St. 5

(880)

L. XVIII.

NOVO MESTO, četrtek.
2. februarja 1967

Letos vse sile za cesto

. TEMA S IV.PLENUMA
CK ZKJ

; Tisk ni
orodje ozkih
skupin ljudi
Pomen tiska v sistemu
samoupravljanja

Prejšnji teden se je prvič sestal iniciativni odbor za gradnjo ceste —
Razdelilnik za prispevke, ki upošteva predvsem možnosti posameznih
podjetij in ustanov, je že predložen — Skupno bo treba doma zbrati blizu
120 milijonov Sdin — Vodstvo Avtomoto društva bo predlagalo, da bi občina
predpisala prispevke lastnikom motornih vozil — Vsi drugi naj bi prispevali
v okviru krajevnih skupnosti
ski dolini tudi cesto, ki bi
jo lahko pogozdili, ne da bi
jim bilo treba izkopati eno
samo jamo ...
Kljub enotnosti v vrstah
odbornikov se pripravljalni
odbor zaveda, da bo »borba«
huda. čeprav je razdelilnik
narejen predvsem na osnovi
zmogljivosti delovnih orga
nizacij, pričakujemo, da se
bo potrebno v samoupravnih
organih odločno zavzeti, če
bomo hoteli uspeti.
Medobčinski cestni sklad
bo prispeval tretjino denarja,
p>o zadnjih informacijah pa
bo imel več sredstev tudi re.

publiški cestni sklad. Dose
danje skupne akcije v občini
so že dale dragocene napot
ke za bodoče: najprej je potrebrka f>ripravljenost vs^,
za tem rea'ni, trdni dogovori
in pogodbe, striiden izvajalec
del, dosledna izterjava pri.
spevkov in vseskozi čisti
račimi! Ce pa je akcija tako
obsežna kot je letošnja, pa
je te zahteve treba tembolj
spoštovati.
M. LEGAN

Trenutno ne bi mogU zani
kati, da imajo sredstva za Ustanovitelji Dolenjske banke in hranitnice v Novem mestu so ponovno Izjavili, da potrebuje širša
Lolenjska pokrajina svojo
informacije načelno vso mo
ralno podporo, kakir&no so
redko kdaj imela v povojimi
praksi. Tokrat so na plenu
mu CK KPJ sklendU, da je
ckiOžnost članov Zmae komu
nistovi dB ad prtbore še rečji
V poinedeljek dopoldne, 30. I. 1967, je bil v Novem too" banke Ivo Novšak, ki je rom, ko so dobidi zajetno
prt>grresivm vpliv na sredstva
mestu drugi redni zbor Dolenjske banke in hranilnice. hkrati seznanil delegate zbo gradivo, ki omogoča temeljit
aa informacije v našem družUdeležili so se ga razen ustanoviteljev tudi predstav ra tudd s p(«roČilom in pred \TX)gled v kreditiranje ban
beno-pcSitičiiein zavijanju v
niki občinskih skupščin, Narodne banke, Splošne logom o delitvi dohodka DBH ke, v njeno hranilno službo,
težnji, da le-te ostanejo po
gospodarske banke, Združenja poslovnih bank in za minulo leto. Podčrtati je potrošniške kreddte, v deviz
svoji usmerjenosti in vsebčni
hranilnic Slovenije, zastopnik SDK in več predstavni treba, da je bil posiloAnid us no in blagajniško poslova
iaraz zgodovinskih interesov
kov gospodarski)! organizacij naše. pokrajine. Zbor peh banke saporočen njenim nje, kakoo* tu^ v promet po
delavskega rasinada in boja
je To^ Zdravteo Petan, predsednik izvršilzM^a odbora \>stano>vitedj6ni že pred zbo- žiro računih. Nič mai^ ni
delovnih ljudi sa odstranje
bil zanimiv, preel^ splošne
DBH,
razprava na zboru pa je bila zelo živahna in
vanje vsega, kar ovio« ali pa
ga potovanja butke, ki se
konkretna.
di gibanje na tej poti.«
je že v prvem letu svojega
Brestaničani
za
to.
Zaradi
trenutnega
polo
Predsednik
izvr&nega
odbo
obstoja kljub številrdm teža
Ta sklep je hkrati opossoril
žaja
v
gospodarskih
organira
je
najiprej
obvestil
usta
vam, ki so nujno fipremljale
novinarje, đlane 25veae kosvojo šolo
ntvunistov, da se to da dose novitelje banke, da bo letos zaciijah, sprememb v deviz
Blizu milijon starih dinar (Nadaljevanje na 4. strani)
či s krepitvijo samostojnosti v marcu še en zbor banke nem iKJsIovanju in raaldčnih jev 30 zbrali v šolskem oko
in odgovomiosti tasfca. z ne na katerem bodo sprejeli do nerešenih vprašanjih v go lišu Brestanice za nakup učil.
prestanim
strokovndan
in končni načrt dela DBH za spodarskih organizacijah bo I^judje so ijcjnoeni na novo So
idejno-poUtičnim uaposoblja- 1967. Obširno poročilo in po lažje sprejemati delovni na lo in želijo, da obiioci ne bi v
njem novinarjev, z g^lobijim tek 2. rednega zbora DBH črt poročne domače banke njej ničesar pogrešali, še te
pocsnavanoem sodobnih druž sta bila zato namenjena Čez dva meseca, ko bodo na den dni je do dneva, ko se
benih pcAreb in razvoja, s predvsem poslovnemu poro voljo vsi potrebna podatki. bodo odprla šolska vrata. V
Po uvodni formalnosti je
prizadevanji, da se premaga čilu in sklepanju o zaključ
nedeljo, 5. februarja, se bodo
nem računu ter deliibvi do prebral zgoščen izvleček iz
oehovstvo in klikarstvo.
zbrali na obvooritev gostje in
hodka banke za lansko le poslovnega poročila direkdomačini. Ob tej priložnosti
Z dnifoe strand 1» niiso pobodo počastili Prešernov spo
aabiili povedati, da mora k
min,, saj bo le tri dni kasne
temu prispevati izboiHJSanoe
je obletnica pesnikove smrti,
demokratskega
mehanizma
ki so si jo Slovenci izbrali
družbenega samoupravljaivja,
za svoj kulturni praznik.
kar bo še tesneje povezalo
tisk z nosilci naprednih dorižbenih interesov. Priporoča se
ne samo novinarjem, marveč
Pustovanje
budi prizadetim družbeno-pov Kočevju
litićn'm delavcem, naj se od
točno postavijo Po iX3bu tež
Gostinsko podjetje »Ho
njam, da bi tisk postal orod
tel Pusled« bo priredilo
je zaključenih in odkđh sku
leios pustni ples kar dva
pin, in naj ptraivočasno ukre
krat. obrat v hotelu in
DO
30.
JANUARJA:
pati na vsak poskus, da bi
kavami. Prvo pustovanje
tialk izrabild za Šiirje9i(]e de
bo 4., drugo pa 7. febru
zinformacij, in z» to, da bi
arja. Zaželene so maske.
oeupravičecto jemali ugled
Rezervacije za obe pustoposamesanim samoupraftrnlm
vanJI so že v prodaji (v
organom, fiorunKini in posahotelu in kavami).
Zadnji teden se je uvrslal
meenikom.

Predsedrilfci
SocaaListične
zveze iz občin Črnomelj, Me
tlika, Trebnje, Sevnica, Kr
ško in Novo mesto so se v
ponedeljek, 30. januarja, na
področnem posvetu v Novem
mestu pc^ovarjali s predstavnuki GO S55DL o pravil
nikih občinskih organizacij
SZDL in statutarnem pred
logu za SZDL Slovenije.
Predvsem so poskušali od
govoriti na nekatera vpraša
nja v zveei s članstvom, čla
narino, statističnimi poroča
li, odnosi med lavrSnim od
borom in predsednikom kon
ference ter z deprofe&ionJUizaoCjo političnih delavcev.
Govoriđi so budi o vadrževanju nekaterih družbeno-političnih
organizacij,
zlasti
SZDL.

Tisk ima velik pomen za
javnega mnenja
in pri utrjevanju vloge delov
nih ljudi v sisbemvu saimoupravljanja — tako je med
drugim rečeno v zEddjuonem
dokumentu VI. plenvmia CK
KPJ. S tem je bila še erikrat
poudarjena vloga tiska v tre
nutku, k30 številni listi, ki so
nef)09redn0 povezaiu s samo
upravno bazo — za komune
in delovne kolektive — še bijejo boj z materialno-finan^nani težavami in za svoj obstaoiek
oblikovanje

»Sedaj je velika priložnost,
da s prispevki vseh asfalti
ramo cesto po Mirenski do
lini,« se je kot en mož odlo
čil 20-članski iniciativni od.
bor, v katerem so predstav,
niki delovnih organizacij,
občinske skupščine in kra
jevnih skupnosti, ko se je
prejšnji teden vsedel za nilzo in začel prve pogovore.
Veljko Vlahović je predlagan za predsednika zvezne Tudi občinski možje so bili
skupščine, Mika špjljak pa za predsednika zveznega na skupščinski seji 28. janu
izvršnega sveta. Predsednik kandidacijske komisije arja aa načrt hitro zagreti,
Zvezne konference SZDL Jugoslavije (na sliki) je na kar priča, kako si želijo
III. plenarni seji konference 25. januarja v Beogradu boljših cestnih zvez. 2^tonj
prebral poročilo o predlogih; med njimi sta tudi gor se ni rodil dovtip, da bi
gozdarji imeli radi v Miren.
nja dva (Foto: TANJUG)

čvrsto komercialno—investicijsko banko

To je eno issmed perečih
nairočid VI. plenuma CK ZKJ,
ki spodbuja k racomišljainju
in akcd:ji od^cmmiih in pri«
7adetiih činitedjev v vsakem
kolektivu In komuni.

OD 2. DO 12. FEB.
Med 5. in ^ februarjem
nestalno s pogostimi
padavinami,
pozneje
sneg do nižin. V ostalem
lepo vreme z mrazom
ponoči, čez dan mrazmemo ioplo. Dr. V. M.

med najboljše v naši akciji:
probili smo Se 322 novih naročaidkov, tako da jih Je bilo po
Cbčinah skupaj
BREZICE:
ČRNOMELJ:
KOČEVJE:
KRdKO:
METLIKA:
NOVO MESTO
RIBNICA
SEVNICA;
TREBNJE
Razne pošte:
Inozemstvo: ..

\

•

Področni pogovor
o SZDL

Novi prospekt
Bele krajine
Pretekli teden je iafiel tu
ristični prospekt Bele kra
jine, M so ga turisti že
močno pogrešali. Natisnili
so 30.000 izvodov z barvni
mi slikami glavnih zanimi
vosti v dveh verzijah; na
enih so tedcsti v slovenšči
ni, nemSčini in iitalijanSčinl, na drugih pa v srboiirvaščini, francoščini in an
gleščini. Prospekte je zalo
žila Dođenjisllu turistična
zveza iz Novega mesta ob
pomoči turističnih dru
štev is Črnomlja in Metli
ka,

V ponedeljek ob pol devetih zjutraj se je na karteljevskem klancu pri Novem mestu pripetila težka promet
na nesreča, v kateri je izgubil življenje komercialni
direktor zagrebške »Fototehnike« Vjekoslav šilhavy,
star 47 let. Voznik Franjo Matjašič, direktor istega
podjetja, je čutil poledico že od Cateiških Toplic sem,
pri Kurteljevem pa ga je nenadoma zaneslo ^ cesto
na levo v gozdič, kjer se je ustavil ob smreki. Voznik
ima hude poškodbe na prsnem košu in se zdravi v
novomeški bolnišnici.škodo na avtomobilu cenijo na
15.000 Ndin (Foto: M. Moškon)

PO VI. PLENUMU CK ZKJ

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED

Reforma - najvažnejša
naloga komunistov

V noči od petKa nu .suuotu »u
eksplodirale bombe v poslopjih ju
goslovanskih diplomatskih pred
stavništev v ZDA in Kanadi, v ne
deljo pa so skupine rdeče garde
začele oblegati naše veleposlaništvo
v Peking^. Vse kitajsko osebje ve
leposlaništva, dopisništva Tanjuga
in tudi vsa služinčad naših držav
ljanov v Pekingu so zapustili delo
in praktično onemogočili bivanje
našim državljiuiom na Kitajskem.
Motivi za te dogodke v ZDA in Ka
nadi ter za dogodke na Kitajskem
so vsekakor različni, vsekakor pa
je, če nič drugega, zanimivo, da ti
dogodki tudi časovno sovpa^jo.
V Washingtonu je eksplodirala
bomba ob 3,50, v San Franciscu ob
4.05, v Ghicagu, New Yorku in Ottawi pa ob 4,40, bomba pa je
splodirala tudi v Torontu. 2e samo
ti podatki govore dovolj zgovorno
o tem, da je bila akcija organizira
na in da gre za premišljeno terori
stično dejanje na šestih geografsko
zelo oddaljenih krajih. K sreči nih
če izmed Jugoslovanov ob teh
bombnih napadih ni bil ranjen ali
ubit,* življenje je izgubil en gasilec,
ki se je zaduŠU v dimu. škoda pa je
velika, in to ne le na poslopjih na
ših diplomairidh
predstavništev
temveč tudi v bližnji in daljni oko
lici, kjer so popokale šipe.
Menda ni treba posebej ugibati,
kdo je bombe nastavil. Uradni ame
riški in kanadski predstavniki so
izrazili uradno in osebno obžalova
nje ter obljubili, da bodo škodo po
pravili. Obstaja pa več vprašanj, ki
si jih upravičeno postavljamo: Ka
ko je mogoče, da se je to zgodilo v
državah, kjer imajo dobro razvito
obveščevalno in policijsko službo,
kako da so te službe nenadno odpo
vedale in priprav na teroristične

Tovarniški in občinski komiteji Zveze ko
munistov v luči odločb VI. seje CK ZKJ
2e samo dejstvo, da je ve
čina govornikov na VI. seji
centralnega komiteja ZKJ go
vorila o družbeni in gospo
darski reformi, je svojevrsten
prispevek k trditvi, da je v
tem 6asu reforma glavna po
litična in družbena naloga
Zveze kCHnunistov. Poudarja
nje te naloge je potrebno tu
di zategadelj, ker smo z no
vim letom stopili v odločilno
bitko za reformo.
Zato je razumljivo, da tudi
sklepi CK ZKJ vztrajajo na
enotnem gledanju organizacij
in vodstva Zveze komimistov,
kadar je govora o osnovnih
dolžnostih pri doslednem iz
vajanju reforme. To pa na
laga komunistom, da se ob
vsaki priliki bore za načelo
svobodnega staliiča in mne
nja, za gojitev kultum^a
razgovora, za utemeljeno di
skusijo in za strpnost. Pri
tem pa morajo biti v sredi
šču pozornosti vse dejavno
sti komunistov, koristi in
pravice delovndih ljudi in
razvoj samoupravljanja.
OSNOVA ZA POLITIČNO
DELOVANJE
Najvišji partijski organi
menijo, da izvajanje ukrepov
družbene in gospodarske re
forme ne smemo prepustiti
samo avtomatičnemu delova
nju gospodarskega mehamzma, čeprav tudi njegove vlo
ge ni treba podcenjevati. Na
men reforme se lahko usi)ešno uresniči samo tedaj, če
ga bo spremljala stalna idej
no-poKtična dejavnost članov
Zveze komimistov tn druž
bena akcija delovnih ljudi.
Ko po četrti in peti seji
CK ZKJ ocenjuje politični
PK>]ožaj v državi, zaključni
dokument VI. plenuma ugo-

KoorcUnacijski odbor za
pomoč vietnamskemu
ljudstvu
poziva
delovne organizacije in
posameznike, naj nakazu
jejo deottme prispevke na
tekočd račun:

Št.: 505-746-4-75
K. O. za pomoč viet
namskemu ljudstvu.

tavlja, da je politično življe
nje zelo bogato in razgibano
in da so ustvarjeni pogoji
za nadaljnjo krepitev nepo
sredne socialistične demokra
cije v samoupravnih odnosih
Sama ocena, da imamo ne
kaj mesecev pred voMtvami
v skupščino tako ugodno po
litično situacijo natega ZK
in drugim zavestnim silam,
da se orientirajo na utemeljeaK), premdMjeno in or
ganizirano politično dejav
nost v tej tako pomembni
družbeni akciji. Sprejeta po
litična linija in doslej dose
ženi uspehi reforme so glav
ni temelji za politično delo
vanje komunistov v pripra
vah za volitve v skupščino.
O POTREBI TOVARNIŠKIH
KOMITEJEV ZK
Kair se tiče reorganizacije
Zveze komunistov, prevladu
je mnenje, da je to nepreki
njen proces, katerega pravi
razmah je šele pred nami.
Vse dosedanje analize in raz
iskovanja so pokazale, da je
strukturo Zveze komimistov
v marsičem presegel demo
kratični in samoupravni raz
voj družbe. Zveza komuni
stov je ohranila še določene
oblike iz tistega časa, ko so
v naprednem razvoju naše
družbe prevladovale etatistične oblike. Bistvo demokra
cije notranjega življenja in
odnosov v Zvezi komimistov
ima svoj temeljni smisel v
tem, da se med različnimi
nasprotji na demokratičen
način poiščejo in sprejmejo
tista, ki bodo največ prispe
vala k nadaljnjemu razvoju
samoupravljanja.
v prvih razgovorih o pre
ureditvi Zveze komunistov z
novo družbeno-politično vse
bino je bilo v nekaterih or
ganizacijah slišati mnenja, da
ni smiselno niti potrebno, da
še dalje obstajajo tovarniški
komiteji. Ni potrebno, da bi
se — tako so govorili na ple
numu — ta pozitivna dejav
nost še nadalje zadrževala
v okvirih delovnih organiza
cij, ker se v tem trenutku
čedalje bolj čuti potreba,
da se komunisti iz delovnih
kolektivov aktivno vključijo
v delo teritorialnih organi
zacij Zveze kvomunistov in
v družbeno-pofitično življenje
občine. Kajti kolikor hitreje
bo ta iMTOces potekal, toliko

uKcijc /e prej niso mogle odkriti?
Torej daje nekdo emigrantskim
skupinam, pa naj vedre pod četniško ali ustaško kapo, potuho. Od
ločno torej lahko z^tevamo, da bo
sta ameriška in kanadska vlada vse
storili, da enkrat za vselej prepreči
ta delovanje takih emigrantskih
skupin, če jima je količkaj do svo
jega lastnega ugleda v svetu. Tako
široko zasnovana teroristična akci
ja namreč pokaže vladi taldh dežel
v kaj čudni mednarodni lučL Poka
že namreč njuno nesposobnost, da
bi držala emigrantske skupine na
uzdi, ali pa — in ob tem se odpira
drugo vprašanje — sami spodbu
jata tako delovanje. Vsekakor so

