnkovič, ple-
tilja, oba iz Kočevja pri Črnom-
lju; Miroslav Klobučar, rudar, in 
Vida Dvojmoč, delavka, oba iz 
Butoraja; Svetoaar Djordjevič, 

oficir JLA iz Črnomlja, in Dani-
jela Simonič, uslužbenka iz Otov-
ca; Viktor Speli«, livar Iz Tribuč, 
in Darinka Mokrovič, pletilja iz 
Črnomlja. 

Naročnikom 
Dolenjskega lista 

v krški občini 
V zadnjih dveh tednih so 

nam številni dolgoletni na-
ročniki našega lista osebno, 
po telefonu in pismeno izra-
zili želje, naj bi jim naš ted-
nik pošiljali naprej tudi po 
1. januarju 1964. Ob obiskih 
v krajih krške občine smo se 
v tem času ponovno prepri-
čali. da bi ljudje DOLENJ-
SKI LIST zares pogrešali. 
Zato smo sklenili, da bomo 
tudi v letu 1964 pošiljali naš 
tednik vsem. ki ga bodo v 
redu in vnaprej plačevali. 

Zato sporočamo, da bodo 
pismonoše začeli pobirati 
naročnino za prvo polletje 
1964 že v začetku prihodnjega 
meseca; naročnike prosimo, 
da pripravijo po 450 din in 
takoj poravnajo naročnino. 

UPRAVA LISTA 

Naročnikom 
izven Slovenije 

smo danes priložili naše po-
ložnice. Prosimo jih, da nam 
takoj pošljejo celoletno na-
ročnino (900 din), če želijo 
list nemoteno dobivati še na-
prej. UPRAVA I)L 

Vojak iz Tetova 
Vsem Trebanjcem, prijate-

ljem iin domačim vošči sreč 
no novo leto vojak Jože Miš-
maš. 

Umrli so: Katarina Simonič, 
užitkarica iz Ručetne vasi, 86 let; 
Janez Žunič, kmet ls Zastave, 76 
let; Janko MUller, posestnik is 
Loke, 79 let; Jakob Senica, po-
sestnik is Loke, 80 let. 

MATIČNI URAD RIBNICA 
Izven bolnišnice Jo bil v no-

vembru rojen en deček. 
Poročila sta se: Albin Pele, po-

slovodja gostilne, ln Ana Obstar, 
natakarica, oba iz Ribnice. 

Umrl je: Janez Ambrožič, kmet 
is Hrovače, 62 let. 

MATIČNI URAD NOVO MESTO 
Od 16. do 23. decembra Je bilo 

rojenih 26 dečkov in 15 deklic. 
Poročila sta se: Alojz Arh, 

uslužbenec iz Stare Fužine, ln 
Štefanija Luzar, uslužbenka iz 
Ljubljane — Polje; 

Umrli so: Slavko Zupančič, de-
lavec iz Podturna, 30 let; Janes 
Zakrajšek. upokojenec ls Skovca, 
68 let; Franc Cvelbar, užitkar • 
Pokleka, 68 let. 

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ 

Pretekli teden so se ponesrečili 
ln iskali pomoči v brežiški bol-
nišnici: 

Franc Medvešek, delavec is Lon-
čarjevega dola, se je usekal v levo 
roko; Anton Znideršič, rudar ls 
Artra, Je padel ln si zlomil levo 
roko; Marija Koprive, mati želez-
ničarja iz Cundrovca, je padla in 
si poškodovala rebra; Jože Barbi«, 
kovač iz Sutne, je padel z mo-
torjem ln si poškodoval desno 
nogo. j 

O B V E S T I L A 
Obvestilo Kmetij-
skega posestva 

Novo mesto 
Kmetijsko posestvo Novo mesto 

(prej KGPK Novo mesto) ponovno 
obvešča rejce pitanih prašičev, da 
oddaja zasebnim rejcem prašičke 
v teži od 20 do 30 kg za dopitanje 
do teže 125 kg pod naslednjimi 
pogoji: 

Rejec s pogodbo obljubi, da bo 
prevzete prašičke dopital do teže 
125 kg. Ves prirastek plača kombi-
nat rejcu po 260 din. Zavarovanje 
proti morebitnemu poginu izvrši 
posestvo na svoje stroške. Dopi-
tane prašiče bo posestvo prevzelo 
od rejca na tistem dogonskem 
mestu, ki Je za rejca najbližje. 
Prirastek bo posestvo plačalo ta-
koj po prevzemu. 

Prašičke lahko dobijo rejci s 
naše farme bekonov v Zalogu pri 
Novem mestu vsak ponedeljek od 
7. do 14. ure. 

Vsa pojasnila v zvezi z dopita-
njem lahko dobijo interesenti na 
upravi farme bekonov v Zalogu, 
tel 21-170, in v komerciali pose-
stva, tel. 21-065. 

Razpis KZ Žužemberk 
Kmetijska zadruga Žužemberk 

r a z p i s u j e 
delovno mesto 

ŠOFERJA C KATEGORIJE 
Pogoji: šofer C kategorije z naj-

manj 3-letno prakso In po&nanjem 
Dieslovega motorja. 

