POSEBNA IZDAJA - PRAVKAR TISKANA v Novem mestu!

TOVARIŠ TITO
V MOSKVI

DANES po Dolenjski

Moskva - 28. I. (Tanjug)
Predsednik SFRJ in pred
sednik ZKJ Josip tirod
Tito z "ženo in sodelavci .je
danes dopodcine prispel v
Mosfcvo. iva žeieznišJci po
staji »Ki.ievika«, ki ie bila
slovesno
okrašena,
so
predsedniku litu, n^jegovi
zeni in sodelavcem prire
dili prisrčen spreiem. Ju
goslovanske goste so pozo^'aviU goneraini sekre
tar CK KP SZ Leonid
Brežnjev, predsednik sov
jetske vlade Aleksei Kosigin ter drutffi sovjetsM dr
žavni in partijski voditelji.
— Po sprejemu na železni
ški postaja so jugoslovan
ski gostje odšli z gostite
lji na kosilo v Kjxjmeli,
nato pa so odpotovali v
Podmoskovlje^
bodo
današnji in jutrišnji dan
prebili na pogovorih in na
lovu.
Predsednik Tito bo ostal
v Moskvi 4 dni.

Poročaj'o naši dopisniki iz vseh devetih občin o najvažnejših
dogodkih v Beli krajini, Posavju, na Kočevskem in po Dolenjski

KATASTROFA
AMERIŠKIH
ASTRONAVTOV

Franc Jožef
v Metliki
Vrhovni štab Gadje za
lege v Metliki je sinoči se
stavil dokončni program
za letošnji (pustni karne
val. V ljubljanskem gleda
lišču si bodo izposodili
oblačila za cesarja Franca
Jožefa in številno plemi
ško plemstvo, ker se oboj
ni •kanijo pripeljati v Me
tliko z železnico... Leteči
krožnik imajo kot vesolj
sko točko na skrbi Gradčani.

Lovcu ukradli kolo

Danes dopoldne sta se v Novem mestu poročila Anto
nija Lužar (27) Iz Zagrada pri Skocjanu in Albert
Pižmont (30) iz Mirne. Razen njiju so sklenili za
konsko zvezo še trije pari. na predpustno nedeljo pa
jih bo kar šestnajst spregovorilo usodni »da«
(Foto: Janez Pavlin)

Danes zjutraj je Slavko
Boje iz Dolenje vasi sp(>
ročil postaji LM v Ribnici,
da so mu včeraij ukradli
kolo. Lovec Boje je pustil
nezaklenjeno kolo ob ceI sti pri JaisnLoJ in Išel v
gozd pogledat, če se je v
past ujela kakšna ropaiica. Ko se je vrnil, kolesa
ni bilo več.

(Reuter, AP) — V ameriškd vesoliiski ladtji v bazi
Cape Kennedy se je sinoči
zgodila nesreča, v kateri
so izgubili žavljenje vsi tri
je člaiii posadke »Ap)ollo 1«,
ki bi jo moraJi izstreliti v Res je, lokal v katerem se nocoj zabavate, ni samo lepa obcestna
vesolje
21.
februarja.
Smrtno so se ponearećili gostilna, v kateri najde popotnik sicer sodobno in prikupno streho
Virgil Giissom, Edvrard
nad glavo, ampak pravcata turistična tovarna, pripravljena ugoditi
White in Roger Cliatfee.

Za most zmanjkuje )>BELT« in »LIČ«
bosta sodelovala
Upravni odbor sklada
za negiospodarsfke investi
cije v Kršikem je danes
ugotovil, da je premalo
denarja za dograditev mo
stu čez Savo. Alkcdija zbiraiKja sredstev bo zatorej le
tos glavna naloga v krški
občini.

Presenečenje:
1300!
z zadnjo pošto je pri
šlo na občinsko upravo
v Trebnjem obvestilo
ljubljanske
kreditne
banke in hranilnice, da
je Frančiška Hika iz
E^aprotnice pri Mirni
zadela na nedavnem
žrebanju vlagateljev ve
zanih vlog avtomobil
Fiat 1300. Frančiška živi
že dalj časa v Domu
onemofi^ih v Cmem po
toku.

POZOR: sedite v tovarni!

željam in potrebam tudi najbolj zahtevnega evropskega izletnika

VOJSKA PPOTl
MAO CE TUNGU
PEKING, 28. I. — V Pe
kingu že tretji dan demcMistriirajo ipred sovjet
skim veleposlaništvom za
radi incidenta s 'kitajski
mi študenti v Moskvi. Da
nes so sodelovali v 'teh de
monstracijah tudi oddelki
kitajske vojske.
Japonski dopisniki poro
čajo, da so ise danes poja
vili na pekinških ulicah le
paki, na kaiteriih
da
se je menda 7 di^zij v |>okrajilni Sinkjang uprlo
Mao Ce Tungu in se pri
družilo lokalnemu povelji
niku Van« En Mau, ki je
hknati parti;jsiki sekr^r
avtonomne (pokrajine Uigu.

NOCOJ NA OTOČCU
Nocoj ob 19.30 so začeli
prihalati udeleženci na
I. Dolenjski novinarski
ples v novo, prelepo ure
jeno in za to prireditev po
sebej dekorirano restavra
cijo Hotela Grad Otočec
ob avtomobilski cesti. Med
udeleženci so tudi tov. Jo
že Smole, glavni urednik
Dela, tov. Franček Šetinc,
predsednik Društva novi
narjev Slovenije, tov. Radeš, urednik Borbe iz Za
greba ter številni vabljencl
iz vseh 9 občin v Bell kra
jini, Spodnjem Posavlu In
na Dolenjskem. Program
se je začel ob 20.15, pri
reditev pa poteka v nad

vse prijetnem razpoloženju.