Bombe in stavke
oblasti obeh dežel prišle s tem v
kaj neprijeten položaj, kar se kaže
tu^ po odmevu, kf ga je ta terori
zem povzročil med delegacijami čla
nic organizacije združenih narodov.
Te taka dejstva odločno obsojajo,
pa tudi zadržanje vlad, Id takšen
terorizem omogoča, kadar začno po
ulicah pokati bombe, potlej res ne
gre samo za tistega, ki so mu na
menjene, temveč tudi za temeljne
mednarodne norme.
In naposled se ni mogoče ubra
niti vtisa, da so v ozadju takih te
rorističnih dejanj ljudje, ki hočejo
tudi na ta način pritiskati na Ju
goslavijo in njeno neodvisno med
narodno politiko. Mar niso pred
stavniški organi ZDA prav pred n^
davnim odpovedali dobave žita Ju
goslaviji pod ugodnimi pogoji samo

zato, ker trgujemo z DR Vietna
mom in ker obsojamo ameriško po
litiko v Vietnamu? S pritiskom pa
ne bodo prav nič dosegli, kakor
niso nič dosegli tudi doslej. O tem
priča vsa novejša zgodovina naro
dov Jugoslavije, ki ni pokleknila
niti pred fašističnimi osvajalci, ni
se pustila zlomiti niti pritisku Sta
lina, niti nismo klonili pritiskom z
drugih strani. Preponosni smo za
to! Toda niti ne gre samo za ponos;
vsa logika našega razvoja je taka,
da si ne pustimo krojiti usode dru
god, saj smo si na zastavo zapisali
Cankarjeve besede: Narod si bo pi
sal sodbo sam, ne frak mu je ne
bo in ne talar.
In tisto, kar se dogaja pred na
šim veleposlaništvom v Pekingu in
tista stavka kitajskih uslužbencev?
Tudi to so oblike pritiska na neod
visno politiko Jugoslavije, čeprav
z dogodki v ZDA in Kanadi niso v
zvezi. Obstaja pa notranja logika.
Baje — tako vsaj trdijo rdeči gardi
sti — je vse to odgovor na to, da je
nekaj pubertetnikov v Beogradu
razbilo šipe na poslopju kitajskega
predstavništva. Naša vlada se je za
radi tega incidenta opravičila in
škodo popravila, toda o tem nočejo
v Pekingu nič vedeti in so to za
molčali. Tako so naši državljani iz
postavljeni najhujšim žaljivkam,
hkrati pa so jim praktično onemo
gočili življenje v Pekingu, ker brez
kitajskih uslužbencev niti ne moreš
na trg, pa četudi znaš jezik, spričo
terorja, ki ga vrše nad našimi
predstavniki po ulicah.
Naključje, da sovpadajo terori
stična dejanja proti našim pred
stavništvom tako v ZDA, Kanadi
kot na Kitajskem, je res čudno.
Dejstvo pa je, da sovpadajo, četudi
so motivi različni.

umeje bomo premagali se
danjo »razparceliranost« v
družbeno p>oUtičnem življe
nju, delavski razred pa bo
dobil svoje pravo mesto in
večje možnosti, da nanj vpli
va.
'

Podobne spremembe je lah •POUGORM PRI PAPE2L prczidija vrhoviies;a
ko opaziti tudi v reorgani Credsrdnik
sovjeta ZSSR Nikotaj Podgorni
ziranih okrajnih komitejih, j« obiskal papeža Pavla XI. roki se čedalje bolj preobraža i;ovarjala sta sc predvsem o mi
ru. Podporni je povabil iulijatiio v ide|no-p)olitičnp ^.entre skeca
pred-sednika republike SaKo. ragata in premiera Mora. mij obi

ODPIRANJI«: OBČINSKIH
KOMITEJEV
Pogovori p reorganiz^j'..
so zajeli vse forume Zveze
komimistov. Odpovedujoč se
ustaljeni praksi zaprtega fo
rumskega dela in odločanja
se je precejšnje število ob
činskih komitejev odprlo za
probleme osnovnih organiza
cij in se usmerilo v širSa po
svetovanja o vseh važnejših
vprašanjih, kakor tudi v
skupno izdajanje sklepov o
neposrednih nalogah v idej
no-p>olltični dejavnosti. Na ta
način se ustvarja idejno-po
litična in akcijska enotnost
komunistov v vseh organiza
cijah Zveze komunistov v
občini.
y

CZP Komunist iz Ljubljane
je pred kratkim izdalo brd.
Suro Sestf plenum CK" J
Brošura obravnava najvaž
nejše prob eme, o katerih so
govorili na plenumu 10. janu
arja letos v Beogradu: oceno
političnega položaja po IV
in v. seji centralnega komi.
teja ZKJ. sklepe VI. plenuma
CK 2XJ o neposrednih nalo
gah ZKJ in na'oge ZKJ v zve
zi z nekaterimi aktua nimi
problemi
v mednar'>dnem
deJavskem
gibanju. Drugi
del brošure vsebuje program
dela CKZKJ, predlog zvezni
konferenci SZDLJ za ustano
vitev odbora za proslavo
sojetnice oktobrske revolu
cije in več sklepov.

Šesti plenum CK ZKJ

ščeta Sovjetsko zvezo. Pnvah><u
M iKista odzvala.
•I ALŽIRIJA fKEKlMLA ri'(iAJANJA O PLINU — Alžirija jc
pretrgala podajanja o prodaji sa.
harskeKa zemeljHkrta plina Itaii
ji, Avstriji, Zaliodni Nemčiji, Ju
Koslaviji in Ceškoslova.^ki. Poga
jali pa se bodo še naprej s po
eno francosko in .špansko družbo.
Alžirske ponudbe torej ne bodo
veljale več in se priiadete drža
ve ne bodo mogle .sklicevati na
nje, kakor poroča francoska Ča
sopisna afcncija.
•NAClSTICNA mDRCZNlCA
V AVSTRIJI — Z Dunaja poroča
jo, da je neonacistična NDP usta
novila v Avstriji svojo podružni
co. Vodi jo baje ekstremist Burger. ki je v tesni povezavi z južnotirolskimi terori.sti.
• ROBERT KENNEDV
BO
OBISKAL DE GAULLA? — V Evropo je prispel brat
ubitega
ameriškega prcdsednilu senator
Robert Kenncdy. fiuSIJajo, da se
bo sešel s francoskim pi-edsednikom de (iauliom in britansluni
premierom' VViisonom.

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PHEGLED
•S FORA2ITVIJO BOMO POKRILI
FINANČNE VRZEILI. Zvezni in gospodarski
zbor sta po Mtrem postopku sprejela pred
pise o podražitvi cigaret in alkoholnih pijač
ter o zvišanju carine. Te nujne ukrepe je
predlagal ZIS, da bi tako zamašU vrzel v finanči^ programih federacije za letošnje in
za prihodnja leta. Kakor je znano, je kon
gres ZDA sklenil, da nam bodo ZDA začenši
z letos prenehale prodajati žito pod poseb
nimi pogo^ — na dolgoročne dolarske kre
dite. Ker smo s prodajo žita ustvarjali dinar
ska sredstva, je federacija v svojih progra
mih računala s temi sredstvi. Zdaj jih je tre
ba nadomestiti drugače. SEDA so storile ta
ukrep zaradi tega, ker trgujemo s Kubo in
ker pomagamo vietnamskemu ljudstvu. Ju
goslavija se tekšnemu sodelovanju in pomoči
vietnamskemu ljudstvu ne more odr^i, ker
bi to pomenilo, da izdaja svoja načela in
**P®8iba hrbet pod pritiskom druge države.
Od sobote naprej so se v narodni pro
daji podražile cigarete in drugi tobačni izdelld za 20 odstotkov: Alkoholne pijače (ra
zen naravnih vin in naravnega žganja) so se
podražile za 9 odstotkov. Povprečno carino
za blago, ki ga uvozijo državljani, so zvišali
za 5 odstokov (od 25 na 30 odstokov). Hkrati
bodo morali plačevati tudi 12,5 odstotkov
zveznega prometnega davka. To pa ne velja
za uvoz avtomobilov, ker so kupci že doslej
plačevali poleg zveznega tudi republi.^lki in
občinski prometni davek.
•SPOR GLEDE DELITVE SREDSTEV
ZA MANJ RAZVITE REPUBLIKE IN OB-

»lOCJA. Zbor narodov je pred dnevi raz
pravljal o sredstvih za manj razvite republi
ke in območja. V imenu delegacije Bosne in
Hercegovine je Rato Dugonjić pojasnil pri
tožbo BiH, da delitev sredstev sklada fede
racije za razvoj nezadostno razvitih re
publik hi območij ni bila zadovoljiva. Bosna
in Hercegovina zadnja leta relativno še bolj
zaostajata za razvojem
drugih republik. —
Nezadovoljstvo z delitvijo sredstev je izra
zila tudi Tankosava Simić v imenu delega
cije pokrajine Kosova in Metohije.

Zakaj podražitev?
Dr. Marjan Brecelj kot predsednik skla
da, Kiro Gligorov kot predstavnik ZIS ter
predstavnika delegacij Makedonije in Crne
gore so zavrnili pritožbo Bosne in Ilercego^ne in Kosova in Metohije. Zadnja dva sta
posebej poudarila, da v delitvi sredstev skla
da ne bi smeli ničesar spreminjati. Dr. Mar
jan Brecelj je menil, da je bila delitev sred
stev v skladu z zakonom in načeli srednje
ročnih planov federacije in republik.
•NADALJNJA DEMOKRACIJA VOLIL
NEGA POSTOPKA. S sprejetjem zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o volit

vah je dana večja vloga Socialistični^ zvezi
kot pomembni činiteljici pri organiziranju
manjših razprav o kandidatih. Po spreme
njenem zakonu si morajo kandidati za. zvez
ni zbor pridobiti dvajsetino glasov na zbo
rih volivcev, kandidati za poslance zborov
delovnih skupnosti pa desetino. Spremenje
ni zakon tudi omogoča, da postane kadidat
za zvezni zbor tisti, ki dobi večino glasov
v eni občinski skupščini.
•KDO BO DOBIVAL OTROŠKI DO
DATEK? Zvedeli smo, da bo v prihodnje
dobival otroški dodatek zavarovanec, kate
rega dohodki ne presegajo 400 Ndin za člana
gospodinjstva mesečno.
•tTRETJA SEJA ZVEZNE KONFEREN
CE SZDU. Na seji so med dragim poudarili,
da bo Socialistična zveza organizatorka in
nosilka političnih priprav na volitve. Na seji
so tudi jMudarili, da mora priti v skupščino
čimveč ljudi iz neposredne prakse. Sprejeli
so predlog zvezne katlidacijaske komisije,
naj bi predlagali Veljka Vlahovića za pred
sednika zvezne skupščine in Miko Spiljaka
za predsednika ZIS, ako bosta izvoljena za
zvezna poslanca.
•VISOKI GOST PRI TITU. Preden jc
naš predsednik Tito odpotoval na obisk v
Sovjetsko zvezo, je imel v gosteh predsedni
ka Finske Urha Kekkonena. Predsednika sta
se pogovarjala o aktualnih mednarodnih
vpr^anjih in o nadaljnjem zboljšanju jugoslovansko-finskega sodelovanja. Komenta
torji ocenjujejo srečanje kot zelo koristno.

KRATKE
Z RAZNIH STRANI

idi .s.>orazi;m o »miko jlb-

NIJM VESOLJU« — Vlade %DA,
Velike Britaidje in Sovjetstr '.ve
ze so v Moskvi sIov«'snf> (»odpisale sporazum o tekoriSčmnju ve
solja v miroljubne tuiit.eu« npurozunt j« podpisalo še 'i4 Ur/av,
med n^mi tudi Jugoslavija Po
vesteh iz Bonna se bo sporazumu
pridružila tudi ZR Nemčija. Vsekakor je to pomemben usprh
itiednarodnega sodelovanja.
•SMRT TREH AMERIŠKIH
VE.SOLJCEV — V Cape Kenneđy
se je pripeUla huda nesreča, v
kateri so izgubili življenje trije
aineriSki vesoljci: Grisson Whlte
in C3iaffe. Med vajo posadke ve
soljske ladje »Apoio« Je iubnihnil
(ložar v raketi »Saturn«, ki je utjel tudi iiabino, v kateri HO Diii
vrf trije vcsoltei. Njihova trupla
so potegnili tx kabine šele po
nekaj urah. Menijo, da se bo za
radi te neareče precej zavlekel
amcriiki program poleta na I^uno. Ob nesreči je Američanom Iz
rekel sožalje tudi preds4-dnik Tito.
S TITO V MOSKVI - Pred
sednik Tito je v soboto prispel
na neuradni obisk v Sovjetsko
zvezo. Na železniški postaji sta
ga pričakala generalni sekretar
CK KPSZ Leonid Brežnjev in
premier Aleiuej Kosigin. V Tito
vem spremstvu je tudi zvezni se
kretar za finance Kiro Gligiirov,
ki se udeležuje štiridnevnih go
spodarskih pogovorov med Jugo
slavijo in Sovjetsko zvezo.
B 15UU MRTVIH V BRAZILIJI
— V hudih povodnjih, ki so zaje
le brazilsko državo Rio de Janciro, je doslej ob življenje iSOO
ljudi. Predstavnik braailske var
nostne službe jo povedal novinar
jem, da je katastrofa brezmejna,
saj Je odrezanih od sveta več po
krajin in da je na tisoče ljudi
brez strehe. Povodnji so prizadele
tudi samo mesto Rio de Janeiro,
ki ni več redno oskrbovano •
vodo in elektriko.
•I PROTI8UKARNOVSKE DE
MONSTRACIJE —
V gUvncm
mestu Indonezije
Djaluu-ti de
monstrira 40 tisoč I Studentov, M
dolže predsednika Sukama, da je
bil sam neposredno udeležen pri
neuspelem državnem udara pr^lanskim. To trdi tudi general
Nasution. Dokazi za to naj bi
priiSli na dan med zasliševanjem
enega izmed poglavitnih organiza
torjev neuspelega udara gcncrahi
Supardja.
O SI>OPADI V SINKJANfiU IN
— V Pekingu so razo
besili lepalte, ki govore o uporti
v Sinkjangu In Sečuanu. Baje se
je tam uprlo rdeči gardi sedem
divizij kitajske vojske. Pokoršči
no je baje odpovedal prvi sekre
tar stnkjaa<ikega komiteja, ki so
se mu pridružile tudi vojaike eno.
te. Po drugih vesteh pa zdaj am
Kitajskem vojska prevzema ob
last T drugih delih de2cle. Nav«.
krii s Pekingom je prišel po ve
steh tudi sekretar purtijskr^n ko
miteja ia vojaakl poveljnik Tt^
beta.

SECUANU

Knjiga za turistične delavce
Lep prispevek za mednarodno leto turizma je tudi knjiga, ki jo je napisal
Ludvik Rebeušek iz Celja: Raziskav« tržišča in ekonomska propaganda \
turizmu (s posebnim ozirom na zdraviliški turizem) — Knjigo je izdala
Zveza naravnih zdravilišč in zdraviliških krajev Slovenije (Celje, p. p. 23)
Zveza naravnih zdravilišč in
zdraviliških krajev Slovenije
je v lanskem letu izdala za
nimivo knjigo: »Raziskava
tržišča in ekonomska propa
ganda v turizmu s posebnim
oirirom na zdraviliški turi
zem«. Knjigo je napisal Lud
vik Rebeušek, magister eko
nomije in znani turistični de
lavec. Razdeljena je na dva
dela: v prvem je obdelana
raziskava tržišča, v drugem
pa ekonomska propaganda.
Oba dela tvorita zaokroženo
celoto. Knjiga je opremljena
R številnimi tabelami in gra
fičnimi prikazi, ki ustrezno
ponazarjajo vsebino.
V prvem delu ugota>wlja av
tor pomembnost raziskave
tržišča nasploh, podrobnej
še pa govori o raziskavi tu
rističnega tržišča. Zlasti so
zanimive tiste ugotovitve, do
katerih je avtor prišel, ko je
obiskal nekatere naše zdraviliško-turistične kraje. An
ketiral je domače in tuje ob
iskovalce v Rogaški Slatini,
Dobrni in Slatini Radencih,
torej v treh največjih zdra^

Letos: po 32 dolarjev
VSE POTNIKOVE POSLO
VALNICE, ki pripravljajo po
tovalne načrte, so upošteva
le, da smo že v mednarod
nem letu turizma in da bodp
dobili letos tudi naši turisti
za potovanja v tujino večji
znesek deviz (32 dolarjev).
PUTNIK pripravlja med dru
gim več potovanj v deželo
faraorK>v — v Egipt,- Nova
bpdd potovanja v skandinav
ske dežele in- več 17-dnevnih
potovanj po zahodni Evropi
Tudd v Sovjetsko zvezo bousmerjenih več p>otovattj.

32 milijonov dolarjev
od izletnikov
Po predvidevanjih bo le
tos prišlo v Slovenijo 32 mi-"
lijonov tujih turistov. Ce bi
bdld to sami izletniki ali tran
zitni turisti in bi vsak po
trošil povprečno le 1 US do
lar, bi Slovenija pri tem do
bila 32,000.000 dolarjev.

viliških krajih Slovenije. An
keta je pokazala, da večina
obiskovalcev prihaja zaradi
zdravljenja, na drugem me
stu je kombinirani namen
obiska, to pomeni, da priha
jajo zaradi zdravljenja in za
radi oddiha. Ostali moti-vi
so manj pomembni. Pri na
daljnjem preučevanju ankete
"je avtor prišel do sklepa,
kakšna je struktura domačih
in tujih obiskovalcev, in dej
stva, da prihaja večina obi
skovalcev, domačih in tujih,
iz večjih mest. Nadalje raz
vršča avtor obiskovalce po
vrstah plačila, povprečni do
bi bivanja, spolu, starosti itd.
V drugem delu knjige av
tor razpravlja med drugim
o pomenu in nalogah eko
nomske propagande za tuj
ski promet s poudarkom na
ekonomska
propagandi
za
zdra"viliš»ke kraje. Lepo so
obdelana posamezna sredstva
ekonomske propagande, zani
miva pa je tudi i^otovitev,
katere vrste sredstev so do
ma in v tujini najbolj uspeš
ne.
V sklepnem delu knjige
obravnava problem strokov
nega kadra za raziskavo trži
šča in ekonomsko propagan
do. Avtor je mnenja, da ne
moremo z raziskavo tržišča
niti z ekonomsko propagan
do obremeniti nekoga, ki je
že stalno zaposlen, poleg te
ga pa morda nitd ni strokov
njak. Po njegovem mnenju
bi moral imeti vsak turistič
ni kraj v posebnem refera
tu usix)sobljene sodelavce
ekonomske smeri, ki bi lah
ko sproti raziskovali stanje
na tržišču in tako dajali svo
jim upravnim organom pra
vilne informacije.
Vedeti moramo, da so v
turistično razivitih deželah
že zdavnaj sp>oznali, da je
treba raziskovati turistična
tržij&ča in poudarjati pomen
ekonomske propagande, da
pa so pri nas tovrstne de
javnosti šele v povojih. Sa
mo sprotna raziskava tr
žišča nam lahko daje podat
ke za pravilno investicijsko
politiko v turizmu. Vemo
pa, da je pri nas marsika

Rasspisna koniisija sveta za gospodarstvo pri

teri: turistični objekt zgrajen
bolj po občutku posamezni
kov, torej mimo raziskav
tržišča.
Avtor je v svojem priza
devanju, da nas opozori na
sprotno in strokovno raziska
vo turističnega tržišča, prav
gotovo uspel. Mnenja sem.
da je ta knjiga pomemben
prispevek k naši turistični
literaturi, zato sem prepri
ča, da bo kmalu našla pot
v vse knjižnice turističnih
delar/oev.
EDO GRČKJL