Nastop službe takoj ali po do-
govoru. Pismene ponudbe s krat-
kim življenjepisom pošljite komi-
siji za sklepanje in odpovedovanje 
delovnega razmerja pri Kmetijski 
zadrugi Žužemberk. 

Razpis velja do zasedbe delovne-
ga mesta. 

Še za 100.000 
din nagrad! 
Poročali smo že, da no-

mo ob 15. obletnici usta-
novitve DOLENJSKEGA 
LISTA razdelili med sta-
re in nove naročnike na-
šega časnika 71 nagrad v 
skupni vrednosti 202.000 
dinarjev. Prihodnji teden 
bomo o VELIKEM NA-
GRADNEM ŽREBANJU 
podrobneje poročati, že 
danes pa sporočamo vsem 
dosedanjim 

NAROČNIKOM 
»NOVIC« 

razveseljivo vest: 
Vsi naročniki »NOVIC«, 

ki bodo ostali zvesti zdru-
ženemu »DOLENJSKEMU 
LISTU« po 1. januarju 
196-1, bodo prav tako so-
delovali v nagradnem žre-
banju: mednje bomo raz-
delili za 100.000 dinarjev 
nagrad, ki sta jih prispe-
vali občini Kočevje in 
Ribnica. 

Sklad nagrad se jo tako 
povečal na 302.000 dinar-
jev. več o tem pa v pri-
hodnji številki DOLENJ-
SKEGA LISTA! 

UPRAVA 

Pozdrav iz Francije 
Fantička Albert in Franci Lassuye iz Sailaumi-

nesa v severni Franciji lepo pozdravljata vse tete, 
strice, sestrične in b.ratrančka, posebno pa staro 
mamo v Veliki Loki. Hkrati voščita vsem srečno 
novo leto 1964 — z upanjem, da se bodo v tem letu 
videli! — Tako nam piše naročnica Pepca Lassuye, 
po domače Ovnova, iz Velike Loke na Dolenjskem. 
Hkrati voščita z možem njeni matm, sestram in 
bratu z družinami v Veliki Loki mnogo sreče in 
zdravja v novem letu, ptav tako pa vsem sorodni-
kom in bralcem Dolenjskega lista! — Vsi Slovenci 
v severni Franciji iskreno želijo, da bi v letu 1964 
res videli in slišali novomeške pevce na delavskem 
odru v Sallauminesu! 

INDUSTRIJA IN RUDNIKI NEKOVIN 

/ A KREMEN 
Novo mesto 

- - * •_» 

RAZPISUJE 
PROSTA DELOVNA MESTA: 

A. v obratu RUDNIKOV NEKOVIN za 
2 rudarska tehnika 
s 3-letno prakso, od tega eden s prakso na 
geodetsko merskih delih 

B. v obratu STEKLARNE v izgradnji za 
diplomiranega ekonomista 
za analitsko-planski oddelek 

več kemijskih tehnikov 
več električarjev, ključavničar-
jev, instalaterjev, kovinostrugar-
jev, strojnikov za kotlarno, kur-
jačev In pod. 

Prijave sprejema splošni sektor podjetja. Pod A. 
samska stanovanja zagotovljena. Nastop dela po do-
govoru, osebni dohodek po „ pravilniku o delitvi 
osebnih dohodkov. 

Pismo mornarjev 
iz Pulja 

Domači fantje iz Dolenjske 
ln Štajerske, zdaj mornarji 
v Puilju, žedijo srečno in ve-
selo novo leto 1964 vsem 
bralcem Dolenjskega lista, 
domačim in vsem znancem. 
Alojz PotLsek, Ignac Urankar, 
Jakob Janešič in Ivan Fuks. 

Vsem bralcem 
Dolenjskega lista 

Vso srečo v prihodnjem le-
tu voščijo našim bralcem, 
hkrati pa pozdravljajo svoj-
ce z enakimi željami vojaki 
lz Kraljeva: Milan Nedoh, 
Alojz Unetič, Franc Naglic,. 
Avgust Dim, Anton Kukman 
ln Jože žniHvc. 

LASTNIKI IN tZUAJA I ELJli občinski odbori SZDL 
Brežice, Črnomelj, Metlika Novo mesto, S<-vntca. Treb-
nje ln Videm-Krško - UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: 
Tone GoSnik (glavni in odgovorni urocfnlk). Rln BaPer. 
Miloš Jakopec, Jožica Teppcy ln Ivan Zoran 

IZHAJA vsnk Četrtek - Posamezna fttevtlka 20 d:r 
- Letna naročnina MO din polletna 450 din: plnPlllVa 
le vnaprej Za Inozemstvo 1800 din - TekočI rnfun prt 
podružnld NB v Novem mestu: 60«-il-«oa-9 - NASLOV 
UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mc«to Olovni trg » 
- PoStnt predal S3 - Telefon 1 l - W > Rokopisov ln 
fotocraM ne vraćamo - TISK Ar Časopisno »odleti«" 
- D E I . O - v LMibllani 