»No, od kdaj pa to?« je
presenečeno vzkliknal Tržač^ Carlo Renni, ustavil
avto kar siredi ceste in z

Zlata poroka
v Kočevju

vzvratno vožnjo zapeljal na
odcep. Dostikrat je že v<>
zil mimo Otočca in dosti
krat itudi večer jal v giradu,
nove restavracije piri mote
lu pa med gradbenimi odri
niti opazil ni, dokler jei ni
so razgalili v snežni belini

in na sitreho ipriitrdili napi
sa RESTAVRACIJA - BAR.
Naročili je ijetrca na žaru
in pol Htra cvička.
»Veste,« je rekel 'in lo
mil skorjo kruha, »tale
Otočec leži grozovito pri
kladno za nas poslovne

potnike med Ljubljano in
Zagrebom, še bolj ipa je
ipriivlačen za turiste. In ne
samo za prehodne: kadar
le morem, se ustavim za
čez noč, da se naužijem
miru dn romantike okoli
ških vasi in gozdov...«
Taiko Italijan, nič manj
laskavo Holandec in An
glež!
»Z^aj pa Se ta nova re
stavracija s svojo toplo eleganco in damačnostjo.
(Nadaljevanje na 3. str.)

Predstavniki BELTA
LICA so danes v Črnom
lju skupaj s predstavnika
UbS in družbeno-poiitićnih
organizacij sklenili, da se
BELT, in LIC sicer ne bo
sta združila v eno podje
tje, da pa bodo organizaraki tesno sodelovanje v
piToizvodnji. Nekaii pogodb
z (naročali na račun tak
šnega sodelovanja je že
podpisanih.

Nobenih vikendov
ob Krki
Posebna loofmisdja ObS
Novo mesto je danes raz
pravljala o stališčih glede
gradn^je vikendov v dolini
Krke. Zmagalo je stališče,
naii bi ne dovoLiJi postav
ljanja vikendov ob sami
]^ki, zlasti ne med Smihelom ipoii 2užemberku in
Sotesko. Pri Zavodu za
spomeniško varstvo je že
naročen poseben elaborat
za varstvo naravnih lepot
in znamenitosti v dolini
Krke.

Težka nesreča pri
IvančnI gorici
Danes ob 1630 mi se je
pripetila huda prometna
nesreča pii železnižk^
nadvozu v Ivančni goricL
Inozemski avtomobil se je
prevrnil na streho. Voznik
in petletni otrok sta odle
tela iz vozila, v nijem pa
je ostala hudo poškodo
vana sopotnica. PrepeljaM
so jo v ljubljansko bolni
šnico.
Povzročitelj, nesreče, vo
znik ,o(pla' je pobegnil.

Danes ob 12. uri je b:la
na (poročnem iiradu v Ko
čevju zlata poroka. Zlatoporočenca 83 letni Jože
Adamič in njegova 79 let
na žena Karolina sta si po
50 letih zakonskega življe
nja sipet oblijiubila zve
stobo.

Za SAP so se
odločili
DS v Catešklh Toplicah
je danes odločal o nadalj
nji usodi zdravilišča. Na
čelno so se sporazumeli za
integracijo s SAPOM iz
Ljubljane, dokončno pa
bo o tem odločal kolektiv
čez 14 dni na referendumu.

Od 28. januarfa do 1.
februarja
Danes spremenljivo brez
padavin, bo pa hladne\e. V nedeljo, 29. I., prlčakulemo suho oz. lepo
vreme in nekoliko hlad
neje. Okrog 30. 1., a
najkasneje 1. 2. ponov
na ohladitev s snegom
do nižin, od tu dalje
spet jasno in mrzlo^

i!

Restavracl'p »Otočec«, v kateri smo nocoj zbrani, je projektiralo podjetje EMONAPROJEKT iz Ljubljane; arhi
tekt stavbe in notranje opreme je Miloš Lapajne, dipl. inž. arh., statik pa je bil Dore Martinjak, dipl. gradb. Inž.
Gradilo je podjetje PIONIR U Novega mesta, Investitor pa je bU kolektiv hotela Grad Otočec (Foto: J. KallSnlk)

Med Savo in Kolpo
Pod besedo tudst ali tu
rizem že dolgo več ne mi
slimo samo petičnega člo
veka, ki si lahko privošči
izlet, kamor ga je želja, in
gre na letni dopust v draga
razkošna letovišča in po
dobno: pod besedo tiuizem
je danes razumeti pred
vsem oddih in razvedrilo
za obnovo delovnih sposob
nosti in ohranitev zdravja.
V tem smislu je daifes vsak

Zato, da so
„na liniji"?
Na sestankih so začeli
trebanjski funkcionarji
upoirabljati za pisanje
beležk novo vrsto uvožeženih patetnih svinčni
kov znamke REFORM.
Izjema je le predsednik
občinskega odbora So
cialistične zveze, ki je
zaposlen v industriji al
koholnih pijač in zato
vrti med prsti reklamni
patentni svinčnik desti
lacije DANA. Mimogre
de povedano: v trebanj
ski občini imajo to
varno nalivnih peres in
patentnih
svinčnikov
EM1„ kateri vsi, pose
bno pa funkcionarji, od
srca želijo, da bi kar
najbolj cvetela.