Skupne želje Mokronožanov za 1967. leto
Iz razgovora s predsednikom krajevne skupnosti v Mokronogu tov. Milanom Uhanom
»Mokronozcmi, predvsem
pa svet KS, ki želi kraju
in njegovim prebivalcem
urediti čimveč skupnih te
žav, pričakujemo od letoš
njega leta marsikaj. Ra
zen osebnih želja, ki jih
goji vsak človek, imamo
tudi stvari, za katere vsi
pravimo, da bi bilo dobro,
če bi jih dobili vsaj letos.
Da bi vsi meli tekočo vo
do, je treba napeljati še
146 m glavnega voda in
zagotovo lahko trdim, da
bomo letos to zmogli, če
prav še niso vsi uporabni
ki prispevali denarja. Kot
človek "•> novi obleki in
raztrganih Čevljih pa bo
videti naš kraj, če v bliž-

r a z p i s u j e JAVNI NATEČAJ

Vse informacije in podrobnosti riatečaja dobite pri
tKiseku za gospodarstvo občinske skupščine v Metliki.
Rok za predložitev pismenih ponudb je 15 dni po
objavi tega natečaja.
RazpiHna komisija

Konfekcija JUTRANJKA,
Sevnica
r a z p i s u j e JAVNODRA2BO za prodajo

karamboiiranega avtomobila
IMV Furgon 1964
s 35.000 prevoženimi kilometri
laklicna cena je 700.000 Sdin.
LICITACIJA bo 16. 2. 1967, ob 8. uri v prostorih
Konfekcije JUTRANJKA, Sevnica.
Prednost imajo delovne organizacije in društva do
10. ure, od 10. ure naprej pa drugi.
Predstavniki delovnih organizacij in društev morajo
predložiti pooblastila. Ostali pa morajo pred nasto
pom licitacije položiti 20-odstotno kavcijo.
Pismerve ponudbe sprejema splošni oddelek podjetja
za delovne organizacije in društva do 9. 2. 1967.
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sto, ki pelje skozi Mokro
nog, bi to cesto lahko že
nrej asfaltirali.

prihodnosti ne bo dotudi kanalizacije. Ker
glavni vodi ne bi šli
I dosedanjo glavno ce

Vso skrb povratnikom!
v Spodnje Posavje se od
decembra 1966 vračajo .števil
ni delavci, ki so bili zadnja
leta zaposleni v raznih zahod
noevropskih državah. Občin
ski sindikalni svet v Krškem'
je že navezal stike s predsed.
stvom ObSS v Brežicah, da
bi se skupaj lotili teh vp.ra.
šanj. Sodelovanje bodo nave
zali povsod tudi s Sociali
stično zvezo in sklicali po
svetovanja s predstavniki za
vodov za zaposlovanje. Na

Občinski skupščini Metlika
ZA PRODAJO SKLADIŠČ
V ROSALNICAH PRI METLIKI

Va vlečna vozila »Henschel« vgrajuje ITAS v Kočevju 'T-GOG-litrske cisterne, razen
tega pa dela za ta vozila tudi prikolice - cisterne z enako prostornino. ITAS
kooperira s tem zahodnonemškim proizvajalcem .Doslej je 60 takih vozil naročilo
Jugoslovansko rečno brodarstvo. (Foto: Andrej Pogačar)

Na Gorenjskem so
odkrili uran
Raziskovalci inštituta za
gecfloško.rudarske raziskave
in proučevanje jedrskih in
drugih rudninskih surovin iz
Beograda so že leta 1960 na
severovzhodnih obronkih 21rovskega vrha našli uranovo
rudo. V zadnjih šestih letih
so strokovnjaki odkrili, da
je blizu Gorenje vasi 5 km
dolgo nahajališče sirednje bo
gate uranove rude. Analize
so pokajzale, da ena tona ru.
de vsebuje 1200 gramov ura
na. Ker je spodnja meja, ki
je še rentabilna, 300 gramov
urana, računajo, da
bo
v dveh letih na Žirovskem
vrhu na Gorenjskem začel
obratovati rudnik te dragoce
ne kovine.

Dobre kupčije
v Brežicah
N» teden.ski sejem v Bre
žicah so v soboto, 28. janu
arja, pripeljali 500 živali do
tri mesece starosti in 50 več
jih. Prvih so po 10 do 10,50
Ndin za kilogram žive teže
prodali 440, nad tri mescce
starih prašičev pa so proda
li le 25 po 6.80 do 7,00 Ndin
kilogram.

teh pK>svetih bodo pretresli
možnosti, ki jih spodnjeposavske občine lahko nudijo
za ponovno zaposlitev tistih
delavcev, ki se vračajo z dela
v tujini.

Namesto 37 - le trije
milijoni
Od obljubljenih 11 milijo
nov so ribniški upokojenci
lani dobili le' tri milijone sta.
rih dinarjev, čeprav so pro
silci v 42 prošnjah prosili aa
37 milijonov. Komisija si je
zato ogledala stanovanja in
dala prednost najpotrebnej
šim. Ker pa so imeli na raz.
polago le tri milijone, so mo
rali izmed najpotrebnejših
spet izbrati najbolj potrebne,
ki se jim že podira strop
nad glavo.
Up>okojenci, ki aačasno ni
so prišli na vrsto, morajo
razumeti
nastali
položaj.
Društvo upokojencev še na
prej vodi evidenco vseh, ki
so zaprosili za pomoč. Poso.
jilo bodo dobili, brž ko bo
društvo prejelo obljublj«ia
sredstva.

Cene kljub večjemu
povpraševanju
nespremenjene
Na novomeški sejem so v
ponedeljek, 30. januarja, pri
peljali 1003 pujske v staro
sti od 6 do 12 tednov in 56
starejših prašičev. Od 1059 ži
vali je bilo prodanih 863. Za
manjše je veljala cena od
16 do 22 tisoč, za večje pra
šiče pa od 23 do 32 tisoč.
Kljub povečanemu povpraše
vanju kupcev iz bolj odda
ljenih krajev se cene od
prejšnjega tedna niso dvig
nile.

O asfaltu, ki je stara
želja prebivalcev našega
kraja, govorim zaradi tega,
ker bo v letošnjem sep
tembru v Mokronogu in
na Trebelnem velika pro
slava 25-letnice ustanovit
ve Gubčeve brigade. Asfal
tirana glavna cesta bi bila
prebivalcem
Mokronoga
najlepše darilo za ta jubi
lej, saj bi nekdanje borce
radi pozdravili v lepo ure
jenem kraju, ki bi že na
zunaj pokazal napredek.
Mi bi radi, da bi bila
glavna proslava v Mokro

nogu, in s tem smo seenarali prejšnji mesec tudi
glavni odbor ZB Slovenije.
Odgovorili so nam, da je
to v rokah domače komi
sije za pripravo proslave
in stalnega odbora Gubče
ve brigade, zato upamo,
da nas ta dva ne bosta
razočarala.
O željah lahko človek
dolgo govori, vendar bi
osebno zelo rad, da bi lju
dje razumeli vlogo krajev
ne skupnosti, da bi biU
voljni s skupnimi močmi
narediti kraj tak, kot je
bil nekoč, če ne še lepše
ga.«
M. L.

Kmetijski nasveti

Cvičku se ne
bomo izneverili!
Naj nia«m ne zamerita pomavalca dolenjskih vinogradoiT
Jože Lilcar in Tit Dobršek, če smo prelistali njuni kngigi
Naš cviček in Sodoibno vinogradništvo, ter iz njigiu povaeli
nekaj najvažnejših ugotovitev o idx>m aort -vinske trte,
ki so primerne za Dolenjsko.
% Cviček, nekdaj posmehljivo imenovano vino dolenj
skih vinogradov, je postak) pravi sinonim naše pokrajine.
svojih dobrih lastnosti si to vino pridobiva vedno
nove prijaitel'jie. Ker pa smo Dolenjci prej dobri pivci kot
pe dobri trgovci, še nismo dosegli tega, da bi imeli naše
vino — sok dolenjske zemlje in podneboa — isaščliteno, kai
bi onemogočalo drugim^ da pod imenom cviček prodajajo
sivo je vino in s bem kivarioo sloves dolenjskemu.
Cviček je mešanica črnih in belih vinskih sort, ponar
vadi v naameirjii ena proti ena. Ima značilno rdečkasto rubkiast« barvo, paradi do konca povretega sladkorja pa j6
svojevrstoega kiselkast^ oktisa. Vsebuje prečeg nUečiM
in vinske kisline, kar blagodejno deluje na prebavila in
živčni sistem. R^unajo, da pridelamo -vsega sikupej 120
tisoč hektolitrov cvička za prodajo. Poammo več njegovih
tipov. Najiboljšeea pridelujejo v ki^ko-kostanjesviškem oko
lišu, zatem v novomeSko-mokronošIlcem, na Bizelj^te<n\
Icjer ga imersujejo bizeljsko rdeče vino, in v Beli lorajiiii,
kjer ga imenujejo belokranjska črnina.
% Katere sorte so primerne za cviček pri obnovi vino
gradov? Mod črnimi sortami je najvažnejša modra Jrankinja, ki je močne rasti, primerna za visoko -vzgojo in dol
go rez ter dovolj spodnja za razliko od žametne črnino,
ki na DolenjsJcem prepozno doaori. Pomembno je -vedeti,
da bi pri visoki vagoji še bolj zakasnila. Namesto nje pri
poročajo šenftlovrensko. Modra Portugalka je zaradi mofttM>sti manj primerna za cviček, vendar daje sama hvalee.
no vino, ki gre zaradi zgodnosti kot mošt dobro v denar.
laaned belih sort je za pripravo cvička na Dolenjsikem
aelo rassširjena rdeča kraljevina, ki bogato, toda raametroma poano dozori. Dobro bi jo bilo nadomestiti z rizvancem, ki je križanec reniskega rizlinga in in zelenega silvanca.
Izbor daje torej prednost sortam za pridelaivo cvička,
saj je poraba tega vina, kljub temu, da »ščiplje«, kot pove
nemški izvor nj^fovega imena, vse večja. Ne kaže se mu
odpovedati, iziboljšati in poceniti pa je treba pridelovanje
ki mu zaščititi poreklo, ^ bo imel dolenjski vinogradnik
več od svojega dela.
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čvrsta komercialna-investicijska banka
(Nadaljevaoije 6 1. str.)
uveiUaivila Id pridobda i>o- \istanoviteiioev za nadaljnjo bodoče vtsaj 8- do lQ-krat
ure^iKČeva^Je goGsxxietrske tarctoen ugled med Ininuten- krepitev kreditnega eiriarta večja sredstva ko dofilej. La
banke. Predlagal je, naj bi ni, ko «e je skufmo število
in družbene re/orme, dobro tL
ustanovitelji <vk}dy]i lanskih vseh vlog T DOBH povečalo
88 milijonov Sdin, ki jim za 773 malijonov Sdin, je
gredo kot obresti OCE. dividen banka ia^plačala na račun
Tesne vezi med gospodarstvom
de za vloiaoa sredstva, t stroikonr za propi^acbx> koin njegovo banko
kreditni sklad banke in si ma(j 0,9 odst. — Skrb vod
s tem poivečali osnovni kapi stva DBH za načrtno rast
o poBkrmem pcMročihi ban
tal. Ko je govoril o usp^iu strokoTOOsti delavcev v ban
ke bomo poax)čai]& ie pose
hranilne službe domače ban ki je treba pohvaliti, aaj je
bej, »to naj tu poudarimo
ke, je še posebej poudaril, edino to pravilna pot za na
oodovdo mjsea rasprave, t
da bo treba za propagando daljnji u^ed šn strokomost
kateri je sodekuvalo precej
na tem ixxiročju vložiti T domače posk>vne banke.
ustaooviteliiev DBH;
Dolenjska banka in hranil
nica je po enoletnem delu
Že za prvo leto poslovanja DBH
uresničila osnovni sklep svo
jih ustanoviteljev. Čvrsto od
bodo njeni ustanovitelji dobili
ločeni, da hoče pokrajina s
88 milijonov Sdin obresti
svojim denarnim zavodom
in z nadaljnjim povezova
Zdravko Petan je v razpra čvrsto potovanje področne
njem
vseh
razpoložljivih
vi ugotovil, da so člani ban poslovne banke.
sredstev na vsak način zake tudi že med letom ugod
Delegati so nato v celoti
grotoviti načrtno rast gospo
no ocenjevali njeno poslov potrdili ponovno pK>ročilo o
ANTON
JAVORIČ,
pred
darstva ter družbenih služb
nost in uspehe v prvem le delu banke v minulem letu.
na svojem področja, so sednik ObS Krško, ki je tu poslovanja. Banka je že
Ko so takoj nato sklepali
ena
izmed
ustanoviteljic
ustanovitelji banke dmpaj
lani povabila vse gospodar o zaključnem računu in de
z njo ta namen v dobršni DBH, je na ponedeljkovem ske organizacije svojega po litvi dohodka, je mnogo de
meri že dosegli. Ustiuiovite- zboru dejal: »Sredstva biv dročja, naj skrbe za stalna legatov bilo delijenega mne
banke so tudi tokrat go ših okrajev so nastala na obratna sredstva. Sestaviti nja: nekateri so zagovarjali
vorili o zaokroženi dolenjski področju naših delovnih bo treba sanacijski načrt za predlog, da bi vse obresti
regiji. Prepričani so, da bo organizacij in naj zato z to vprašal^, da bi ga reSili vložiK v kreditni sklad ban
dober poslovm uspeh banke njimi goi^^darijo občine, za daljše obdobje. Glede vi ke, drugi pa so spet govo
dediči nekdanjih
že v pn'veut letu njenega po edini
soke obrestne mere za izpla rili/ da je obresti treba v
slovanj« Bdaj ^MMllNijal tndi okrajev!«
čilo ol»esti za sredstva, vlo celoti izplačati. Vsaka delov
druge ddovne organizacije,
žena* v kareditnd skiad banke, na organizacija bo še ved
da bodo s svojimi sredstvi gojpodairskiii organiasacij do pa je ponovno noenil, da so no lahko samostojno odlo
okrepile finančni
kapital do ločenega področja. VLsoka lani gospodarice organizaci čala, aM bo izplačane obre
mače banke in tako pomaga obrestna mera sicer spodbu je pod sila težkimi pogoji sti vložila nazaj v banko ui
le p<Arajfaii pri njenem na ja lastnike banke k nadalj zbrale milijardo in 300 mi z njimi povečala svoj delež
daljnjem gospodarskem vzpo njemu večanju kreditnega lijonov Sdin ter jih vložile v banki ali pa jih bo pora
na.
sklada banke, vendar naj bi v banko. D^lačik) olMresU, bila za druge namene. — De
Vesele je balo poeAušedi lastniki le premisli, če naj ki ga predlaga izvršni odbor legati so nato soglasno spre
pooblaičeoe predstavnjke de bi se morda ne zadovoljili banke, ni samo nagrada in jeli sklep izvršnega odbora
lovnih orsanjcacdj, ki so po- z mak) nižjo obrestno mero. zahvala za vloženi kapital, banke, da se obresti ustano
broUIi ažurno delo domače če bi se odrekli i^ilačilu /narveč predvsem tudi na viteljem za lansko leto v ce
banke ter njeno likvidnost, enega dela obresti, bi banko daljnja krepitev zaupanje v loti izplačajo.
kar je dostikrat kregpko po s tem samo okrepili.
magalo reševati nujne goFranjo švent, podpredsed
et>odarske naloge, pa tudi te nik izvršnega odbora DBH,
Na zatožni klopi dva nedolžna
žake občiijskih skupščin, so
je
zatem
menii,
da
doslej
poslovna partnerja
cialnega zavarovanja in druna našem področju še niso
gii sdužb v naši pokrajini.
Zbor banke je nato poslu nimi občinskimi skupščina
vse delovne organizacije so
V imenu Združenja po ustanovitelj , domače banke. šal poročilo in zavzel stali mi. Banka ima pri tem samo
slovnih bank in hranilnic Izspršni odb^r zato piredlaga, šče do dela žred>tev ukinje pogodbo z ObS o že davno
Stoicnije je tov. Bronislav da bi lastnBcom banke v ce nega družbenega investicij vloženih občinskih sredstvih
Vrinmec ocenil enoletno po loti izplačali 7,5-odst. obresti ske^ sklada okraja Ljub v kreditni sklad banke. Med
slovanje DBH kot zelo us- za vk>žene ustanoviteljice ljana, ki je bil kot skupni sebojna pogodba med ObS
pešoo, o Čemer govori tudi vloge v kreditni sklad banke. delež občin Metlika, Novo in DBH so seveda neizpodfinan^^ rezultat. Dejal je, Gosp>odar=;ke organizacije so mesto in Trebnje vložen v pitno dejstvo, ki ga ni moč
da bodo v Jugoslaviji le red lani v sila težkih pogojih kreditni sklad banke. Zgo enostavno zanikati.
ke banke imele tako visoko prispevale svoja sredstva iz ščeno p>oročilo o zadevi je
Tov. Frrkolj iz IMV je
oibre&tno mero pri izplačilu skliKiov za ustanovitev ban prebral v imenu izvršnega med drugim v imenu svoje
dividend, kakor jo predSaga ke, zdaj pa naj za svoje ra odbora banke njegov pod organizacije zahteval, naj
DBH. Smo šele na začetku zumevanje dobijo tudi ustrez- predsednik Franjo Svent. DBH obdrži svoj dosedanji
razvoja teh bank, ki so last dividende.
Ker bomo o zadevi v krat- status, hkrati pa naj vod-

morsKjo občinske skupščine
Novo mesto, Treftjnje in Met
lika, ki ao že sprožile ustav
ni spor zaradi odvzetega de
la sredstev ukinjenega druž
benega investicijskega skla
da bivšega okraja L^bljana,
pritegniti kot tretjega interventa v sporu tudi banko.
Direktor Ivo Novšak je de
legatom pojasnil, da je DBH
nalog za preknjižbo 900 mi
lijonov Sdon ievršila, vendar
so po zaključni balanci ta
sredstva spet v kreditnem
skladu bai&e. Z novo odloč
bo SDK bo sredstva ^)et
treba pr^oijižiti. Tako sta
na zatožni klopš dva nedolž
na poslovna partaerja: DBH
in SDK, spor pa teče med
skupščino SRS in ObS Me
tlika, Novo mesto in Treb
nje. Banka se zaveda, da je
treba spor prignati do us
pešnega konca, saj je vsa
komur že vnaprej jasno, da
v njem morajo zmagati ob
činske skupščine — edini
pravni in moralni dediči pre
moženja, Id so ga ustvarile
delovne organizacije na tem
področju in Id jih je bivši
okraj Ljubljana še za živega
pravnoveljavno prepustil kot

Anton Javorič, predsednik
ObS Kračo, je na zboru
DBH med drugim dejal, da
bodo občine v Sloveniji spro
žile ustavni spor v podobni
zadevi. Vse občine upraviče
no sodijo, da so sredstva
bivših okrajev v bistvu sred
stva občin. Ta sredstva so
nastajala v gospodarskih or
ganizacijah v naših občinah
in naj tu tadi ostanejo, če
naj pravitaio sklepanM, kakii
na je bila vloga nekdanjih
okrajev. Tovariš Javorič je
hkrati opozoril, da morajo
žc sklenjene pogodbe med
ObS in banko čvrsto veljati,
saj bi sicer prišli v pravni

Direktor AGROKCttCBINATA iz Krškega Stane Nunčič
je pooltivno ocrail poslova
nje banke in njeno poslov
nost,' hkrati pa je pohvalil
tudi kolektiv DBH in mu dal
potrebno priznanje za izvr
šene naloge.
Tovariš Nunčič je nato na
čel vprašanje pospeševsinja
kmetijstva na našem poboč
ju. Zlasti ga zanima obnova
vinogradov. Samo v krški
občini je 1100 ha ostarelih
vinogradov, katerim je po 80
aH 90-letni rasti pošla že
skoraj zadnja moč. Lani je
znašal povjnečnl pridela le
Se 10 hI vina na hrfctar;
kmetje so dobili pribl. 300
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milijonov Sdin 'dohodka, od
tega pa imajo le kakih 100
milijonov dinarjev kupne mo
či. Obnovljeni vinogradi bi
lahko dajali po 50 hI vina
na hektar; vrednost proiz
vodnje bi se v nekaj letih
povečala na mHijai-do in 700
milijonov Sdin, pri čemer
bi ostala kmetom najmanj
milijarda
starih
dinarjev
kupne moči. Tu so skrite
ogromne rezerve; zato je
predlagal, naj bi DBH v svoj
oicvhTii na&t vnesla tudi
skrb za kreditiranje otmove
kmetijstva.
Tone Gošnik je rajqpravIjal o poslovnem uspehu ban
ke in pri tem podčrtal skrb

D O L E N J S K I I. 1 S T

Ciril Jamovič je deijal, da
je trenutno stanje morda ne
jasno, vendar priporoča: na
daljujmo z zbiranjem sred» >
stev za okrepitev kreditne^'
sklada DBH. Ko bo spor
ugodno rešen za občine in
DBH, bo kreditna mtoč ban
ke samo še večja.

Sklepi 2. zbora DBH

i

pooblastilo, da skupaj s tre
mi ObS nastopi kot tretji
intervent v sporu;
— DBH ostane tudi vna
prej
komercialno.investicijska banka;

je pojasna v razpravi, da
je banka vsak mesec « pri
bližno 130 milijoni Sdin po
magala pri iaplačevanju po
kojnin, ni pa tudi delila ix>vmjenih vseh investicij iz
zdriVstva. Skoraj četrt mili
jarde Sdin se n^cako »vrti«
v začaranem krogu, iz kate
rega pa ne pride tudi repub
lika. Pozval je ustanovitelje
k še večji poslovnosti delov
nih organizacij. Vsi bd mo
rali skrbneOe in odločneje
skrbeti za krepitev stalnih
lastnih obratnSi sredste\',
kjer še vedno zaostajamo za
potrebami časa.

Kaj pa skrb za razvoj kmetijske
proizvodnje?

nered in ne tHHno več vede
li, komu še kaj verjeti.
Delegati so zategadelj zah
tevah, naj banka tudi vna
prej posluje kot kofnercialnoIm^esticijska banka, kakršno
naše področje nujno potre
buje.

Kot ob ustanovitvi banke ukrepe v opisanem .sporu s
lani 25. januarja tako so SDK;
.
predstavniki njenih ustanovi— Izvršni odbor je dobil

Joie Unetič je razpravljal Direktor banke Ivo Novšak

in o kreditih za stalna ob
ratna sredstva. Zdi se mu,
da trsonrina spet ni odigra
la potrebne vloge, ki so bile
pred iv}o. Dejal je, da je bi
lo podeljenih več kratkoroč
nih kreditov blagovnemu pro
metu na račun povečavanja
salog iaven trgovske dejav
nosti. Po njegovem mnenju
je bila trgovina pri tem priuideta. Zato naij bi take krtoite T bodoče dobivala trgo
vina sama. Na likvidnost
banke nikakor ne bi smeh
vplivati pritiski od zunaj (izI^ačevonje pokojnin itd.).

Kreditni sklad banke se
lahko s tako akcijo poveča
za novih 900 milijonov Sdin,
ugodna rešitev spora z re
publiko pa mora. k temu navreči še zdaj »preknjiženih«
900 milijonov Sdin, ki si jih
lasti repiiblika.

Tudi druge slovenske občine
bodo sprožile ustavni spor

Problemi kratkoročnega kredi
tiranja tišče trgovino
o kratkoročnem kreditirai>tu

svojo dediščino dolenjskim
občinam!
Zadnja odločba SDK sicer
govori o »dokončni rešitvi«
zadeve, dopušča pa še ved
no računsko-pravni spor pri
višjem gospodarskem sodi
šču v Liiibljani (in končno
seveda tudi še pri vrhovnem
go^;xxlarskem sodišču v Beo
gradu). čeprav ni ob vsem
tem nikjer v zakonu pove
dano, kdaj in v kakšnem ro
ku bi morala DBH nadome
stiti manjkajočih 900 milijo
nov Sdin, so ustanovitelji
banke v ponedeljek že pred
pravno oz. sodno rešitvijo
zadeve ra^ravljali o tem,
da je to vsoto treba zbrati,
čeprav smo prepričani, da
bo ustavno sodišče vigodilo
upravičenim zahtevam naših
občin, si od pravočasnega
zbiranja zda(j man^catjočih
sredstev lahko zaigotovimo
dvojno korist:

— izvršni odbor banke mo
ra napraviti vse potrebne
korake, da bo pogodbe s se
danjimi, kakor tudi z novi
mi ustanovitelji banke raz
širil in tako z njihovim so
delovanjem zbral še JKK) mili
jonov Sdin v kreditni sklad
banke.

Delegati zbora so nato po
trdili dosedanji sestav kre
ditnega odbora pri DBH. —
Pred zaključkom zbora je
predstavnik Splošne gospo
darske banke tov. Ivo Lahajner, šef sredstev SGB,
poadravil
zbor
Dolenjske
banke in hranilnice ter ban
ki želel novih uspehov. Pou

Gradbenik Pepe pravi: najsolldnejšl temelj za novo hišo je

hranilna knjižica

DOLENJSKE BANKE IN HRANILNICE NOVO MESTO!

daril je pomen že doseženega
tesnega
sodelovanja
med
SGB in DBH in dejal, da
je tako povezovanje in fi
nančno sodelovanje v seda
nji fazi uresničevanja gospo

darske
reforme
družbena
nujnost. Tako sodelovanje
Dobite jo v Novem mestu, Krškem, Trebnjem in v Metliki ter
vodi tudi k bistvenim pre
usmeritvam v gospodarstvu.
pri vseh poštah na področju teh občin!
Hkrati je podčrtal pomen
'•mMnaaaaaaMHMaMMMaBa•••••••••••j zbliževanja bank za krepi
tev kreditne in poslovne po
kem obširneje poročali, naj stvO' banke uporabi vse ukre teljev tudi v ponedeljek po litike, kar vse je hkrati eden
tu podčrtamo samo nekaj pe in vsa pravna sredstva, novno zahtevali, naj DBH izmed pogojev za uresničitev

glavnih misU o zadavi, ki
se vleče že dolge mesece.
Tudi na zboru banke so
ugotovili, da gre pri sporu
v bistvu predvsem za ne
razčiščene odnose med ricupščino SRS in tremi omenje-

ki so mu na vv^jo, da nere
šeno pmvdo dožene do kon
ca. če je potrebno, naj se
FHTi tem po<đuži prav vseh
sredstev.
Več delegatov je pritrdilo
nuienju Jožeta Unetiča, da

obdrži značaj komercialno —
investic^ske banke. Soglas
no so potrdili wse dosedanje
ukrepe za razvoj banke v tej
smeri, hkrati pa še sklenili:
— izvršni odbor
banke
mora zagotoviti vse zakonite

gospodarske reforme.

(Več o poslovnem poro
čilu in zaključnem računu
ter delitvi dohodka DBH za
1966 bomo poročali v krat
kem.
T. KAVALAR

SI.5 (880)

v NOVOTEKSU PO ZADNJEM MNOŽIČNEM SESTANKU

ZNOVA USTVARJENO DELOVNO VZDUŠJE
27. januarja, kmalu po 14.

pozdravili, hkratd pa so pri

lo,« je nadaljeval Stane Do

uri, se je kolektiv delavcsev in čakovali, da bo pomirjevalno lene. Nato je zbranemu ko

dela^ NOVOTEKSA zbral na vplival na nasprotujoče si ta lektdvu povedal svoje mišlje
nje o dogodkih, ki so prejš
množičnem sestanku v apre- bore v kolektivu.
nji teden pretresli kolektiv in
turi. Razen članov kolektiva,
»Dolgo sem delal z vami, tudi širšo javnost. Ustavil se
organov samoupravljanja in zato vem, da ste sposobni od
predstavnikov občinskih poli nose mimo vireditd,« je med je ob nerazpjoloženju zaposle
tičnih vodstev se je sestanka drugim dejal Stane Dolenc nih delavcev in nato med dru
udeiležil tudi nekdanji direk delavcem in delavkam NOVO gim dejal;
»Nismo tukaj, da bi sodili,
tor tovarne in sedanji repu TEKSA. »Mislim, da je v ko
bliški F>oslanec Stane Dolenc. lektivu najprej treba vzpo ker imamo za to sodišče.
Kdor je česa kriv, bo seveda
Sfestanek je bdi precej bu staviti mimo vzdušje za raz moral odgovarjati in povrniti
čen že od vsega z^etka ozi čiščevanje nerešenih vpra škodo. Ce gre za nepravilno
roma od trenutka, ko so de šanj, v tem času pa je prav sti posameznikov, bodo sev&
lavci in delavke opazUi v svo tako tr^a podpreti org^e da morali zanje odgovarjati
ji sredi tudi nekdanjega di upravljanja, da bodo v miru glede na težo in vsebino ne
rektorja tovarne. Toplo eo ga in dosledno opravili svoje de- pravilnosti pred organi sa
moupravljanja, pred občin
sko skupščino in tudi pre-d
sodiščem. Od vas pa pričaku
jemo predvsem to, da boste
izpolnili ijoglavitno dolžnost;
da boste delali, da boste do
DOLENJSKA BANKA IN
bro delali in da dela ne bo
HRANILNICA NOVO MESTO ste prekinjali. Nerešena vpra
razpisuje

%

NOVO NAGRADNO

ŽREBANJE
za vlagatelje, ki varčujejo pri Dolenjski banki in
hranilnici NOVO MESTO in njenih poslovnih enotah
v KRŠKEM, METLIKI m TREBNJEM aU pri poštah
v okviru podjetja PTT novo mesto.
1. za vlagatelje, ki bodo imeli na dan 31. marca 1967
vloženih na svojo hranilno vlogo najmanj 1.000 N-din
kot vlogo na vpogled — navadno vlogo;

25 DENARMIH NAGRAD
PD 200 NOVIH DINARJEV
2 Za vlagatelje, ki bodo imeii na dan 31 marca 1967
na svoji hranilm vlogi najmanj 2.000 N-din in vlogo
vc/ano na odpovedni rok nad 12 mesecev

28 praktičnih nagrad:
televizor RR Niš
moped »Partizanu
šivalni stroj »Mirna«
hladilnik »HIMO«, 60-litrski
radijski sprejemnik Simfonija
blago za moško obleko tovarne
»NO^OTEKS«, Novo mesto
6 moških srajc tovarne perila
»LABOD«, Novo mesto
6 kosov ženskega perila tovarne
»BETI«, Metlika
5 transistorjev HOKEJ 66
5 Jedilnih servisov za 6 oseb
5 jedilnih priborov za 6 oseb
5 električnih likalnikov
z regulatorjem
Vsak varčevalec ima pn žrebanju toliko žrebnih
lističev, kolikorkrat izpolnjuje pogoje nagradnega
žrebanja s tem, da je lahko Izžreban enkrat.
3. Za varčevalce, ki bodo Imeli na dan 31. marca
1967 z banko sklenjeno pogodbo o namenskem var
čevanju za nakup, gradnjo ali adaptacijo stanovanj
in poloien osnovni polog, razpisuje banka posebno
nagradno žrebanje — 6 praktičnih nagrad, ki jih
bodo prejeli ob iapolnitvl pogojev za najetje kredita.

Nagrade so:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kopalna kad s kombinirano pečjo
hladilnik HIMO, 80 litrski
bojler, 80-litrski
električni štedilnik
bojler, 8-litrski
bojler, 8-litrski

V/IKCEVALCI — ne pozabite, da za veaano hranilno
vlogo prejnnete tudi večje obresti!
Navadno hranilno vlogo lahko spremenite v vezano
vlogo!

DOLENJSKA BANKA iN HRANILNICA
NOVO MESTO
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šanja, ki so zdaj udarila na
dan, zahtevajo dolgoročno re
ševanje. Ne bi pa bilo prav,
da bi medtem še ustavljali
stroje.«
Čeprav množični sestanek
še ni v celoti odgovoril na
vprašanje, kdo ima v kolek
tivu prav in kdo ne, je bdlo
z dejstvom, da je Stane Do
lenc sporočil kolektivu tovar
ne stališča in mnenje občin
skega političnega aktiva, ven
darle ustvarjeno potrebno
mimo in delorao vzdušje. Sa
mo v takem okolju je nam
reč mogoče tudi dobro vo
diti proizvodnjo, vse pa hkra
ti tudi podčrtuje nalogo, da
bo treba v NOVOTEKSU čim
prej in dosledno urediti do
bre medsebojne odnose. Brez
njih delavci ne bodo kos ob
sežnim nalogam, ki so letos
tudi pred tem delovnim ko
lektivom.

Prvih 41 od 300
napovedanih
Tekstilni fehnik
Alojz
Hrastair iz »Novotefcsa«
nam je 31. jamuairja 1967
oseb(no prinesel seznam 41
naročnic in naročnikov na
šega tednika iz tovarne
»Novoteks«. Izjavil je, »da
si lahiko pri tem mnsli
vsak, kar si hoče«. Odgo
vorili smo mu, da smo
že obveščeni o tem, da bo
Dolenjski list v tovaimi
NOVOTEKS odpovedalo
kar 300 naših starih naro.
čnikov. Prvi apiseik z 41
imeni je že tu in smo od
povedi seveda že z današ
njo številko uipoštevali.
Narooar^je časnikiov je v
naši državi popoLnoana
svobodna zade\"i. Vse sile
vlagamo v kar največjo
naklado domačega poikrajinskega glasila SZDL, saj
poaneni visoko število stal
nih naTočniikov tudi pri
ložnost za zniževanje stro-

šikov, ki jib terja redno
izhajanje časnika. Vprs^ujemo ipa se, kdo bo zdaj
oibveščal delavke on delaivce NOVOTEKSA, ki s spi
ski odjpovedujeuo naš ted
nik?

UREDNIŠTVO LISTA

Odgovor: »En
krat več novih!«
v torek ob 13. uri nam
je telefonirala ena ioned
dolgoletnih naročnic in
bralk naš^a tednika iz to
varne NOVOTEKS. Vpra
šala nas je, če se je res
že nekaj deset naročnikov
listu odpovedalo. Potrdili
smo ji, da smo ta dan izgrubili že 41 naročnic in
naročnikov iz tovarne, na
kar nam je smeje se de
jala:
»Nič se ne jezite! Koli
kor bo zdaj odpovedanih,
toliko več jih bomo zbraU
mi!«
UPRAVA LISTA

Kaj pravi Andrej Petrič iz NOVOTEKSA
Oglašam bc Kot član kolek
tiva NOVOTEKS, kot član dela^-skefa sveta in kot vodja
izmene v tkalnici. K temu
me je spodbudil članek v Do
lenjskem listu z dne 26. ja
nuarja izpod peresa M. Jakopca, kateremu lahko oči
tam neobjektivnost, enostra
nost in laži, s katerimi je
oblatil člane kolektiva.
Kako je bdi tov. "Franjo Kelner izvoljen za vodjo komer
ciainega sektorja (po tajnem
glasovanju >, se lahko vsak
prepriča iz zapisnika delav
skega-.
Iz zapisnika sc
tudi lahlM) vidi, kdo je sku
šal vplivali na izid glasova
nja! Nedokazano obsojanje,
serviranje aapdk, ki so imele
brado od siarosti, in končno
pritegnitev Metlićanov z iz
javo, da je bil tovariš Franjo
Kelner prot: temu, da se gra
di predilnica v Metliki. —
To smo sli.šali. Ce je tov. Kel
ner tako nudo grešil, zakaj
potem izjava tov. direktorja,

da ne želi, da bi šel iz pod
jetja? če je nekdo kriv, če
je nekdo povzročil škodo, po
tem ga obtožimo in mu daj
mo priložnost, da se zagovar.
ja, nato pa ga obsodimo in
primerno kaznujmo! V NOVOTEKSU pa so žal bdka
zgrabili za rep in povzročili
hudo kri ter razdor.
Na enostransko informaci
jo političnega aktiva smo v
A izmeni večinoma reagirala
tako, da smo jo samovoljno
raztrgali, ker tako enostran
ska obsodba, kot nam jo je
orikazal politični al^tiv, pre
sega vse meje pravice in ob
jektivnosti. Vprašujem, za

lajava predsednika
NOVOTEKSA
Podpii>aini predsednik DS v
NOVOTEKSU Andrej Smuk
lajavljam, da sem 20. januar
ja takoj po zač&bku seje DS
odsbcfpil od vodenja seje, ker
je bilo v vzdušju (medklici,
grožnje, neomeatne pripombe
itd.), kakršno je bik) ustvarje.TiO s prisoitnostjo okoli 300
članov kolektiva, nemogoče
sejo nonmaino voditi. Ko sem
zapustil predsedniško mesto,
je bilo slišaiti klice; »Pa nsij
vodi sejo podpredsednica
DS!« Naj -opoflaorim, da to ni
bilo v skladu s staitutom NO
VOTEKSA! Sefje pa naprej
ni vodila podpredsednica Ma
ra Poniktivar, ker njen^a
glasu sploh ni bilo slišati, peč
pa je sejo samozvano vodil
predvsem bov. Hraster, ki je
štel glasove in največ govoril!
ANDREJ SIWUK,
predsednik DS
v NOVOTEKSU.

kaj je bil tov. Kelner odstra
Na koncu pa še to: žaljive
njen s seje političnega akti besede, ki so v časniku, kot
va? Zakaj mu niso dali mož »drhal, prekucuhd, saboten< in
nost, da bi se pogovarjal »iz dr., in ki so bdle izrečene na
oči v oči«?
sestanku komunistov na ob
Vrstice »UDRI PO TISTIH, čini, kjer se je zmerjalo z
KI BEREJO!« so razen tega, »mafijo«, prav gotovo ne prlje informacija trgala, pomiorejo k pomiiitvi v ko
vda se
popolnoma izmišljene in laž lektivu.
ne. (To potrjujejo podpisi 57
če kdo želi videti, kak»
članov A izmene v tkalnici.) zmerjani, oblateni in poniža
Vprašujem se, na čigavem zel ni delajo in kako se z dejanji
niku je zrasla ta laž?
borijo za reformo, naj izvoli
Vrstice »SAMOVOLJA VO v tovarno in se o tem prejMfr.
DITELJA DS« so v večini ne ča. — dan^ v Dolenjskem
resnične, kar mi bodo potr listu je plod dcupine, ki ni
dili tudi drugi člani DS. Vse, izbirala sredstev m dosego
kar se je govorilo in čemur sebičnih ciljev.
se je ploskalo v dvorani, raz
ločno prikazuje zapisnik s se
ANDREJ PETRie,
je DS.
vodja izmene v tbailnici