delovni č/ovek, ki porabi
del svojega prostega časa
za izlet v naravo, za oddih
v prijetnem okolju, za du
ševno in telesno sprostitev,
turist.
Skrajšanje delovnega ča
sa pogojuje potemtakem
tudi razvoj takega turizma,
ki postaja sestavni del na
šega življenja. Zato ne go
vorimo več samo o posa
meznih že znanih turisti
čnih krajih in središčih,
marveč moramo slediti od
diha in počitka potrebne
mu človeku v razne ko
tičke naše zemlje, pred
vsem v nedotaknjeno pri
jetno naravo. Takih ko
tičkov, primernih za dne
vni, tedenski ali letni od
dih, pa je tudi med Savo
in Kolpo veliko. Počasi in
skoraj sramežljivo smo jih
pričeli odkrivati in opozar
jati nanje, nemalokrat pa
so nas nanje opozorili —
tuji gostje.
Iznajdljivi Brestaničani
so si kar na tihem uredili
nadvse prijeten kotiček na
ribniku, kjer seve radi
sprejmejo vsakega gosta.
Sedaj se iim odpira izre
dno lepa točka za turizem
— brestaniški grad z oko
lico. Krčani imajo razen
stadiona, bazena in hotela
še privlačno gostišče na
Sremiču. Poleti, ko zore
ob cesti breskve, ali jese
ni, ko vabi sladko grozdje,
v obnovljenih vinogradih.

hpKimMO,
'MAbM mziJs/mPA

Prihodnjo nedeljo bo v Belo krajino pripel 1al renta
bilen hlapon! Tisoči radovednežev, ki za Pusta navale
v Metliko, tudi letos ne bodo razočarani, sa) bodo
lahko videli celo samega presvitlega cesarja Franca
Jožefa I.! Naš posnetek jie z lanskega pustovanja

je na tej nadsavski raz
gledni točki še posebno mi
kavno.
Ćateške Toplice so do
volj znane, Biceljsko prav
tako, skoraj nič manj Pišece, Kostanjevica na Krki,
da ne govorimo o Otočcu,
in šmarjeških Toplicah,
omeniti pa je potrebno edino jfezerce na tem pod
ročju — strit pri Bučki,
uiaiu znano, še manj pa iz
koriščeno. Topla, čista vo
da, polna rib, leži sredi
poij in vrtov ob senčnem
gozdičku. Vaščani in sevJiiška občina so poskrbeli,
cla je prav do jezerca mo
žen prevoz z vsemi motor
nimi vozili, škoda, res ve
lika škoda, da sedaj tam
ni niti zasilnega kopališča
niti najbolj skromne okrepčevalnice.
Trška gora in Hmeljnik
sta privlačna le kot izlet
niški točKi, kajti doslej ni
segla do ija mti najbolj
skromna postrežba. Na ža
lost m v škodo turizmu! V
pretežni meri velja to tudi
za vabljive griče okoli Mo
kronoga. Bolj podjetni so
Sentrupertcani, ki graščino
na Veseli gori spreminjajo
v vabljiv turistično-izletniški kotiček.
V turističnem pogledu
premaio izkoriščeni L»orjanci m ne dosti • manj
Mirna gora ter zimski cen
ter v Crmošnjicah so že
znani kraji. Jbnako Metli
ka, Vinomer, Črnomelj,
Semič in Dolenjske Topli
ce. dkoraj nedotaknjena je
glede turističnega izkori
ščanja čista in topla Kol
pa. Podzemelj ie prva taka
ločka, na kaiero
vredno
opozoriti, lo pa zato, ker
je tam že manjše gostišče,
ua se gost laiiko zadrži tudi
dalj časa ali pa celo po
stavi svoj platneni dom.
Takih poprojev na žalost
manjka pri Adlešičih. Mno
go na boljšem je glede
tega Vinica, zlasti gostišče
s kampom in kopališčem
na Kolpi. Da so že lani za
vzeli vse zmogljivosti tuji
gostje, se ni čuditi. Prav
tako ne, da so si prvi tuji
gostje v novem gostišču v
Preiesju ob Kolpi rezervi
rali prostor tudi že za le
tošnje leto!
Naštel sem le del teh res
vabljivih in vsakomur do
stopnih kotičkov v naši
ožji domovini. Da bi v njih
lahko še v večji meri uži
valo čimveč delovnih ljudi
prijetne ure in dneve od
diha, niso potrebne mili
jarde dinarjev. Z zelo malo
denarla in nekoliko več do
bre volje in podjetnosti je
moč iz njih narediti to, kar
današnji delovni človek, ali
če hočete, turist, potrebuje
in želi: oddih in počitek v
prijetnem naravnem okoIVi, stran od hrupa, dima
in prahu.
P. ROMANIC

Sr-.

Marjana s Tičko na toboganu

(Foto: Egon Kaše)

MARJANIN GLAS

seže

deveto vas

Preprosta, prisrčna,
vedno dobre volje in
nasmejana, z nekim po
sebnim šarmom — tak
šna ie Marjiana Deržaj.
Pa naj si bo to, kadar
stoji pred mikrofonom
šn poje za svoje števil
ne prijatelje ali tedaj,
ko živi svoje preprosto
življenje z vsemi drob
nimi skrbmi, ki jiih ima
vsaka delo\Tia gospodi
nja.
Ko je bila deklica, je
sanjarila, da bo postala
operna pevka. Že v štu
dentskih letih pa si je
opero izbila iz glave in
se navdušila za poipevke. »Deset let je že mi
nilo od mojeea prvega
nastopa,« pove skro

mno in zavzeto. »Meni
pa se zdi, kot da se je
zgodilo šele včeraj . . .
kakor da vidim pred se
boj visoko, sloko štu
dentko, ki z mnogo tre
me stoji pred mikro
fonom ...«
Pogovarjava se v ve
liki, svetli, zelo okusno
ureveni dnevni sobi,
kjer je opaziiti sledi
skrbne, pedantne go
spe dijn je.
»Ne, nikogar n i m a m,
k> bi naredil kaj name
sto mene,« se Marjana
opravičuje, čeprav stoji
vsaka stvar na svojem
mestu. »Živim dvojno
življenje. Niti za eno
skrb, ki jo terja dru
žinsko življenje, nisem

V občini Krško so zadnje
čase začeli resneje razmi
šljati o možnostih za raz
voj turizma. Med drugim
sta o tem že razpravi jali
občinska skuj>ščina in ob
činski odbor Socialistične
zveze, ki je pripravil tudi
širše posvetovanje o pro
blemih in možnostih raz
voja turizma ne samo v
'krški občini, man^eč v šir
em dolenjskem turistič
nem območju.
Območje krške občine
ima dobre naravne pogoje
za razvoj turizma, pa tudi
vrsto kulturno zgodovin
skih spomenikov in prijet
nih izletniških točk, 'ki bi
jih lahko močneje vključili
v turistično dejavnost.
Tu velja omenili predvsem
Kostanjevico na Krki z ob

novljeno baročno cerkvijo
in gradom, mednaixxlnim
simpozijem »Forma viva«,
(jorjupovo galerijo, Lamutovim likovnim salonom in
drugimi zanimivostmi. Prav
tako je turistično zanimivo
tudi samo Krško pa Bres
tanica z znamenitim gra
dom — bivšim samosta
nom trapistov — ki ga že
preurejajo v turistične na
mene itd. Tu je še^ Krško
polje z lepimi možnostmi
za razvoj lovskega turizma,
ki že zdaj daje več tisoč
dolarjev deviz.
Vse te naravne pogoje
ter kulturne in zgodovin
ske znamenitosti sicer že
zdaj izkoriščajo v turistič
ne namene in beležijo iz
leta v leto več turistov.
Zlasti se je v zadnjih dveh

»Dobro postreči je nase veselje!

CC

— Turizem? To je tisoč
drobnih in velikih stva
ri:dobra cesta, lepa po
krajina, telelon, trgovi
na, bencinsika črpalka,
servisna delavnica, igri
šča in zabavišča za raz
vedrilo, lov in ribola\',
vabi jive izletniške to
čke in kot krona vsega;
dobro gostovo počutje.
TO dobro počutje pa
ustvarimo Is sodobnim

gostinskim obratom, z
dobro kuhinjio in brez
hibno postrežbo!
— Zdaj pa opiši so
doben hotel!
— Tuji gostje, kt pri
hajajo na Dolenjsko, so
iz leta v leto zahtevnej'ši. Terjajo sodobno
udobje. Tem željam za
zdaj še ne moremo ustreči, zato je nujno
gradilti sodobno ureje
ne hotele. Vsak tuj gost
hoče dandanes sobo s
svojo kopalnico in stra
niščem. Hotel mora d-

meti prijetno urejene
klubske prostore za bi
vanje v deževnih dneh
in v slabem vremenu.
Pri roki bi moralo biiti
vse, kar lahko gost po
trebuje: telelon, trgo
vina, raznč servisi in
podobno. Objekt brez
osebja, ki zna dobro
streči in ugoditi vsaki
želji gostov, ne more
doseči namena.
— Morda besedo aH
dve o natakarju!
— Že njegov?^ zuna
njost je važna! On

A. B.

Krčani si prizadevajo

EKSKLUZIVNI INTERVJU Z DIREKTORJEM HOTELA »GRAD OTOCEC« TOV. JOŽETOM LAMPRETOM ZA POSEBNO IZDAJO

— Jože, povej, kak
šne misli se ti vzbu
jajo ob besedi turižem?

prikrajšana, toda petje
prav tako zahteva svo
je. Pa je tako le naj
lepše: nikoli ni časa za
dolg čas. Ne morete si
misliti, kako lepo je, ko
se vrnem z utrudljivih
vaj ali napornih gosto^
vanj domov, kjer mi
priteče naproti moja
vedno nasmejana Tina«
Dveletna Tička čepi
in objema Marjanina
kolena. Potrpežljivo po
sluša, kaj pripoveduje
njena velika mamica.
Cez čas pa se le nave
liča in z drobnim otro
škim glaskom pove, da
njena mamica poje, ze
lo zelo lepo poje.
xPa jaz tudi pojem,«
potem pomembno doda
m zažvrgoli pesmico, ki
jo prepeva tudi njena
mamica.
Marjana se ponosno
in zadovoljno smehlja:
»Tudi moja Tička bo
imela odličen posluh,
že zdaj mi pridno po
maga prepevati.«
Tina se akorajži dnže
slišim: »Poletna noč ...
»To je moja najljub
ša pesem,« pove Mar
jana. Zato ni čudno, če
se je je naučila tudi
Tina. Čeprav sem v de
setih letih zapela že sto
in sto pesmi, mi talro
kot Poletna noč ni še
nobena prirsisla k srcu.
Pojem jo ikadarkoli imam priložnost. Na
vseh gostovanjih, doma
m na tujem, sem jo že
pela. In jo bom spet, ko
bom jeseni potovala po
Sovjetski zvezi, 'in spet,
ko bom februarja na
stopila na zagrebški te
levizijski oddaji TV ma
gazin. Pol ure progra
ma so mi podarili in
svoj repertoar bom la
hko izbrala 'sama. Te
oddaje se resračno ve
selim, saj bo nekakšna
repriza mojih desetih
let petja ...«