Ostro razločujmo razgra
jače in poštene delavce!

meje pravice in objektivno
sti«, trgali v tkalnici zaradi
njene neobjektivnosti. Naj
vprašamo; zakaj so jo trgaM,
preden so jo prebrala, in kar
seje DS!««
ko so mogli vedeti, da je ne
objektivna, preden so jo pre
31. jan.iKi.rja doipoldne se je
brali?
oglasil v našem uredini&bvu
Alojz HraStar, tekstilni tehnik
»žaljive besede«, ki niso
všeč tov. Petriču, ne veljajo
iz NOVOTEKSA. Izjaivil je, da
za kolektiv, pač pa za posar
želi v našem tedniku objaviti,
mezne razgrajače, kakor je
da ni vodil nadaljevanja seje
to jasno in razločno napasano
delavskega sveta 20. januar
in je lahko vsakdo tako raja 1967, kakor smo to poa^
zumeJ, če je le oporekani se
čali v članku »Obsojamo iz
stavek pazljivo prebral!
grede v NOVOTEKSU!« pre
tekli četrtek.
Spor, ki je izbruhnil v NO
Na željo objarvljamo ryegov
VOTEKSU, še ni končan. S
goirnji podatek.
sestankom kolektiva, ka je bdi
UREDNIŠTVO
v petek, 27. janviarja, je bilo
ustvarjeno samo normalno
vzdušje, temeljito in dosle
dno razčiščevanje stvari pa as
šele začenja. Zgolj bežen pre
gled dogodkov vse do Izbru
ha, do katerega je prišlo, ka.
že, da so biU dotlej v celoti
upoštevani ^epi samoiQ>ravnih organov. Tov. Franjo
Kelner je po seji DS, ki je
bila 17. januarja, prejel v za
konitem roku odtočbo o ime
novanju m vodjo komercial
nega sektorja, ker je to ime
novanje DS izglasoval, direk
torjeva ostavka pa je Se,ve
dno v veljava, ker Je DS na
veljavni seji še ni niti spre
jel niti s»vmil. Naj poudari
mo, da sklopi, ki so bili spre
jeti na seji DS 20. januarje,
s postopki, kakršni so biU
uporabljeni, po zakonitih
predpisih ne veljajo, ker čland
DS na tej seji niso odločaU
neodvisno! Oe vzamemo v poštev vse, kar smo našteli,
lahko ugotovimo, da v NOVO
TEKSU niso bile nikomur
kratene samoupravne pravtoe
bdlo notoene
GenerjUni sekretar KP Italije Luigi Longo je obiskal pred kratkim Brione, kamor in da torej
ga je povabil Centralni komite ZKJ. Na razgovorih, ki so poticali o tekočih ofitiove za izgrede, ki so se
političnih in drugOi vpraSaa|Ui, je soddoval tudi predeednik Zveze komunistov nato začeli!
UREDNIŠTVO
Jugoslavije tovariš Tito. Na sliki: tovariia Tito in Luigi Longo med rasgovori v
DOLENJSOBOA USTA
vili Bnkmka (Foto: TANJUG)

Aloj? Hrastar:
»Nisem vodi!

Zgolj trditev, da je pcrfek
torkove seje DS razviden iz
zapisnika, ne pove prav isiC,
saj niti ne potrjuje in niti ne
zanika nav^b v oporekanem
sestavku.
Glede krivde tov. Franja
Kelnerja je bilo že v opore
kanem sestavku xx>vedano, da
ta ni ovrgel nobene arguii»nr
tirane obtožbe na seji DS, di
rektor Jože Logar pa je sa
moupravne organe v 9 mesecih, kolikor je v NOVOTEK
SU, večkrat seznanil z nje
govimi napakami, pa samo
upravni organi niso reagirali.
Tov. Petrič trdi, da so »eno
stransko informacijo politič
nega aktiva, ki presega vse

DOLENJSKI LISI
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EUn Pelin

]\AJPOSTEXEJSI
Novi župan je prišel v vas,
kmetje so ga sprejeli z novim
upanjem in veseljem, kajti
njihova vas postaja velika
občiina.
Oživeli so in sladko v2aTiemirjenje je navdalo njihova
srca. Med dvema krčmarjema, ki se nikakor ndsta tr
pela, zato ker je vsak izmed
njiju bil voditelj enega krilca
razklane stranke, pa se je se
daj razvilo gentlemansko tek
movanje. Slo je za to, kdo bo
pritegnil novega župana. Da
bi to dosegla, sta na skrivaj
naročila vsak svoj sod dobre
ga vina, pletenko čustendilske siivovke, počedila vsak
svojo krčmo, snela z zidu
strankarske koledarje in za
čela razširjati vabljive splet
ke.
Lepe stvar, boda novi žu
pan je bil abstinent. Razen
tega je abstinentom v občini
prepovedano zahajati v go
stilne, da ne bi na ta način
kvarno vplivali na razpolože
nje ljudi.
Obup>ana krčmarja sta naIdla vode v vino in vse je krex^o po starih potih.
Toda župan ni pozabil obi
skati dobrih krčmarjev.
Najprej je stopil k stricu
Ivanu, ki se je bil zadnjih ne
kaj let tako spremenil, da je

ptrekrstil celo svojo krčmo.
Zveneče ime »Sveto poleno«
je prebarval in čezenj z be
lo barvo napisal »Bratovska
sloga«.
»Stric Ivan,« je dejal žu
pan, »prišel sem, da se po
govoriva. Slišal sem, da siže
toliko let bil za župana. Pre
pričan sem, da dobro ix>znaš
ljudi v vasd. Daj. naštej md
dva ali tri najkrepostnejše,
najpoštenejše, kajti nujno so
mi pKJtrebni zaradi nasvetov
in sodelovanja.
Stric Ivan se je zamislil:
»Kaj naj ti odgovorim, go
spod župan. Težko vpraša
nje ...«
»Zakaj, stric Ivan?«
»Eh, zakaj. ..«
»Odkrito se porazgovoriva.«
»Odkrito, odkrito, toda ...
V naši vasi smo vsi krepost
ni. Tudi ja* sem kreposten,
če je tako ... Nič drugega ni
bilo, samo kot ja\mega delav
ca so me obtožili.«
»Kako kot javnega delav
ca?«
»Pravijo, da sem kot žu
pan poneveril občinski denar,
zaprt sem bil... Pošteno
sem odsedel tri leta. Stran
karska zadeva .. . Tudi izgu
ba državljanskih pravic se mi
je že iztekla in sed&j sem zo
pet državljan z vsemi praAi-

Knjifa tisoč avtorjev
V Parizu je te dni iašla knjiga, ki jo je napisalo
tisoč avtoffijev, politikov, pisateljev, igralcev in dru
gih znanih Iji^, ki so kdaj napisali ali rekli kakšno
duhovitX)St. Knjiga je nekakšen leksikon citatov. Bi
la je v nekaj dneh razgrabljena, ker vsebuje nekaj
prav strupenih citatov. Na pruner:
JEAN-PAUL SARTRE: Med »pastirji narodov« jih
pocjnam samo dve virsti: takšne, ki se zanimajo sa
mo za meso, in taikšne, ki se zanimajo samo za volv
iK>. Za o^ce se ne zanima nihče.
PIERRE MENDfiS-FRANCE; Smučanje je odli
čen trening za predsednike vlad; tako se navadijo
na padce.
ORSON WELLES; Poanam tri strašne stvari na
svetu: vročo kavo, mlačen šampanjec in hladne žen.
ske.
PAUL PEAUTAUD: Kdor ne razume, zakaj Je
kdo zadavil svojo ženo, ne pozna žensk.
RAIMU: Ženska kreipost je kot vžigalica — upo
rabna je samo enkrat.
MARLON BRANDO: Igralec je človek, ki poslu
ša samo tedaj, kadar govorijo o njem.
MARIA CALLAS: Tina Onassis je idealna prija
teljica živeli: če najde v omari molja, si takoj kupi
kinanen plašć, da bi uboga živel imela kaj žreti.
VINCENT AURIOL: Kjer ni vladnih kriz, ni sivobode.
AOATHA CHRISTIE: PoročUa seon se z arheolo
gom, ker seen zanj tem bolj zanimiva, čim starejša
postajam.

Ali tiho6a na kopišnišiki frati, posebno
na večer, to je bilo, ko da bi
vesolje občutil, ko da bi se je
senski čas ustavili; še pesem
kravjih zvoncev nekje $ pašni
kov pod Kopišnikom je bila v
tak čas zamolkla in ubita, ko
da bi skozi neznanski gluhi
svet prihajala. Bila so jesenska
dolgočasja, ki so bila še bolj
prijetna ko katero si bodi In
še tako napeto branje. Vse je
bilo ko prikrita :^odba, tej
zgodbi pa se je bližala noč s
tisočerimi sladkinri pričakova
nji: nikoli se ni nič zgodilo,
tega tudi hotela ne bi, ali že to,
da se je večerilo, da je priha
jala noč, je bilo tako neznan
sko prijetno; bila sem vesela,
rekla sem že, da sem se otresla
Katre, njen pijani svet bi mi
pokvaril moje večere hribov
ske simotfonije.
Edini, ki mi teh in samo mo
jih večerov na Kopišniku ni
motil, je bil župnik, naj je bilo
z njim, kakor je že bilo in
kakor Je venomer pripominjala
Katra. Ni bil tak fajmošter, ki
bi prihajal na večer z brevirjem med njivami, kakor sem
si, ne vem zakaj, župnika na
deželi predstavljala, ta je pri
hajal brez suknjiča in ovratni-

cami ... Kar zadeva pa dru
ge, daj mi dva, tri dni časa,
da premislim ...«
Zupan je vstal in šel k dru
gemu krčanarju, k stricu Stojanu. Na njegovi krčmi je vi
sel napis »Smrt nasprotniku«;
zdaj je pa čisto spremenil na
pis. Na veliki pločevini je bi
lo z vehkimi črkami napisa
no: »Krčma krotkosti in pomirjenja«.
»Stric Stojan,« je dejal žu
pan, »prišel sem, da se pogo
voriva. Toliko let krčmariš,
toliko in toliko let si županoval, potemtakem dobro po
znaš ljudi v vasi. Daj, naštej
mi dva ah tri najkrepostnej
še in najpoštenejše, nujno jih
bom potreboval zaradi na
svetov «1 sodelovanja.«
Stric Stojan se je popras
kal za vratom.
»čednostne in poštene, pra
viš? ..
Cednostnejšega in
bolj poštenega človeka, ka
kor sem jaz, ni v vasi. Res
je, pregrešil sem se; kje pa
je človek brez greha. Toda
devetintridesetkrat sem se
spokoril za svoje grehe ...
dve leti sem sedel v zaporu,
toda z olajševalnimi okolišči
nami. Zato me je kralj pomilostil za eno leto ... Pijan
sem bil m sem se pregrešil,
spričevala sem ponaredil...
ker sem hotel napraviti us
lugo svojemu človeku, stran
karskemu prijatelju. Pa nič
ne de, sedaj sem kreposten.
Nihče ne more reči nič slabe
ga o meni. Ce bd pa želeli,
da vam naštejem druge, po
tem mi dajte dva, tri dni ča
sa, da premislim, pa vam
bom povedal.
Zupan je bil zadovoljen z
odgovorom, vstal je in šel.
Cez dva ali tri dni je po
klical vse kmete v občino.
Tudi stric Ivan in stric Sto
jan sta prišla.
»Sklical sem vas,« je sprego
voril župair, »da mi naštejete
štiri najkrepostnejše in naj
poštenejše ljudi izmed vas,
ker jih p>otrebujem za nasve
te in sodelovanje. Vestne se
izkažite in mi povejte imena

nn
teh ljudi, ki so mi nujno po
trebni pri delu.«
Kmetje so se razgibali, tu
in tam se je kateri odkašljal,
drug v drugega so se ozirali
in molčali s sklonjenimi gla
vami.
»Prosim vas, gospodje, na
dan z besedo!« si je prizade
val župan.
Molk.
»Nič naj vam ne bo.nerod
no, gospodje.. «
Zopet molk.
»Kdo bi rad besedo?«
Od vrat se je (glasil nekak
mladenič:
»Jaz bom povedal, gospod
župan.«
»Povej.«
»Kaj naj bi rekel, gospod
župan? Kdo naj bi koga pri
znal za poštenega? To nas
vprašajte, kdo je največji po
kvarjenec, pa vam bomo ta
koj ix>vedali; če gre pa za
najkrepostnejše, je pa huda
stvar .. Do sedaj smo sma
trali v vasi za najkrepostnejšega strica Ivana in strica
Stojana. Ta dva sta nas vo
dila, ta dve sta nas gonila,
zanju smo
se tepli, zanju
smo krvaveli. Predlagam, da
ju zopet izvolimo ...«
»Tako je, tako je!« so zavpili zbrani kmetje in pri srcu
jim je postalo laae.
Stric Ivan in stric Stojan
sta bila soglasno izvoljena.
f Prevedel Tone Potokar)

Ulijili o Ijiibt^Kiii
CORNEILLE:
Če ljubezen živi v upanju, tudi umre z
njim. To je ogenj, ki ugasne, ker nima
goriva.

LA ROCHEFOUCAULD:
Ljubezen prav tako kakor ogenj ne more
obstajati brez neprestanega gibanja in neha
živeti, brž ko neha upati in se bati.

Ivan Potre:

Fajmošter
na Kopišniku
ka, v okovankah in z zavihaniml rokavi, iz hoste, z njiv ali
iz hleva, ter se vselej, ko me
je zagledal na oknu, ustavil
nekaj pred orehom in me
pozdravil.
»Dober večer, Evica.«
»Dober večer, gospod žup
nik,« sem potiho in zategnjeno
zapela.
Odvezal si je predpasnik, ga
potegnil preko širokega tilnika,
sedel na desko pod oreh, prav
nasproti mojemu oknu, in si
odvihal hlačnice. Zatem me je
pogledal, globoko zavdihnil, ko
da bi ga naduha dajala, in po
navadi povprašal:
»Ste prisluhnili stvarstvu na
Kopi.šniku?«
Povprašal je in se zazrl v
mene, ko da bi se nekje pod
kožo s-mehljal.
»Da-a, malo,« sem izjecljala,

zatem pa povedala, da sem bra
la; ko da bi se opravičevala.
»Tudi jaz sem včasih prebi
ral, dš,« je rekel, prestij in
zavzdihnil, ko da bi ga zane
sel spomin. »Evica, ste brali
Kozake?«
Odkimala sem.
»Jaz pa sem jih prebiral, da
bi jih lahko na pamet povedal,
Po vseh farah sem jih prebiral;
vselej ko so me potisnili više
v hribe, sem jih vnovič prebi
ral; a tu na KopiSniku sem
enkrat potem prestal z bra
njem. E, včasih sem tudi jaz
živel,« — fajmoštra je znova
zaneslo v spomine
»prebral
sem Kozake, a je potem tudi
mene stisnilo; ostalo mi je ko
vsakemu drugemu; starost na
stara leta, brevir in pokora.
Kdaj že — ho, kak.^^na leta so
šla! — sem prestal strmeti s
farovških oken na ta božji ko-

Jean Paul Serge:

Čuden obisk
Ze detset let je Heotor
Dupont životaril kot pisa
telj kriminalnih romanov,
ne posebno senzacional
nih, če naj povemo po
piravici. N^ega dne je
njegovemu založmku šini
le v glavo srečna misel,
da je dal na rumeni ovi
tek najnovejše Dupontove »mojstrovine« z veliki
mi črkami natisniti: »Ti
skano v 150 tisoč izvo
dih. Začudo je izmišljena
naklada zares pKjmagala
in kmalu so o Dupontu
govorili kot o ©nem od
najuspešnejših pisateljev
kriminaJnih romanov.
Nekega dne okoli enaj
stih dopoldne je služki
nja prijavila gospodu -Ihipontu neznanega obiskovaJca. Ko Je vstopil v pi
sateljevo delovno sobo,
se je predstavil kot Jacques Plimat. Pohitel je in
izrazil »svoje iskreno za
dovoljstvo, ker se mu je
ponudila priložnost, da
Oaebno apornia pisca, či
gar dela tako strastno
prebira...«
Potem .je nadaljeval:
»In zato si vas dovolju
jem paxx'>iti ...«
«... za avtogram!« ga
je dopolnil Dupont in že.
segel po nalivno pero.
»Ne! Iskreno vam po
vem, hotel sem nekaj
več!«
»Ah,« je vzkiUknil pi
satelj. »Prav. Rodil sem
se v pert^kem predmest
ju Batignol leta 1925 . . «

pišniški sveft, na te hoste! Eh,
kdaj že, je šlo vse to mimo,
Evica, komaj da je še spomin
ostal!«
Tako je povedal, se nasmeh
nil, me še enkrat pogledal in
odšel; zazdelo se mi je, takšna
hudobna misel me je naivdala,
ko da bi bilo tisto zavoljo spo
minov pri njem še vedno greha
vredno.
Neko opoldne, ko sem prišla
iz šole, sem našla te njegove
Kozake pred svojimi vrati, na
stolu, kjer sem puščala kanglo
z vodo; bili so v gotici, v rdeč
kasti in zarobljeni reklamki. Ti
Kozaki so potem tudi storili,
da sva se z župnikom pobliže
poznala; nekaj zatem, ko sem
mu knjigo vrnila, mi je pove
dal, da jih je začel še enkrat
prebirati.
»Tokrat bo zadnjič,« je rekel.
Ni rekel, da bi jih vnovič
prebiral zavoljo mene, ali vse
je bilo tako povedano; tako ne
rodno mi je bilo, da sem se
sklonila z okna in se zagledala
v tratnlco; bila je že pozna je
sen, a trava je še vedno silila
skozi kamenje ob farovški ste
ni.
Neenkrat sem se začela bri
gati
za fajmoštra, najbolj
pa me je ianelo, da bd ga pov

»Nikar, spoštovani go
spod Dupont... To ae
vem ... Bral sem v čas
nikih o vas ... Želel bd
narahlo odkriti zaveso, ki
skriva vaše zasebno živ
ljenje, če mi boste to dovoUli... Samo od vas je
seveda odvisno, ali mi
boste hoteJi odgovoriti na
vprašanja ali ne. Kratek
bom. Znano vam je, spo
štovani gospod, da je tež
ko živeti od samega pisa
nja, ali ne? Koliko včasih
mladih kolegov se zaman
{inkli, da bi dokazali nasiprotno!«
»Da, žal je to resnica.
23alostna in nepreklicna.
Ker pa se mene tiče, mi
ipoji romezu canogočajo,
da mi ni treba biti pre
več v skrbeh za vsakda
nje življenje ... Trenutno
je naklada mojih roma
nov ...«
»Gotovo že čea p>ol mi
lijone ...«
»Da, za kakih sto, dve
sto tisoč čez.«
»Ah, saj to Je prekras
no!«
S temi besedami je obi
skovalec vstal in dodal:
»To sem hotel slišati iz
vaših ust! Hkrati bi vas
rad obvestil, da bom v
vašo davčno prijavo vne
sel zaokroženo številko
500.000
izvodov
\'sake
loijige. In ne zamerite,
da sem v začetku pozabil
povedati, de sem davčni
kontrolor za vašo če
trt ...«

prašala, kam vsako noč, ko
odbije enajsto, odhaja. Ni me
bilo strah škripanja lesenega
stopnišča — bili so fajmoštrovi koraki, počasni in podrsavajoči, kot da bi kdo brez svetil
ke taval — bolj me je mikalo,
kam hodi in kje do polnoči
ostaja. S kuharico, z njo nista
mogla imeti nič več, pri Katri
je spal hlapec; poleg tega ni
hotel fajmošter o ženski bese
de slišati. A da bi lazila za
njim, kaj takega se mi ni dalo,
preveč rada sem bila v poste
lji, novembrske in zatem de
cembrske noči so bile na Kopišniku pasje hladne.
Zima je še huje pritisnila,
bilo je, ko da bi s cele frate
na farovž navalila, pri oknu in
pri vratih je silila v kamro;
lahko sem kurila, ali toplo je
bilo le dotlej, dokler sem nala
gala, po nočeh in po jutrlh,
pri slačenju in oblačenju, me
je v.selej do kosti zazeblo.
V ranem jutru sva se srečala
na stopnišču. Hitela sem v raz
red, kjer je hlapec že navse
zgodaj zakuril, a fajmošter je
prihajal iz cerkve, od maše.
»Dobro jutro, gospod žup
nik,« som po(zdravHa in stisnila
zobe, na nisem za^siri^ijetala.
(Nadaljevanje sledi)