predstavlja gostu ves
gostinski obrat. Biti
mora prilagodljiv in
mora že v trenutku pre
ceniti razjX)iloženje go
sta in temu prilagoditi
svoj pristop. Govoiril
naj bi vsaj tri tuje je
zike, saj je na Dolenj
skem vedno več tujih
turistov. Strečč mora
sproščeno, saj je streči
naša dolžnost, dobro
postreči pa naše ve
selje!
MILOŠ JAKOPEC

letih povečalo število tujih
gostov, predvsem lovcev.
Da pa bi obisik še povečali,
bo iLreba seveda še marsi
kaj urediti. Pri tem velja
na pr\'em mestu opozoriti
na izredno slabe ceste
ne samo v krški občini,
marveč v vsem Posavju,
saj najbolj ovirajo hitrejši
razvoj turizma na tem ob
močju. Precej kritike je
marsikje slišatii še na ra
čun gostinstva, k: svoje
usluge vse prepočasi prila
gaja zahtevam današnjega
turista. Nedvomno bodo
morale gositiinske organiza
cije in zasebni gostilničarji
izboljšati usluge, pa tudi
odnos do gostov, saj je v
večini gostinskih obratov
še zelo slab. Prav tako po
membna je tudi ituristična
vzgoja vseh prebivalcev in
urejenost okolj;^, ivikaiterem
naj bi turisti prebivali.
Oboje je zdaj precej zane
marjeno in dokaj slabo
vpliva na počutje gostov.
Turistična dmštva v Bre^
stanici, Kostanjevici in Krš
kem si sicer prizadevajo
narediti čimveč za poveča
nje turističnega prometa,
vendar s pičlimi sredstvi,
ki so jim na voljo, prav
gotovo ni moč veliko nare
diti. Razveseljivo je, da so
zdaj — tako rekoč na pra
gu mednarodnega leta tu
rizma — /tudi oi'ganizacije
Socialistične zveze v posa
meznih krajih posegle v
razprave o turizmu In za
čele razmišljati, kako bi
lahko na področju turistič
ne dejavnosti s skupnimi
prizadevanji še več nare
dili kot doslej.
R. SOPER

POZOR: sedite v tovarni! Brežice: šele

prva stopnica!

(Nadaljevanje s 1. str.)
Pa tudi odlična kuhinja in
postrežba!«
ie nabodel
nov reženj jetrc. Ljudje tu
si res prizadevajo, tega pa
ne inajtdete pri vas kar po
vsod,« je še dodal.
Uspeh tega prizadevanja
je tudi nova restavraoija.
Ce pogledate okrog sebe,
kaj pravite, koliko prosto
rov je pod isto streho?
Osem, petnajst? Nič manj
kot 76!
V pritličju, kjer poteka
naša prireditev, jih niti ni
toliko: itrodelna dvorana,
'kuhinja z devet oddelki,
shrambe, menza za osebje
ter nekaj toaletnih in pen
možnih prostorov. V kleti
pa je pravi labirint — treoa je imeti dober čut za
orientacijo, da se znajdete
med vsemi hladilnicami,
zrnrzjvalnicami, shramba
mi in skladišči. Tu imajo
lastno klavnico, pralnico s
sušilnico in likalnico, sim
patično vinsko klet, trans
formatorsko postajo in
veliko kurilnico na mazut,
zapleteno najmanj toliko
kot atomski reaktor. Ce
ne verjamete, pojidte po
gledat — imate edinstveno
priložnost: tovariš Lampret in njegovi sodelavci
vam bodo s ponosom po
kazali svojo bazo!
Vsa hiša je prepredena
s cevmi za plin in paro
ter z električnimi kabli.
Instaliranih je za 186 kW
električnih naprav in sve
tilnih teles. Z.a zvezo s
podzemljem in restavraci
jo skrbi dvoje tovornih
dvigal, 10 kompresorjev
poganja hladilne naprave,
dva klima tizatorjia pa skr
bita za primerno toplo
oziračje >v vseh prostorih.
Tu je tudi 6 telefonov.
Restavracija je res na
menjena prehodnim g<>
stom, vendar je še daleč
od tega, da bi bila »ob
cestna ikrčma«! čeprav so
cene jedil in pijač 10 do
15 odstotkov nižje kot v
restavraciji v gradu, bosta
postrežba in vzdušje ve
dno na primerni višini. Za
šoferje in šolske izletnike
bodo pri bencinski črpalki
(pod avtomobilsko cesto)
postavili ekspresni bife z
32 sedeži.

Vas! se dramijo, kaj pa mesto? Leto 1967 naj bi
bilo ieto dejanj — SIciada za pospeševanje turizma
pri ObS ne bi smeli ukiniti — V turistični zvezi
so še prosta mesta za vse tiste, ki so voljni delati
Turistična zveza v bre
žiški občini ima za seboj
dve letii oranja ledine. Po
vezuje pet do^tev: Breži
ce, Čatež, Krško vais. Pišece in Bizeljsko. Novembra
lani so ustanovili turisti
čno društvo v Cerkljah,
zdaj pa se pripravljajo na
ustanovitev društev v Mokiricah io Dobovi. Pobuda
izvira od ljudi, fci žive v
teh krajih in čutijo, da je
potrebno organizirano de
lo 23i vključitev njihovih
^selij v turistično območ
je občine.
Duša naše »turistične tovarne« je prav gotovo najsodobnejša kuhinja s številnimi
Besedo o delu zveze v
logično razporejenimi oddelki. Na naši sliki: oddelek za jedila na žaru
minulem letu in njenih
načrtih na pragu mednaV tej restavraciji pri
motelu je 360 sedežev (ka
dar je tudi plesišče zase
deno), na letni terasi pa
250. V kleti je danoing s
100 sedeži, ki ga bodo v
kratkem uredili do konca.
Lokal, ki pokriva povr
šino 1500 m2, je stal 360
milijonov starih dinarjev.
Kolektiv hotela Grad Otočec tudi že odplačuje po
sojila, ki jih je dobil za
novi objekt. — Na dan
znašajo stroški za vzdrže
vanje lokala v zimski se
zoni, ko dela tu 15 ljudi,
100.000 starih dinarjev, v
poletni sezoni, ko bo za
poslenih 25 ljudi, pa bodo
seveda višji.
In bodočnost? V nepo
sredni bližini restavracije
bodo postavili še 5 obje
ktov z 52 ležišči, pri ben
cinski črpalki pa bo AMZ
Slovenije odprla ekspres
no servisno delavnico.
Tako postaja Otočec
pravcati center dolenjske
ga in ena izmed najprivlačnejših točk slovenske
ga turizma. Okrog tega
magnetnega tečaja pa se
bo marala čimprej zasu
kati tudi vsa njegova oko
lica, če hoče ka j — za
služiti!
M. MOŠKON

SEVNICA:

Več volje in denarja!
Naš pomenek o sevniškem turizmu z Radom Umekom, direktorjem Gostinskega podjetja in predsed
nikom krajevne skupnosti, ter Ivanom Nagodetom,
predsednikom sevnlškega turističnega društva

vrači je. Sevniška pod jet ja
so postavila /tako hude
kreditne pogoje, da nismo
mogli najeta kreditov. Vlo
žili smo zahtevek na go
spodarsko banko, ki pa o
tem še ni razpravljala. Če
ne bo nič, bomo pač s pre
ureditvijo, ki bi stala 56
milijonov S din, še poča
kali in poskušali sami
zbrati denar. Pred krat
kim smo zaprosili občin
sko skupščino, naj nam
nekaj časa ne bi bilo tre
ba plačevati prometnega
davka; ves tako prihranje
ni znesek bi namenili za
modernizacijo.«
Ivan Nagode: »Več volje
bi bilo treba, še zlasti pri
prebivalcih! Lani smo na
osnovi odloka o javnem
redu in mirnu na 16 Ikra jih
Sevnice zahtevali odpravo
pomanjkljivosti ali malo
marnosti, pa se ni dosti
spremenilo, ali celo nič.
ČRNOMELJ:
Turizem se začne pri naj
drobnejših opravilih, tako
rekoč pri pometanju pra
gov, za kar je potrebna
pripravi j enost prebivalcev.
V zadnjih letih je bilo
sicer precej narejenega pri
Trdnejše materialne osnove s pomočjo podjetja SAP — Razen tega bo obnovi sevniškega gradu

Rado Umek: »Kako je s
cestnimi zvezam: do Sev
nice, je znano vsem. Tudi
gostinstvo je del turizma.
Prav je, da podpiramo za
sebno gostinstvo in \7.hujamo tekmovanje med obema sektorjema lastni
štva, vendar se 'mi zdi, da
smo pri item zašli v dmgo
skrajnost: družbenim obratom, ki bi se radi malo
opomogli, nihče ne pogle
da skozi prste. Prišlo je
do tega, da je družbeno
gostinstvo občutno bolj
obremenjeno in ne more
zbrati dovolj denarja za
prenovitve. Zav'zemamo se
za to, da bi imeli vsi ena
ke obveznosti do družbe.
, S sOilskanjem pri oseb
nih dohodkili smo privar
čevali nekaj milijonov. To
žal ni dovolj za moderni
zacijo kolodvorske resta

Sodelovanje s SAP

in Lutrove kleti. Take pre
ureditve stanejo mnogo
denarja, nimajio pa takoj
velikega učinka; ta je
namreč odvisen tudi od
drugih okolnosti.
Da bi turisti vedeli, kaj
imamo zanje pri nas zani
mivega, smo prispevali za
bogat prospekt Dolenjske
turistične zveze.
M. LEGAN

'jajo spominke. Poslovanje
pa so doslej z dotacijo občinsike skupščine komaj
krili kajti znesek 500.000
din ni zadoščal za vse de
javnosti biroja.

Ko je bila zgrajena so
dobna cesta čez Gorjance,
se je turizem v pravem po
menu v Beli krajini šele
začel in odtlej se zanj vse
bolj zanimajo tudi občin
ski in družbenopolitični
organi, če bi znali Belokranjci prav izrabiti to,
kar j»e dala narava, bi lah
ko z množičnim prilivom
gostov zaslužili toliko, da
bi turizem lahko postal
ena najdonosnejših gospo
darskih panog.
Ta ugotovitev je bila vo
dilo pri sestavi srednjeroč
nega programa razvoja tu
rizma na metliškem pod
ročju in ie botrovala tudi
drzni napovedi, da bo čez
3 leta obiskalo Metliko več
kot 35.000 domačih dn tu
jih gostov.

kar sodi k turizmu, ni pri
pravljeno na talko obsežne
naloge, nameravajo Met li
čani v naslednjtih letih za
staviti vse sile, da bi ures
ničili načrt: dograditi ne
kaj privlačnih gostinskih
objektov, urediti ceste in
komunalne naprave.