Ljudska pesnica
s Krškega polja
Ana Salmič, ljudska pesni
ca s Krškega polja, je 2inana
daleč okiTOg Leskovca, kjer
zdaj prebiva. Se globlje smo
jo laliko spoznali na nedavni
televizijski oddaji ljubljanske
TV.
Prebivalci Leskovca pa jo
po2inajo že dlje časa. Njeno
dobroto so spomali v tabo
riščih v Nemčiji. V najhuj
ših časih je tolažila sotrpin,
ke in jim vlivala upanja:
»še bo vstalo sonce sreče in
svobode tudi za nas!« Otro
kom je prijKjvedovala prav.
Ijice in povesti, ki se jih je
največkrat sama spomnila,
fantom in dekletom pa je pi
sala igre in recitacije, da
jim je pregnala težke misli.
Kadar je »ubogo razočarano
dekle« začelo pripovedovati
o svoji mladosti, so bili vsi
ganjeni do solz. Ob njenih
govorih za umrlimi, ki jih
je p>ogoltnila fašistična zem
lja, ni mogel nihče zadržati
ihtenja. V »Lagerski himni«
8. FEBRUAR JE SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK je izpovedala vse tegobe, ki
fašistič
— SPOMIN NA VELIKEGA PESNIKA IN HUMANISTA smo jih doživeli
nim terorjem.
F R A N C E T A P R E Š E R N A
Prav bi bilo, da bi Ano še
bolj spoznali, zato upamo,
da bo kmalu izšla njena pes
niška zbirka
H.R.
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Štoviček bo razstav
ljal v Beogradu

I
I
i
I

Drug ti je v skrbno nastavljene mreeže
nestanovitno zasačil srce;
A^šndar na mene še nekaj te veže,
kaj da je, komaj med nama se ve.

i
I

Marsikdaj se govorica ti zmeša,
ko me zagledaš med drug'mi ljudmi.
marsikdaj tvoje oko me pogreša,
iščeš okoli me s plašnim' očmi.
Večkrat, ko utrujena pra2inega hrupa,
v mislih zamaknjena sama sediš,
vsili v six)min se ti pevec brez upa,
stari čas skoraj nazaj si želiš.

Kipar Vladimir štoviček
je dokončal plaketo g. priorja Edgarja Leopolda Lavova
iz kartuzije Pleterje. To drfo
bo umetnik Štoviček razsta.
vil v B»ogradu. Za beograj
ski trienale je izbral tudi
plaketo, na kateri je upodobil
sebe ob 70.1etnici. Na razsta
vi v Beogradu se bo kipar
Štoviček
torej
predstavil
z zsadnjma stvaritvama dose
danjega umetniškega snova
nja

Marsikdaj, ko ti tvoj ljubi zapbje,
sreče v ljubeani se baha vesel,
v srcu te zbadajo pesmice moje,
ki jih od njene nesreče sem pel.

Marca bo izšel
Jarčev ROG
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Sama sodila si pred me nemilo,
sama me mierom še sodiš ostro;
pravijo vendar, da slabo plačilo,
kdor me pri tebi zatoži, dobo.
Trtna med nama vzdiguje se stena,
'z brezna globoc'ga do strmah nebes;
vendar ne udrža želj skrivnih plamena,
da bi ne mogel on švigniti čez.
Ne poaabiti jih, so te prosili
drugi, ne moje prevzetno srce;
v mislih ti niso, al' mene po sili
pomnila boš ti do zadnjega dne.

Po petih letih premora bo
do leitos spet izšle štiri knji.
ge pri Dolenjski založbi.
Prvo bo na knjižnem trgu
delo profesorja Janka Jaroa
Partizansiki Rog. Naslednje
tri knjige pa so: Mimi Malenškove povest Noriška rapso.
dija, Dularjeva povest Udari
na gudalo, Jandire in Dolenj
ski zbornik. Vse knjige bo
2alc ila mariborska založba
Obzorje, v sklopu katere de
luje Dolenjska ssaložba.
si

Pripravimo se za Mursko Soboto!
Republiški svet Zveze kultumo-prosvetnlh organizacij
je razpisal X. jubilejno sre
čanje dramskih skupin Slo
venije za sezono 1966.67. Za
ključna prirediterv bo od
28. maja do 3. junija prihod,
nje leto v Murski Soboti. Od
bor te prireditve bo spreje
mal prijave od 1. marca do

Kronika dveh
kočevskih tiskam

6. maja. Občinsfcl sveti ZKPO
ali dramske skupine, ki se
bodo prijavile, bodo morale
najmanj pet dni pred upri
zoritvijo vsakega dela, s ka
terim bi želele nastopiti
v Murski Soboti, poslati pri
jave odboru za gledališko de.
Javiu>st pri republiškem svetu
ZKPOS, da si bo strokovna
komisija
predstave
lahko
ogledala in jjh ocenila. Na
zaključni prireditvi bo predstarve ocenjevala posebna ži
rija.
Dramske skupine bi naj
v sezoni 1966/67 uprizarjale
predvsem taka dela, ki jih
žeJi videti njihovo občiiistvo,
hkrati pa naj izbero aktual
ne izpovedne teme iz domače
in svetovne književnosti ter
iz sodobne dramatike.
V jubilejnem srečanju bodo

Pred kirat^m jo Franc Can
kar v glavnem dokončal kro
niko dveh kočevskih tiskam.
V njej je orisal razvoj, delo
in pomen nemške tiskarne
Jožefa Pavllčka, ki je delala
od 1910 do 1941, in tiskarne
CZP Kočevsl^ tisk, za^ kate
ro Je zbral podatke od nje
ne ustanovitve leta 1955 do
V Boštanju že tretjič:
današnjih dni. Kronika obse
»Pokaži, ka) znaš!«
ga 70 tipkanih strani In je
Komisija za kulturno dejav
opremljena s slikami. Kro
nist je zbral podatke iz raz nost pri aktivu ZMS v Bo
ličnih zanesljivih virov, pred Stanju bo 12. februarja že
vsem iz raznih slovenskih in tretjič organizirala nc^nulnci
nemških časopisov, knjig, re prireditev Pokaži, kaj znaš
vij, zapisnikov In drugega Na tekmovanje se lahko pri
materiala. Kroniko Je posve javijo le prebivalci sevnlSke
til stoti obletnici slovenske občine, najboljši tekmovalci
grafične organizacije, ki bo pa bodo nagrajeni s 15, 12
in 8 tisočaki.
prihodnje leto.

St.5 (880)

skupine lahko mistopile tudi
s kvalitetnimi deli za mladino,
srečanja pa se bodo lahko
udeležili tudi najboljši mla
dinski in pionirski dramski
krožki. Za zaključno priredi
tev bodo prišle prav tako
v poštev kvalitetne prosia(ve,
akademije in klubski večeri.

rešemovo sporočilo so —
Prešernove Poezije. V njih
je PESNIK izrekel to, kar
nam je hotel sporočiti. Nih
če ne more ponoviti njego
vega sporočila v jasnejši in razumljivejši obliki. Toda kljub temu poizku
šamo iz »vzgojnih« nagibov in razlo
gov nekaj podobnega. Ljudje imajo
zaradi svoje komodnosti nad takšnimi
poiskiisi najbrž veselje, če smemo so
diti po njihovem povpraševanju po
življenjepisnih in drugih slovstvenozgodovinskih spisih. V le-teh pa je go
tovo nekaj smiselnega vsaj tedaj, ka
dar nam skušajo olajšati pristop k
izvirnikom, si pravi, kadar nas pri
pravljajo do tega, da se čim voljneje
in popolneje prepustimo njihovi lepoti.
V želji, da vnovič tvegam nekaj po
dobnega, sem se prehitro vdal uredni
ku Knjižne police, da napišem za nje
ne predale nekaj vrstic o Prešernovem
sporočilu. S prenagljeno obljubo pa
sem si naložil pKJieg težke butare raz
nih komentarjev in biografij, ki teže
mojo vest zaradi premajhne odporno
sti do založniške zapeljivosti, spet no
vo, le na videz lažjo, v bistvu pa ven
dar hudo skelečo krivdo.
V mučnem prizadevanju, da bi bila
le-ta čim manjša, spoznavam po zgle
du Avgusta žigona in drugih slovstve
nih zgodovinarjev v Prešernovih Poe
zijah najprej sporočilo velikega umet
nika. Marsikaj kaže na to, da se dan
danes te vrednote Prešernovih pesmi
zaradi sodobnega umetnjakarstva in
učenjakarstva premalo zavedamo ter
ocenjujemo le-te predvsem kot ljube
zenske izpovedi ter svetovnonazor
ske in osebne izjave ali tudi samo kot
verzifikacijske in stilistične vaje. Toda
če ne občutimo, da so nastale v v
skrivnostni preobrazbi našega cerkve
nega in kmečkega jezika, ki je postal
prav po Prešernu organ umetniškega
oblikovanja čustvenega in miselnega
življenja prvega svobodnega Slovenca
po frankovski okupaciji, nismo doume
li velikega dela Prešernovega sporočila.
Vsi poznejši umetniški uspehi našega
slovstva so namreč obsežni v tej preo
brazbi. Kdor misli, da so vredni Pre
šernovi nasledniki do današnjih dni
enake ali celo večje pozornosti kakor
poet Sonetnega venca, ta sploh ni dou
mel, kaj se je zgodilo v umetniškem
in naro^em pogledu z našim jezikom,
se pravi v našo narodnostjo, med 1830.
in 1848. letom
Kot nič manjšo vrednoto čutim v
Prešernovem sporočilu zaix>ved čiste
tn tople človečnosti, hvmaanitete naj
višje vrste, ki odseva iz njegovih del

P

človeka in nam narekuje, da smo v
življenju, to je v svetu, ki obsega »pe
kel« in »nebo«, velikodušni do stoljudi
in pripravljeni na žrtev in trpljenje.
Iz take človečnosti se je pesniku po
rodila tudi Zdravljica, najbolj preprič
ljiva izpoved vere v zmago »dobrega«
človeka oz. v dokončno včlovečenje
vseh — »butnic neukretnih«.
Z zapovedjo čiste humanitete je v
prelepem soglasju narodno ali domo
ljubno sporočilo Poezije. Prešeren se
je čutil kot pesnik človek enakoprav
nega ne samo velikim ustvarjalcem
človeštva, temveč tudi vsem članom
velikih in svobodnih narodov. Zato je
budil tudi v svojih »slovenskih bratih«
zavest, da maloštevilnost, ubožnost in
nesvobodnost niso same po sebi nega
tivne lastnosti kakega naroda, tem
več da daje ljudstvom vrednost in ceno
predvsem Imltura njihovih jezikov,
teh najvažnejših organov duhovnega in
materialnega življenja, ki najodločneje
pričajo o ustvarjalni moči in nemoči^
posameznih narodov. Premišljevanja'
o tem, da »Slovenec mile ne ljubi
matere vanj upajoče« so bila za pesni
ka »skleleča« in so ga v zvezi z nese
no ljubeznijo polnila z »bredkostjo«.
Zato je toliko bolj gledal na lepoto
slovenske pesniške besede, saj je z njo

Prešernovo
sporočilo
hotel privesti odtujeno izobraženstvo
nazaj k domačemu ljudstvu kot njegov najzveste jši in najbistrovidnejši
sin.
Glede na to se pač ne motimo, ako
sprejemamo •Prešernove Poezije kot
sporočilo, da so umetnost, človečnost
in narochiost temeljne prvine indivi
dualne in nacionalne kulture in da si
brez njih ne moremo priboriti niti
osebne niti občestvene časti in svobo
de. še več, te vrednote, izražene in izo
blikovane v Poezijah, se nam odkriva
jo tudi kot večen zgled in kot nepo
grešljiva pomoč pri izpopolnjevanju
našega in vsakterega nadaljnjega dela
v procesu slovenskega umetniškega,
človeščansk^ja in narodnega prizade
vanja. Zato pa je bilo, je in bo Pre
šernovo sporočilo za vse generacije
nujno in obvezujoče!
ANTON BLODNJAK

Oder mladih je zaživel
Novomeški Oder mladih
je — kot vse kaže — letos
le zaživel.' Postal je v pra
vem smislu besede oder vseh
mladih, ne le gimnazijcev,
kot je bil ob ustanovitvi.
Alenka Bolfe-Vrabčeva, r?.
žiserka Odra mladih, je po
udarila, da je treba mlade
kadre zdaj vestno in dosled
no vzgajati, da ne bi nastala
še večja vrzel med mladimi
in starimi, kot je zdaj.
Sprijazniti se je namreč tre.
ba z dejstvom, da zasedba
igralcev KUD Dušan Jereb
ni več popolna.
Novomeški igralci se pri
svojem delu nenrfioma sre

čujejo z vrsto težav. Do ne.
davnega so lahko vadili le
v garderobi kina Krke, med
tem ko so nad njimi vrteli
filme. Letos jim je občinska
skupščina za vaje odstopila
sejno dvorano. Pogoji za de
lo so se s tem sicer izbolj
šali, vendar pa še zdaleč niso
idealni, saj bi igralci za delo
nujno potrebovali tudi oder.
Tega pa ne morejo dobiti,
ker bi morale potem odpasti
filmske predstave. Tako kot
pri vseh amaterskih gleda,
liščih je tudi v Novem mestu
zaradi deljenega delovnega
časa skoraj nemogoče dobiti
vse igralce na skupno vajo.

Kljub vsemu so za letos
pripravili dokaj pester in
obširen repertoar. Februarja
bo premiera Girayeve igre
Lepota in zver, pripravljajo
pa še Lorcov Dom Bernarde
Albe in dramatizacijo Tav
čarjevega dela Otok in Stru.
ga. Poleg treh iger bodo do
konca junija pripravili še
večer poezije slovenskih pes
nic in ljudskih pesmi v po
častitev sflovenskega kultur
nega praznika in večer Mira.
na Jarca, na kater^n bodo
predstavili tudi doslej ne
znan lutkovni prizor, ki ga
bodo komorno obdelali. Za.
nimivo je, da bo Grayeva
igra ena prvih predstav, za
katero so igralci dobili nove
obleke.
S. SPLIHAL

Papirničarji podprli
godbo

,
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Ob vhodu v novo brestaniško šolo ponazarja relief kiparja Vladfan^ja štovicka
izseljevanje Slovencev, boj z okupatorjem in veselo vrmtev v osvobojene domove.
(Foto: J. Teppey)

Godbd na pihala, ki dela
v krški tovaimi celuloze in
papirja pod okriljem sindi- ^
kailne podružnice, primanj
kuje denarja za instrumente
in uniforme ter tudi za na
stope. Delavski svet je od
ločil, da bodo odslej zapo
sleni prispevali po 100 Sdin
na mesec za godbo, medtem
ko je znašal dosedanji pri
spevek 30 Sdin za posamez
nika. Večdna je »klep o po
večanem prispevku sprejela
z razumevanjem, nekateri pa
^
^ ^ godbo ne bo

^

/

Vroča razprava na zboru občanov
če ljudje, ki denar prispeva
jo, tudi odločajo, za kaj bo
porabljen. Predlagal je, naj
občani izvolijo posebno ko
misijo, ki bo kontax5lirBla
porabo 24)ranega denarja.
Razen tega naj vsak, kdor
opazi napake, poroča občin,
ski skupščini, kjer mu bodo
vedno odprta vsa vrata.

Občani so zelo kritično ocenili razna dela na komunalnem področju —
Zakaj dvakrat kanalizacija na levem bregu Rinže? Občani so pripravljeni
denar prispevali, zahtevajo pa, da je koristno porabljen
24. januarja so občani Ko
čevja razpraivljeli o delu
krajevne skupnosti in osnut
ku odloka o prisijevku za
uporabo mestnega zemljišča.
Zelo kritično so ocenili delo
Ikrajevne skupnosti, koami.
nalnih delovnih organizacij
in oeto nekaterih organov
občinske skupščme.
Tako so menili, da je se
danji način odvossa smeti
nekulturen, da ulice niso do.
vodj hitro očiščene snega,
de ceste in ulice pogosto
prekc^pavstjo, da
predaja
kruha ni kulturna, da so
usluge razoih servisov in
obrtaiikov drage itd. Vprašali
60, kako je biH porabljen denBir za novo pokopališče; za-

Cene v Kočevju
v trgOTiiu s sadjem in lelei^vo so bile pretekli petek
naslednje cene: krompir 0,80
N-din za kg, jab<rilu 336 do
4,47 N-dIn kg. banane 5.40
N-din kg, pomMvnSe 2,60 do
4,t4 N-ito kg, limone 4,50
N-din kg, grozdje 4,48 N-din
kg. hrušte 44.4 N-din kg,
mandarine 4,44 N-din kg,
sveže Bdje 1.78 N-din kg.
kislo selje 1,54 N-din kg, kis
la repa 1,42 N-din kg, jajca
p« OJl do 0,73 N-din, solata
4,96 N-din kg,
• smju
4,02 do 4,92 N-din kg, iebala
1,99 N-din kg.

Livold dobi zazidalni
načrt

kaj spet grade kanalizacijo
na levem bregu Rinže, če
prav je bila dograjena komaj
pred leti; zakaj mestni paz
nik ne kaznuje staršev otrok,
ki smete pcurke; zakaj je bil
v Kočevju ukinjen obrat
kontrole meril; zakaj pogo.
sto prekopavajo ceste in uli
ce; zakaj v nekaterih dedih
niesta ni javne razsvetljave
in vode ter še za nekatere
druge zadeve. Občanom je
odgovoril načelnik oddelka
za gon^podairstvo in finance
pri občirvski skupščini Stane
Potisek.
Tudi v razpravi o osnutku
odloka o prispevloi za upo
rabo mestnega zemljišča je^
sodelovalo precej občanov.
Prisnali so, da so potrebe
mesta res stvarno prikazane,
upoštevati pa je treba tudi,
če bodo občani novo dajatev
lahko plačali. l>tOB se bo
prav v zvezi z reformo mar.
sikaj prevalilo na hrbet ob
čanov in bo težko za vsak
dinar. Nekateri so izrazili bo.
jecen, da
bi prevelikega
delete prispevkov porabili
za novo administracijo v 2ivezi s prisi)evkom. Občani so
tudi poudartii, da so priprav

Dvajset let
čakanja

Razgovor
z zdravniki
Delovne ovganizacioe kočev
ske občine so predlagale ob
činski skupščini, na(j organi
zira sestanek predstavnikov
delovnih organizaci)], social
nega isavarovarvja, zxkavstvenih delavcev in občinske
skupščine, na katerem bi se
pogovorili o vplivu novih
ukre^v s področja sociabie- ga zavarovanja na delovne
oi^anizacije. Nadalje bi se
pogovorili o popoldanskih or.
dinacijah v zdravstvenem do
mu, o poenotentju naiiamestil
do 'so dni bokiičke in o dru
gem.