Metliha: 35.000!
Željnske jame
bodo uredili

Predstavniki Turističnega
društva, občinske skupšči
ne in nekaterih drugih de
lovnih organizacij se že do
govarjajo o urediitvti 2aljnskih jam pri Kočev ju. Jame
so blizu mesta, so zelo za
nimive, žal pa niso uspo
sobljene za obisk, če bodo
razgovori uspešni in če bo
Ker sedanje gostinske dovolj denarja, bodo z ure
kapacitete in vse drugo, janjem jaim kmalu začeli.

O tem je pred dnevi raz
pravljal odbor (turističnega
društva, kjer so pixxilagali,
naj bi se turistični biro pri
družil ljubljanskemu pod
jetju SAP, s katerim že ta
ko sodelujejo.
še bol j razvesel jiva pa jc
vest, da bo letos za črno
maljsko področje na razipolago nekaj več sredstev
za dodeljevanje turističnih
kreditov (okoli 1,000.000
din). Po novem pa posojil
za gradnjo turističnih sob
ne bo več dajala občina v
dogovoru z banko, temveč
bodo posojila priporočali v
turistični pisarni, na njih
pismeno izjavo pa bo ban
ka kredite odobravala.
Odbor turističnega druš
tva se je zavzel za predlog,
da bi letos v turistične na
mene preuiedili vsaj eno
opuščenih belokranjskih zidanic.Lani, pa tudi že prej,
so izletniki i/ Ljubljane,
Zagreba, Novega mesta in
drugih krajev večkrat izja
vili, da tak objekt pogrešajo.
V veliko pomoč bo turi
stičnim delavcem novi pro
spekt Bele krajine, ki ga
je te dni izdala Dolenjska
turistična 7veza.

JLudviKu Hrenu:

»Z lanskim delom nismo
zadovoljni, saj smo malone
vse naloge prenesli v sezo
no, ki že trka na vrata. Do
bili smo komaj 2,200.000 S
din ali 22 odst. od vsote,
ki smo jo pričakovali za
uresničitev naših načrtov.
Sklada za pospeševanje tu
rizma pri občinski skup
ščini pa ne bi smeli ukiniti!
Zveza predlaga ponovno
ustanovitev in svet za gospodarsvo soglaša s tem
predlogom.«
»Kdo je financiral druš
tva?«
»Večinoma so se vzdrže
vala sama in si pomagala,
kakor so vedela in znala.
V njihove blagajne se je
stekala pristojbina za par
kiranje avtomobilov ob Kr
ki, za turistično takso od
nočnin pa so bila društva
zaradi nenadzorovanega od
dajanj a sob precej prikraj
šana.
xNaštejte, prosim, nekaj
neodložljivih nalog za le
tos!«
y
»Ureditev avto kampa na
Čatežu. Prostor zanj je že
določen in bo treba čim
prej odkupiti zemljišče.
Tudi kopališče in gostišče
pri Hrovatiču bo moralo
biti do poletja pripravlje
no za sprejem kopalcev«.

TREBNJE:

Po črni cestici
tja dol' prof...
Župančičev verz: »In vsaka stezica povede te v Rim,«
bi lahko veljal nekdanjim romar|em, sodobnim mo
toriziranim popotnikom pa se mudi in gredo pred
vsem za sledmi asfalta. Zato v Mlrenski dolini ni
mogoče govoriti o več.Mh turističnih načrtih, ne da bi
govoriU o cesti Trebnje — Mokronog.
Čeprav so trebanjiski občmski možje doslej zagra
bili za vsako možnost, da
bi dobili denar za asfalti
ranje še štirinajistih kilo
metrov do Mokronoga,
dalj od načrto\' kljub te
mu ni prišlo. Zalegli niso
niti podatki o silni obre-

na voljo več sredstev za turistične kredite — Izšel prospekt Bele krajine
V okviru domačega tunistiičnega društva je bil po
loti 1965 v Črnomlju usta
novljen turistični biro, kjer
nudijio vse linformacije, or
ganizirajo liajlete in iproda-

rodnega turističnega leta
prepuščamo predsedniku

PRED NOCOJŠNJIM PLESOM

i
Saj vidiš, Karlo, da nimam kai obleči!

menjenosti te ceste niti
prednost pri medobčin
skem cestnem s/kladu. Ce
sta se poleti in jeseni ko
plje v prahu in lužah, ce
starji pa neštetih jam ne
morejo sproti zasuti.
»Ce nam letos ne uspe,
potem nam zlepa ne bo/<
je slišati na občinskih se
stankih. Letos boi v Mo
kronogu in na Trebelnem
velika piloslava 25-letWUce
ustanovitve Gubčeve bri
gade. Ob takšnih sloves
nostih se je nekdaj dalo
dobiti naposodo denar.
Medobčinski cestni sklad
je že pristal na to, da bo
prispeval itretjino denarja,
če bo občina zagotovila
drugi dve tretjini. Njeni
zastopniki so prejšnji te
den obiskali predstavnike
izvršnega sveta in uprav
nega odbora republiškega
cestnega sklada, za grad
njo pa bodo poskušali za
greti tudi vojsko, katere
voditelji so že potamali,
da stroji inženirskih enot
ponekod stojijo.
Po sedanjih zamislih ce
ste ne bi modernizirali v
tolikšni meri, kot predvi
devajo načrti, pač pa bi
dzbralli tpenej(ša, vendar traj
nejše rešitve. Ce bo vse to
uresničeno, potem bo turi
zem v tem delu Dolenjske
dobil večje možnosti za
razvoj, potem bo mnogo
laže govoriti o svetli bo
dočnosti Debenca, Priče,
Vesele gore, in drugih pri
vlačnih kotičkov tega dela
naše pokrajine.