Po Poljanski dolini vozita
dva avtobusa — iz Črnomlja
in Kočevja. Potniki morajo
večkrat po ceJe ure čakata na
Brezovači, v Predgrađu in na
Doiu, zato bi bilo prav, da bi
SAP iz Lji^oijane, ki že dvaj
set let vzdržuje progi, potni
kom postavil avtobiisne ča
kalnice.
Tudi v teh krajih je ved
no več motornih vozil. Petrol
b> lahko v kleti predgrajske
trgovine prodajal goriva in
mazdva, saj morajo vaščani
zdaj hoditi po bencin tri ki
lometre daleč.

Delovne organizacije naj ne čakajo navodil in
ukrepov skupščine, ampak naj se same lotijo
dela — Proračuni občin se bodo postopno
zmanjševali
Na nedavnen^ posvetu predstavnikov občinske skupščine Kočevje
in predstavnikov delovnih organizacij je bilo poudarjeno, da bodo
odslej iadelovale letne plane le delovne organi^ije, ki pa naj ne
čakajo na rana navodila in ukrepe skupščine, am p^ naj se
lotijo dela.
Ddelovne organizacije bi morale tudi pnovno proučiti svoje
penp^tivne plane do leta 1970 in Jih dc^lniti. Rok, ki ga je skup
ščina določila za dopolnitev planov. Je te minil, delovne organiza
cije pa ji dopolnjenih načrtov ie niso poslale. Občini skupščina
potrebuje te plane, da bodo na njihovi podlagi izdelala svoj per-^>^thmi plan do leta 1970.
2e po dosedanjih gospodarskih u^>ehih in nepopolnih planih
delovnih organizacij ae da ocenti, da bo stopnja proizvodnje, dcriiodka, neto produkta in tudi osebnih dohodkov letno narasla neliako
za 12 do 16 odstotkov. Vendar bo ta rast v poeemeĐiih delovnih
organizacijah zelo ra^ična.
Hkrati Je treba pričakovati, da se bodo občinAi proračuni vse
do leta 1970 postopno zniievaU. Predvideno Je tudi, da bo^ ukinje
ne dotacije in dc^mlnilna udeležba manj raavitim občinam, ki so
Jih doslej prejemal od rpublik. Kočvska občina dotacij ni dobivala,
p^ pa le dc^olnilna srdstva.
Zaradi takih teienj, ki so tudi v skladu z ukrepi gospodarske
reforme, bodo razvite občine nekoliko na boljšem, manj razvite pa
na slabšem, in bodo morale iskati dopolnilne vire za kritje svojih
potrrt).

J težkem položaju so
vsa gasilska društva!"

Sredi Januarja so imeli gasil
ci T Dolgi vmsi občni ^bac. Pred
sednik in pov^jnik sta ugotovila,
RaapiTBfvtt o ideunem zazi da Je bila dejavnost dn^va v
letu veliko boljša kot
dalnem OBČutu naselja Livokl, preteklem
prejšnja leta. Tudi nadzorni od
ki so se Je udeležili gradbeni bor je menil, da je bila lani več
stroiumijaki, je pokarala, da ja aktivnost pri vodstvu in član
zato Je izrekel upravnemu
prebivalci iel^jo usanerki stvu,
odlKMru potajo. Poartmo prianag!red^K> P<oti Dolgi vasi, oe ni» p* so izrokli strojniku Jožetu
pa proti Steloerjem ali v ssr Freti^Ja xa jnlzadevno in vest
vrdrtevanje motorne briagalne,
nio naselje. Ba^eovor je po no
Je kljub dotrajanosti vecUio pnkazal, da so take rao^pirave ki
pravljen za akcijo.
obojeatiraDfllco koristne in bi
Društvo skrbi za varnost, tako
jih tore(} kausBlo v<eč3crat pri- da že ndcaj let ni bilo večjega
požara
v vasi. Komisija za po^rcCađi. Le talko bo mogoče $e
varnost redno pregleduje ku
pmvočoBno peSevali sporna Do
rilne in dimne naprave ter opo
vprašanja, kajti večkrat se zarja na napake. V preteklem le
BgCKli, da jih postavijo na tu si j« društvo s prostovoljnimi
prispevki in z dofaoc&ain od vese
dnevni rad, ko je že prepo- lice
nabavilo neks^ gasilskega oro
Eno.
dja ter opremilo gasilski vos. Po
-v trebovalo 1» bi Se več orodja in
novo motorno brizgalno. Sedanje
Prvo predavanje o orodje Je le precej izraUjeno, mo
toma iMtegalna Je Se izpred voj
sodobnih vprašanjih nih let.
Vodstvo društva Je usposobilo
v soboto dopoldne je v operativno
desetino, da Je vedno
Kočevju predaval sekretar pzipravljena. Izkazala se je pri
imiverzitetnega komiteja ZK dveh požarih v sosednjih vaseh,
ko Je PGĐ Dolga vas priskočilo
iz Izbijane Lojze Skok o na
pomoč.
vodilni vlogi ZK danes. Pre
Po poročilih se Je razvnela pre
davanja o aktualnih družbe cej šolčna raigNrava, vendar ni
nih procesih bodo vsako so zaj0lA bistvenih vprašanj. Nekateso očitali kočevskemu dru
boto do Ikrila, namenjena
da svojim članom plačuje za
so odgovornim družbenim štvu,
gasilske vaje. Tudi občinski ga
delavcem v občini, organizi silski zvezi so očitali, , da d^e
ra pa jih domača delavska sredstva le nekaterim in ne gleda
na potrebe in interese javnosti.
imiverza.
DrugI so menili, da bi bilo bolje

DROBNE IZ KOČEVJA
•POCENI POMARANČE so pričaH prodajati tudi v Kočevju. Pr
vega dne Je bil tak naval, da niso
mogli vsi priti na vrsto. Čudno
pa Je, da je v cenah precejšnja
nudika. Potrošniki se tudi čudijo,
da so pomaranče cenejše kot Ja
bolka in hruške. Marsikdo Je nakux>il velike zaloge, pa se že sli
šijo pritožbe, da so pomaranče
zi^e gniti.
•V MESNICAH Je spet zelo
t«Ako dobiti drobovino, zilaati Je
tra. NI prav, da vao drobovino po
berejo gostinski obrati, medtem
ko diabetiki in drugi bolniki ne
pridejo na vrsto.
•VRTNARIJA KUP JE PREŠLA
po licitaciji T zasebne roke. Last
nik )b ža pričel setvenimi deli za
spomladanske sadike, kar Je dozdaj pretvvčev^ vIk* aneg. Oetllčama v iredlKu nteeta Ja dobro
založena s svežim cvetjecn vseh
vrat, vendar zanimanje kupcem zla
sti za lončnice precej iMda.

ljeni plačevati novi prispe,
vek, vendar so nekateri do
dali, naj ne bo previsok.
Zahtevali so, naj bo ^rani
denar porabljen za najnuj.
nejše in imjbolj koristne na
mene ter da se jim kasneje
poroča, kako bo njihov de
nar porabljen.
Ob zaključku razprave je
predsednik občmske skup.
ščine Dr^o Benčina med
drugim poudaaiJ, da je prav.

Podjetja počasi
dopolnujejo plane

•
KROFI
V
SLASClCARNl
METKA kažejo, da je pust res
pred vrati. Dcrtirih krofov po zmer
ni oeni ao se gostje ie navadUi in
kar redr>o zahajajo v slaščičarno.
•
PRESTE Je v gostimkih loka
lih le težko dobiti, čeprav Jih me
stna pekama redno peče. V loka
lih pravijo, da med gosti za preste
nI povpraševai>]a. Čudno je, da
jih v Sodražici prodajo tudi po
600 na dan. So tun b<djfe ali siaJo narediti boljšo reklamo?
•
MLAD VINJEN PANT
nedeljo ob devetih zjutraj
globokem snegu. Za oposocila mi
moidočih. naj vstane, ker ae bo
pieldadU, ae nI zmenil, čsl da
lahko aedl, kjer ga je volja.
• ra>lN8TVEN D021VUAJ ao
dočakali gostje v kočevskih Icdu^
lih v četrtek,
januarja. Do 18.
ure js ik> vae po stari navadi,
nato pa ao nmariotna nehali strečl. Po tej un to gostje plačevali
alkobol In cigarete po novih cenah.

priti do dna jHnbleinom v lastnem
društvu.
Predsednik občinske
gasilske
zveae je govoril o širših nalogiUi
gaiUskih društev in o intMMu
družbe, da v večjih iinfatsl.rijskih
centrih ustvari
močnejše enote.
Dejal Je, da Je treba tudi s i^ačevanjm članov usposobiti operativiK) enoto.
Nekatere težave, s katerimi se
srečujejo gasilska društva v koč^aki občini, izhajajo tudi iz
strukture prebivalstva, ki se ne
čuti veeano na Kočevje, saj se Je
večina tjs preselila po to.^. Po
veljnik PGD Kočevje Je zanikal,
da bi njihovo društvo udeležbo
na vajah plačevalo, dejal pa je,
da so dati najbolj prizadevnim
članom denarne nagrade. Diskutantje so se pritoževali nad slabo
moralno in materialno podporo.
V svojih razpravah ao posegli tu
di na širše podroj^e, predvsem na
potrrtM celotne krajšvw skupnosti
in organizacij ter njihovega sode
lovanja. Kljub burni ra:q>ravi pe
se skoraj niso dotaknili programu
dela.
Kaie, da Je treba gasilskim društ\*om posvetiti več skrbi, saj po
nekod kljub odgo^^omj naftigi kome^ životarijo.
ikJ.

Kočevja tržnica bo del bodoče prodajalne mesa in mleka ter njunih izdelkov.
Prodajalna bo šc enkrat širša in nekoliko daljša, kot je sedanja tržnica. (Foto:
- Prime)
-

r

Pred prodajo mesa po kvaliteti
Tržnico bo KGP dozidal in uredil v njej prodajalno mesa in mleka
tev bo veljala 50 milijonov S-din
2e letošnjo jesen bo ureje
na nova prodajalna mesa in
mesnih izdelkov ter mleka
in mlečnih izdelkov, vendarle
le, če bo ICGP uspelo dobiti

potrebne kredite. V prodajal
no namerava posestvo pre
urediti kočevsko tržnico, ki
bi ji prizidalo še nekatere
prostore. Idejni osnutek za
novo prodajalno, v kateri bi
bi prodajali meso po kvalite
ti, je že izdelan, v kratkem
pa bodo narejeni tudi na
črti.
Ureditev bo veljala blizu
50 milijonov S-din. Kmetij
Največje breme proračuna so anuitete za zdrav ska panoga Kmetijskega go
zdarskega posestva, ki bo in
stveni dom
vestitor, nima sama dovolj
denarja,
ker ima velike ob
Predstavnllkl delonmih cffgaTudi v decembru spreme
nizacij in občinske sku^pščine njeni občinski proračun je veznosti zaradi odplačevanja
Kočevje so na^ skupnem se bil zadovoljivo rešen, saj posojil. Prav zato posestvo

Lani so dobro gospodarili

stanku 20. januarja ugotovili,
da so bili lani klj'Uib zaostre
nim pogojem gosipodarjemja
dosežemi dobri gospodarski
usjpehi. Tako ao lani porasli
skladi v delovnih organiza
cijah za preko 30 odstotdcov,
kosmati oseteii dohodki za
26 odstotikxyv, čisti osebni do
hodki pa celo sa preko 40
odstotkov. Taki uaipeM so bi
li doseženi kljub pomanjlca'
i^ju raprodiriccijskega
mate
riala, ve^im cenam, pocnat^kenju obratnih sredstev in
ix>večain(]u zak}g.

UK: 42-urni delovni
teden
z novim letom je kočevsko
podjetje LIK prešlo na 42-ur
ni deSomd teden. Delavski
9vet je na fel.'kK^ektiva
sklenil, da bodo delali Se na
prej po 8 ur na dan, vendar
bodo imeli vsak. mesec prve
tri sobote proste.

znaša razlika le 2—3 odstot
ke. Naj-večje breme za proračvm pa so anuitete za novi
zdravstveni dom, se^ ta izda
tek v proračunu ni bil pre.
dviden.

Vsako soboto ples
Gostinsko podjetje »Hotel
Pugled« v Kočevju prireja
do meseca maja vsako sobo
to ples. Ples je izmenoma v
hotelu in kavami. Začne se
ob 20. uri in traja do 1. ure.
Igrajo »Roški fantje«.

Sveta o novih
ukrepih
Na petkovi skupni seji sta
svet za zdravstvo in svet sa
delo razpravljala o novih
predpisih s področja social
nega zavarovanja, o potreb
nih ukrepih na področju
zdravstvenega zavarovanja in
o predlogu proračuna za
zdravstveno zaščito v letoS.
njem letu.

Uredi«

računa, da bo dobilo za ure
ditev prodajalne kredit pri
skladu skupnih rezerv gospo
darskih organizacij pri Kre
ditni banki.
Prodajalna bo ogrevana,
saj bo centralna kurjava pri
ključena na centralno kurja
vo, ki jo uporabljajo stolpni
ce. Tudi kanalizacija bo pri
ključena na stolpniško.
Nova prodajalna bo stala
v središču mesta. Po njeni
dograditvi se bo občutno po
večal tudi tržni prostor, ki
bo pod prodajalno in ga
KGP ne bo uporabljalo.

Najbolj prizadevni društvi
21. in 22. januarja sta ime
la let^ skupščini gasilsko
društvo v Stari cerkvi In ga
sili četa v Lesni industriji
Kočevje. Ta dva shoda lahko
postavimo za zgled. Res je
sicer, da so vsako leto poro
čila skoraj vedno
ali
podobna, vendar pobila nL
so tako važna. Važna je ve.
lika potofcvovalnost in pieda^
nost v teh organizacijah, ki
želijo pomagati tam, kjer Je
to najbolj potrebno, ne da
bi pričakovale pohvaio.

člane in
jih
nagradita
s skromnimi, toda pomemb
nimi pohvalami in odlikova.
nji. Po mnenju ČOanov obeh
organizacij sta lani najbolj
uspešno delala v Stari cerkvi
poveljnik Karel Kirvar ih
v LIK Alojz Btajcen. Obe
ooVBnlzaciji pe Je treba opo.
zorltl na to, naj v bodoče
posvetita
več
pozornosti
mlademu naraSčaju.
C. V.

Iz poročil jo bUo videti,
da imata ti dve gasilski organiizaoiji veliko tehničnega Ob vsoki spremembi na
enanja in solidno orodje. slova nam sporočite svo|
Občinska in republiška ga
stori In novi naslov!
silska Bvezia nsjdcita med
temi gasilci mnoge predane

S t . 5 (880)

Cene v P'Hnici

Za decembrsko mleko so dobili manj!

v trgovini s sadjem in z«f'enjavo so bile pretekli pe•k naslednje cene: iTompir
,80 N-diii kg, jabo'ka 4.4.>
N-din kg, banane ."i.M N-din
'""g. pomaranče 2 60 N-din kg,
imone 4,65 N-din kg, sveže
zelje 0.93 do 1,65 N-din kg,
kislo zelje 1,70 N-din kg,
ki^la repa 1,50 N-din kg.
jajca po 0.70 N-din.

Analiza je pokazala, da niso oddajali povsod dovolj kvalitetnega mleka —
Odtegljaji v nekaterih vaseh — Podobne analize tudi v bodoče
Vaščani Brež NemSke va
si, Lipovšice in Podpoljan so
dobili za v decembru proda
no mleko mani kot prejšnje
mesece.
Veterinarski inšpektor pri
občinski skupščini v Ribnici
Anton šobar nam je povedal,
da so v nekaterih vaseh v
lanskem decembru dobili za
mleko manj, ker je bilo slab
še kakovosti in ni odgovarja

lo zahtevam republiškega od
loka o premijah za kravje
mleko.
Vzorce mleka je inšpektor
jemal novembra in decembra.
Novembra je bilo vse mleko
v redu, v decembru pa je bi
lo slabše v Podpoljaaiah in
Brežah (vzorci vzeti 9. de
cembra) ter Lipovšici in
Nemški vasi (vzorci vzeti 21.
decembra).

NEDISCIPLINA V »INLESU«
Sindikalna podružnice v Iniesu
]e imela pred
nedavnim občm
zbor. V raajpravl so ugotovili, da
je v podjetju veC delavcev, ki s
kritikarstvom mečejo vse pod
jetje v slabo luC. Oditeribo so se
pomenili tudi o nepremišljeni na
bavi stroja za žaganje hlodovine,
ki je veljal leta 1963 50,000.000
Sdin, pa ga nimajo kaj rabiti, če
bi hoteli žagarsko opremo monti
rati, bi moraJi prenoviti celoten
Saear^ obrat,
bi t«rjalo he
velike dodatne investicije. Obrat
pa 90 že dvakrat rekonstruirali.
Sklenili so, da
morajo c^>reti>o
6improj prodati.
—r
Precej kritike j« bilo izrećene
na račun delovne discipline, ki
znMuijšuje produktivnost. Vsrc^e
lahko iščemo tudi v nizkih oseb
nih doho«lkih, saj znaša povprečni
osebni dohodek 630 Ndin, kar je
precej pod r^iubliškim povpreč-

jem. Veliko če-sa so posvetili de
litvi dohodka; z uvedbo novega
načina nagrajevanja po ekonom
skih enotah bodo delavci pravič
neje nagrajevani.
Udeleženci občnega
so se
podrobno seznanili z iK>vimi ukre
pi v socialnem zavarovanju in izraaili nekaj ut«meljenih priptanb.
Ob koncu so izvolili novo vodstvo
sindiktJne podružnice ter člane za
obfiiMko konferenco ObSS Bibni-

Na občini še
80 prošenj
za stanovanja
Na zadnji seji sveta za sta
novanjske zadeve pri občin
ski skupščini Ribnica so raz
pravljali predvsem o stano
vanjskih problemh. Da je
pomanjkanje stanovanj še
zelo veliko, priča tudi to, da
imajiP na občini trenutno 80
prošenj za dodelitev stanovanjai Največ jih primanjku
je v BitHiici in Sodražici in
na seji je bilo rečeno, da
bodo morala podjetja bolj
misliti na združevanje sred
stev za gradnjo stanovanj.
O tem je treba odločati že
zdaj, saj se bo gradbena se
zona kmalu začela.
-r

Volkovi v bližini
Grčaric
Letošnja zima je poka
zala ostre zobe. Že pre
cej let nazaj ni bilo tako
velikega snega, saj je bil
ponekod med Grčancami
in Jelenovim žlebom vi
sok tudi do 120 cm. Poleg
snega je pritisnil še hud
mraz — v Grčaricah je
živo srebro padlo 26 st<v
pinj pod niČJo — in je
bilo delo v gozdovih po
polnoma ustavljeno.
Najhuje sta sneg »n
mraz prizadela divjad, ki
le težko pride do hrane.
Se hujšo nevarnost pa
pomenijo za divjad vol
kovi. Po izjavi lovcev so
trije volkovi pred krat
kim v bližini Grčaric po
polnoma razmesarili ko
šuto.