'KCMCiscecciiiMoccccaefoneocceci

aOBSDBDDNei^

EMONAPROJEKT
Izdelujemo vse vrste pro-

j:
jektov za visoke in nizke ^
Ž

hkrati pa se priporočamo ^
za nova naročua.

Projektivno podjetje ^
EMONAPROJEKT
Ljubljana
TržašJca cesta 4/11
Tedefon 20-814
ž

biee:«

i

Na Minri, v osiTČiiU Dolrnjskc, te naše vesele deželice,
je zi^o podietje
TOVARNA LIKERJEV IN

BANA

V sfvojem prodzvodnem
intigrainu iina toviarna že
47 vrst razndh žganf, moč
nih alkoholnih pijač« liker
jev in sadnih sirupov.
Kdor želi žlahtno pijačo,
bo vedno rad segel tk) dzdeUdh
»DANE« NA MIRNI!

piroizvaia 'kvalitetno damsko

Proizvodi tovarne BETI so zelo islcani doma in na tujem!
BELOKRANJSKA TRIKOTAAA
INOUSTRUA • M E T 11 K A

KONFEKCIJA

Zeoiiske kofpalke on otroSka oblačila Oootnfekcdie

LISCA

JUTRANJKA
S E V N I C A
SO dobile na SEJMU MODA v Ljubljani že
KMh^

Zahtevajte v trgovinah
naše proizvode!
Kvaliteta zajamčena —
cene konkurenčne!

NOVO MESTO

Pri vsaki pošti lahko od
prete tudi novo hranilno
knjižico in vežete nanjo
svoje prihranke pod istimi
po^ji kot pri Dolenjski
banki in hranilnici Novo
mesto in njenih poslavndh
enotah v Krškem, Metliki
in Trebnjem.

SEVNICA

NOVOTMNA
NOVO MESTO
Glavni trg 11

11 zlatih medalj
12 srebrnih medalj
6 bronastdih medalj
Dokaz, da so izdelM visokokvaJitetni!

Vam daje po hitrem postopku

POTROŠNIŠKI
KREDIT
pod zelo ugodnimi pogojti
za naikup avtomobilorv in
tehmčnih predmetov
v prodajalnah
NOVOTEHiNE v Metliki:,
Krštkem, Tirebnjem
in Novem mestu
Vse anformacdje na ujpravi
ipodjetja, telefon 21t278.
Solildnoi in |po( konlouirončniLh
cenah Vam bomo postregli
trgovina?! NOVOTEiHNE!

Tovarna nalivnih peres, kemičnih
svinčnikov In embalaie

perilo oz sintetičnčh tkanin, bluze, bombažno triikatažo in pleitenane \

nudi potrošnikom kravate,
šale. nedrčke, steznike

DBH

DOLENJSKE BANKE
IN HRANILNICE
Novo mesto

METLIKA

z obrati CRNOMEU, MIRNA PEC in DOBOVA

SADNIH SOKOV

Vse pošte v Sloveniji
sprejemajo in izplačujejo
HRANILNE VLOGE
na hranilne knjižice

BETI

BELOKRANJSKA
TRIKOTAŽNA
INDUSTRIJA

te

Pliite gladko, pilite z lahkoto
— s peresom „ E MI " Mirna

V „LABODOVI"
srajci se boste
vedno prijetno
počutili.

modna hiša
Proda|ni servis

krema za sončenje

I

Ž

m

Ljubljana-Maribor

zainesl j ivo varuje kožo pre d sončnimi opdklinam i
— pri kopanju
— pri smučanju
— pri planinar jen ju in
— pri ostalih športih
Prisparočljiva je tudi za vsakdanjo nego (fcože.

Razne pletenine, perlie, idobuki, tekstilno
blago vseli vrst, preproge, konfekciji,
usnjena galanterija, krzno, obutev —

Izdeluje KRKA, tovarna zdravil Novo mesto
v sodelovanju s tovarno BAVER Levekruison.

KUPCEM ZA DEVIZE NUDIMO
10 ODST. POPUSTA!

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: obfiinrfd odlKiri SZDL Bretlce, Črnomelj, Koćetvje, KirSoo, Metlika, Novo mesto, Rib
nica, Sevnica iln Trobit^.
UBEIIUJE URP;DNISKI OiDBOR; Tone GoSnUc <iglavind. In
odgovorni uradnik), Rla Bačar, Miloš JaikiQ(poc, Maaijan La
gan. Jože Prime Jožica Teppey in Ivan Zoran. TehniCni
uradnic; Matijan MoSkon
IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 50 par (50
srtarih din) — Letna nairo&idmo 20 novih dlnaii^ i(2000 3tarih
din), polletna 10 novih dinarjev (1000 starih din); plačljiva
J(i vnaprej — Za Inozemstvo 37,50 novih dinarjev (3.750 sta
rih din) oz. 3 aaneniAke dolairje — TekočI o'aAun <pri podruž
nici SDK v Novem mestu 531-8-9 — NASLOV UREDNIŠTVA
13^ UPRAVE: Novo mesto, Glavni tng 3 — PoStni predal 33
— Telefon: 21-227 — Rdkopisorv 4n fotograOJ ne vračamo —

Tisik: tiskarna »KNJIGOTISK« Novo mesto

NaS izbor zadovolji vaak
ol(us, nate srajce so lahke
elegantne

in

brezhibno

krojene!

Srajce „LABOD"
v vsaki dobri
trgovini s perilom!

I