Analizo odvzetega mleka So
opravili v Kočevju. Prodajal
ci mleka v vseh štirih vaseh
pa so dobili za 15 dni pri lit
ru mleka 20 din manj.
Podobne analize mleka bo
do delali v občini tudi letos,
kako pa bo zakonodajalec
predpisal premijo in na k?*
jo bo vezal, še ni znano.
Inšpektor priporoča proda
jalcem mleka, naj v hlevu in
pri molži čimbolj upoštevajo
higienske zahteve: mleko naj
precede, ga po molži ohlade,
predvsem pa naj ne mešajo
svežega meka s starim.
Na pripombe vaščanov, da
posode, v katere zlivajo mle
ko, niso vedno dovolj čdste,
pa je inšpektor pripomnil, da
so posode, ki prihajajo iz lju
bljanskih mlekarn, vedno do
bro oprane, vprašanje pa je
res, če mlekar, ki posode
razvaža, vedno prav ravna z'
njiimi.

Predavanja po vaseh

5 (880)

Na nedavni letai konferen.
ci SZDL v Velikih Poljanah
so med dmgim razpravljali
o komunalnih vprašanjih.
Poudarili sb, da je treba ce
sto iz Ortneka do turistične
ga doma n<a Grmadi čimprej
razširiti in urediti, da bo re«
primerna tudi za vozite.
V Orbneku bo treba zgraditi
čakalnico na avtobusnem po
stajališču ter prav tako kot
v Velikih Poljanah izboljšati
cestno razsvetljavo. Keir na,
staja v osnovni šoli v Velikih
Poljanah zaradi slabe str^ie
vedno večja škoda, so skle
nili, da jo bodo popmvill.
Pri delu bodo vaščani poma
gali s prostovoljnim delom.
r

Ponekod še zelo majhni zaslužki

Program KS Sodražica

Najboljša je bila Hedvika Petje

bom v hudi konkurenci
dobila nagrado. Pred na
stopom sem imela tremo,
ko sem bila na odru, pa
mč več.
K mojemu uspehu je ve
liko pripomogla tudi pro
fesorica na glasbeni šoli
Marjanca Humer, ki me
Mčl že vsa leta.«

BLIŽAJO SE PUSTNI DNEVI, čas norčij in dobro yolje, ko človek za hip pusti vnemar vsakodnevne skrbi
in težave. Tudi Grčarice so eden izmed tistih krajev,
kjer še dolgo ne bo umrl stari običaj pustovanja. Po
seben odbor vsako leto organizira pustni sprevod in
pokop Kurenta, ki ga navadno ob glasnem jadikovanju
maškar sežgo pod veliko lipo sredi vasi. Gledalcev je
vse polno, in čeprav nekateri, predvsem ženske, obso
jajo in se zmrdujejo nad početjem in norenjeni svojih
mož, vendarle od strani, da jih nihče ne vidi, z zani
manjem opazujejo ceremonije. Na sliki je del sprevoda
iz lanskega leta. (Foto: Norbert Cerne)

Na pobudo Delavske uni
verze v Ribnici je bil pred
kratkim posvet predstavnikov
KS in ribniške kmetijske za
druge o predavanjih v večjih
krajih. Sklenili so, da bodo
predavanja v Jurjevici, Rib
nici in Dolenji vasi, zatem
pa še v drugih večjih krajih.
26. januarja je hil v Rib niče Še vedno premalo aktiv,
Kmetovalcem bodo govorili
priznani kmetijski strokov nici razširjeni plenum občin ne in njihova vloga premalo
njaki o živinoreji, predvsem skega sindikalna« sveta, na izrazita.
To velja predvsem za sin
pa o vzreji živine in mlečno katerem so razpravljali o po
sti ter o mehanizaciji v za teku občnih zborov. Ugotov dikate v tistih podjetjih, -ki
ljeno je bilo, da so podruž. imajo upravo v Ljubljani ali
sebnem kmetijstvu.

Krajevna skupnost Sodra, žica obsega področje, ki je
le malo manjše od nekdanje
občine, zato mora vedno re
ševati precej problemov. Na
programu imajo izgradnjo
mrliških vežic na pokopali
Nov vodovod
šču, ureditev okolja, postavi
v Danah
tev zidane ograje, za kar po
Krajevna skupnost v Buko trebujejo pet milijonov sta
vici .sodi med najboljše rih dinarjev. Jesenska popla
Možnosti za obstoj so v ribniški občini. Vsako va je poškodovala mostova
Delavski svet ribniškega stvar, ki se je lotijo, izpelje na cesti Podgora — Zamopodjetja »Gradbenik« je na jo z minimalnimi stroški. stec, zato ju bo treba popra
zadnji seji sklenil, da ostane Program dela in predračun viti. Dela bodo veljala 7000
obrat opekama še naprej v aa letošnje leto zajemata le N din. Za regulacijo potoka
sklopu podjetja, medtem ko tisto, kar bodo vaščani •, raz. Bistrice so predvideli 4000
bo upravljanje in delitev do položljivimi sredstvi in z last N din, za ureMclitev potoka in
hodka za ta obrat ločeno. nim delom res lahko napra ceste v Zimaricah pa 8000
Razen tfga je ugotovil, da vili. Med najpomembnejše na N din. Pot iz globeli do cesite
ima »Gradbenik« možnost loge štejejo zgraditev vodovo. Sodražica —- Loški potok je
obstoja in razvoja, ker so de da v vasi Dane, za kar že ostala brez cestarja in jo
lovne organizacije v občini zbirajo sredstva. Nadaljevali zdaj vaščani stani oskrbuje
sklenile, da bodo združevale bodQ, tudi s komunalno ure jo. Da bi pot dokončno ure
denar za stanovanjsko grad ditvijo krajev na območju dili, bi p>otrebovali 15000 N
njo.
krajevne skupnosti Bukovica. din, medtem ko potrebujejo

Hedvika Petje iz Ribni
ce, ki je bila v nedeljo,
29. januarja, stara 15 let,
je pred dobrim mesecem
dobila na televizijski od
daji »Pokaži, kaj znaš« pr
vo nagrado. O sebi H svo
jem uspehu nam je pove
dala:
»Se ko sem bila inajhna, sem bila navdušena za
glasbo, a nisem imela kla
virja. Ko sem hodila v 6.
razred osnovne šole, sem
se vpisala v glasbeno šolo
in že prvo leto napravila
izpit za tri letnike oziro.
ma razrede.
Zdaj hodim v 6. letnik
glasbene šole v Ribnici in
v 1. razred
gimnazije v
Kočevju. Za avdicijo TV
za oddajo Pokaži, kaj
znaš« sem slišala reklamo
po radiu. Mislila sem si:
»Beseda mi konj!« in se
prijavila. Najprej sem me
nila, da z nastopom ne
bo nič. Ko pa sem le do
bila vabilo za vajo in ka
sneje za nastop, nisem ni
ti najinanj računala, da

S prostovoljnim
delom bodo
popravili šolo

Hedvika nam je poveda
la, da je sodelovala na
vseh zaključnih nastopih
glasbene šole, na priredit
vah ob raznih praznikih in
drugod. Razen tega\je pri
redila tudi dva samostoj
na glasbena večera, za
tretjega, ki ho aprila, pa
se zdaj pripravlja. O svo
jem bodočem poklicu ni
hotela govoriti, vendar se
klavirju ne bo odrekla,
rada pa se uči tudi jezi
ke.
Povedala nam je še, da
imajo vsi v družini smisel
in veselje za glasbo. Sta
rejši brat, ki je gledališkA
igralec, je bil včasih nav
dušen
za
harmoniko;
mlajši brat igra kitaro in
trobento, sestro je vedno
veselilo petje, oče pa uči
v glasbeni šoli harmoni
ko. Mama se žrtvuje za
družino, da se njeni čla
ni lahko bolj posvete glas
bi, sioer pa so bili v ma
terinem rodu bolj nadar
jeni za igranje v gledališ
ču.
J. PRIMC

20000 N din za adaptacijo
gasilskega doma v Sodražici.
Gradbeni odbor za gradnjo
novega dcHna je sicer zbral
30000 N din, vendar je sred
stev premalo. Vaščani Glo
beli bi radi zgradili vodovod,
kar so prispevali že pre
cej sredstev. Krajevna skup
nost jim bo predvidoma po
magala s 30<X) N din.

Vodovod bodo popravili
Vasi Jurjevica, Breae in
Dolenji Lazi
začele s pri
pravami
-a rekonstrukcijo
vodovoda. Ki ga imajo skupaj
z vasijo Kot. Sedanji vodovod
je zastarel in nima zadostne
ga pritiska.
Posebni odbor že ima na
črte in program finansiranja.
Prvi del obnove vodovoda
brez rezervoarja bo veljcU
okoli 7 milijoinov starih dinajijev. Občani so sklenili, da
bodo za vodovod zbirali kra
jevni sarrvoprispevek, razen
tega jim bosta pomagala tu.
di INLES in KGP. Z deli bo
do začeli spomladi.

Nad Sodražico
primanjkuje vode
Krajevna skupnost Gora
nad Sodražico ima že dalj
časa v načrtu ureditev noive.
ga zajetja, saj staro daje pre
malo vode. Stari vodni zbi
ralnik iana prostornino ko
maj 300.000 litarov, kar je 2»
tako področje zelo malo. Va.
ščani bi z nekaj denarnimi
sredstvi in prostovoljnim de
lom lahko napravili novo za.
jetje le tristo metrov od sta
rega in povečali prostornino
zbiralnika. Po računih bi iz
novega zajetja v enem dnevu
zbrali 70.000 litrov vode, tako
da bi imele potem dovolj vo
de tudi vasi Kržeti, Petrinci,
Jatveži in Kračaii. Verjetno
bi sjaradi prevelike oddalje
nosti ostala brez vodovoda
le najmanjša vas v tem oko.
lju, Betonovo.

v drugih krajih. Pa ne samo
sindikat, tudi organi samo
upravljanja so pri njih ne
malokrat prikrajšani, kar se
pozna tudi^ pri nagrajevanju.
Ponekod so zaslužki zapo
slenih še vedno zelo nizki.
V TORBICI Sodražica so
prejele delavke okrog 40.000
starih dinarjev, v Galanteriji
pa je znašal lani povprečni
zaslužek 53.000 starih dinar,
jev. Med najslabše plačni,
mi so zaposleni pri nekate
rih zasebnih obrtnikih, saj
so na primer prejemali lani
v frizerski stroki le 30 do 35
tisočakov na mesec. Na ple
numu je bilo sklenjeno, da
je potrebno v kratkem skli
cati posvet vseh delavcev in
delavk, ki so zaposleni pri
zasebnih obrtnikih; na tem
posvetu pa bodo ustanovili
tudi sindikalno podružnico,
ki jih bo združevala.
Razpravljali so še o bliž
njih volitvah In evidentira,
nju kandidatov za občinsko

skupščino ter o bližnjem re.
ferendumu, na katerem bodo
občani odločali o višini kra
jevnega samoprispevka za
gradnjo Sod.
r

Kopica težav
na Slemenih
Vasi na Slemenih kljub
zimi niso opustele: vaščani
izdelujejo suho robo, ki jim
poleg živinoreje in poljedel
stva pomeni glavni vir do.
hodka.
Že zdaj pa se pogovarjajo
o delu spomladi. S prispevto
za grobarino bodo {Popravili
pokopaJišče.
/ programu
imajo popravj-la poti od Zadnikov do Perovega, od Maršičev do Riglja in od Hojč
do Hudega konca, za kar so
namenili 500.000 starih dinar
jev. Sklenili so tudi napeljaiti
telefon k Sv. Gregorju in
uvesti 'JBi to samoprispevek.
Prebivalci Gašpinovega bo.
do zahtevali od podjetja
Elektro, naj zamenja stare
drogove z novimi, saj se zdaj
večkrat kateri podre in osta
nejo pr^ivalci bree luči.
v

Mar res premalo bolnih?
Malce čudno je izzvenel uokvirjen članek v tretji letoš
nji številki Dolenjskega lista 19. januarja, kjer pisec kriti
zira ribniški podjetji Inles in.Sukno. Kamen spotike mu
je dodata, ki ga prejema delavec, če ne hodi k zdravniku.
S tem se je zmanjšalo število bolniških izostankov, to pa
je bil tudi namen dodatka. Iz prakse pa vem, da gre
resnično bolni delavec kljub izgubljenemu dodatku k
zdravniku. Prizadeti so le tisti delavci, ki so za vsako
malenkost hodUi k zdravniku, namesto da bi s^ malo
bolj pazili na zdravje. Ce bi bili vsi delavci pošteni, kar
se tiče bolniških izostankov, bi bil dodatek neupravičen!
Uvedba dodatka pa je spodbuda k večji pazljivosti za
zdravje, ne povzroča v podjetju zastojev in zmanjšuje
izdatke socialnega zavarovanja. Upam, da članka ni na
pisal zdravstveni delavec, ki bi se bal za zmanjšanje
števila pacientov, ker bo teh še vedno dovolj.
če bi prišlo do zvečanja števila obolelih, tega prav
gotovo ne bi bil Ijriv samo ta dodatek. Tudi zakon pred
videva sorazmerno majhno nadomestilo osebnega dohodka
za čas bolezni.
Razumljivo je, da osebni dohodek v zdravstvu ne sme
pasti zaradi manjšega števila obolelih, ker to ne more
bita stimulans za višino osebnih dohodkov zdravstvenih
delavcev. V podjetjih se osebni dohodki povečujejo z rast jo
kvalitete in kvantitete proizvodnje, v zdravstvu pa ne
smejo biti odvisni od' števila bolnikov, ker bi se sicer
zmanjšala kvaliteta zdravstvenih storitev.
I. S.

Matični urad Ribnica
Umrla je Marija Merhar, prevžitkarica la Prigorice, 86 let. —
Poročili (M) se: Janez Kofilr, kme
tovalec iz Slatnika, in Marija Peterlin, kinelovalka iss Slatnika;
Ivan Lovšin, kmetovalec iz SuSja,
in Ana Campa, tanetovalka
iz Zal
potoka.
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PO IZIDU REFERENDUMA V CRNOMEUSKEM »BELTU«

Spet za pol leta zamujena priložnost
in so na račun mehanizacije

Beltovci so se na referendumu izrekli proti pripojitvi podjetja LIČ — proizvodnje že sklenili s kup
225 jih je glasovalo za, 246 proti, 13 glasovalnih listkov pa je bilo neveljav ci pogodbe, morajo delo se
veda opraiviti. Kako? Brez
nih — Referendum je propadel, z njim pa tudi upi in načrti za bodočnost, Beltove pomoči ne bi Slo,
na katere je računala občina in družba — Upravljalci Belta so prevzeli na zato se je pred dnevi delav
ski svet BELTA odločil za
svola ramena veliko odgovornost!
v črnomaljski občini so že
drugič upravljalci z r^erendiimom odločali o združitvi
dveh podjetij, toda otoakrat
so blK proti tistemu, kar
predvideva reforma in celo
proti lastnim koristim. Tako
se v BeJsadu niso hoteli pri
družiti metliški BETI, Beltovca pa so se prejšnji te
den s tajnim glasovanjem izrdtld proti pripojitvi podjet
ja LIC.
Strokovnjaki so točno iz
računali, kakšne koristi bi
združitev p«inesla obema ko
lektivoma (ne samo LIC).
O nujnem združevanju pod
jetij v reformi (in konkret
no Ldča z Beltom) je dva
dni pred referendumom go
voril na sindikalnem sestan
ku v Beltu predsednik repub
liškega gospodarskega zbora
Leopold Krese. V tovarni so
imeli sestanke in ljudem dopovedon^ali, da je adružitev
nuijno potr^na za nadaljnji
razvoj Belta. Delavci so si
cer vsem prikimavali, na taj
nem gilasovanju pa jdh je bi
lo več proti kot za.

»LAHKO LE UGIBAMO,
ZAKAJ TAKO!«
Jože Kolenc, predsednik ob
činskega sind^alnega sveta,
meni takole:
— Priprave na referendum
so izvedli v tovarni. Kot je
Inlo videti, so se za deio
zavzeli in tudi kratek rok,
ki ga nekateri očitajo, najbrž
ni vzrok za propad napred
nih prizadevanj, ker so ime
li upravljalci podjetja LIC
še krajši rok za referendum,
pa je vseeno iispel. Verjet
no so ob tej odločitvi spet
prišla do izraza notranja tre
nja med posamezniki. Slabo
so vplivale tudi lažne parole,
ki so se širile v kolektivu.
Smatram, da so delavci na
sedli in da so s premajhno
mero odgovornosti in zrelo
sti glasovali, kajti sicw se
ne bi odločali sebi v škodo.

»NI RES, DA BI MI KRILI
LIČEVO IZGUBO«
Vladimir Lončar, ekonomist
in direktor Betta:
— Ce bi trenutno investi
rali v mehanizacijo obrata
LIC 85 milijonov dinarjev,
bi lahko povečali ijrodzvodnjo od sedanjih 550 ton, iz
delanih na obrtniški n^in,
na 1.200 ton mehanizirane
proizvodnje! Glede prodaje
izdelkov podjetja LIC ni no
benega probdema, ker so že
v pripravljalni fazi na zdru
žitev z nami sklenili pogod
be za 930 ton proizvodnje.
Pred referendumom se je
pri nas širila vest, da bi lah
ko teh 85 milijonov razdelili
delavcem, če jih ne bi dali
LICU. Nekateri so govorili
tudi, da ima LIC 85 milijo
nov izgube in da bomo mi
to izgubo krili. Vse to je go
la izmišljotina, o čemer se
lahko vsak prepriča iz inve
sticijskega programa in za
ključnega računa podjetja
LIC. Mislim torej, da je ne
zrelost posameznikov vsega
kriva, hkrati pa je to dober
nauk v naši družbeni praksi
Upravljavci so se odločili,
toda nastaja vprašanje, kdo
je položaj pravilno ocenil —
oni ali strokovnjaki in delav
ski svet? Nerešeno je tudi
vprašanje, kdo je pravno od
govorna oseba, odgovorna za
posledice, ki se bodo prej ali
slej pokazale. Obstaja nam
reč nevarnost, da LIC pro
pade in da bo morala druž
ba poskrbeti za zaposlitev
80 ljudi.

tesno poslovno sodelovanje
z LICEM. Sest mesecev bo
do nerodni položaj reševali
t^co, potom pa bodo verjet
no še enkrat poiticusili z re
ferendumom in dokončno
združitvijo.

v občini Črnomelj je 25 tistike, ki ju jii pred krackim
krajevnih organizacij SZDL izdelal občinski odiboa: SZDL.
in 5 podružnic, v katerih je
včlanjenih 7336 občanov ali
67 odstotkov vseh volilnih
Kje ste,
upravičencev.
Med
člani
Cankar
jevci?
SZDL je 2100 delavcev, 2800
je zasebnih kmetovalcev, vsi
Vse bivše borce Can-<
drugi pa so uslužbenci, upo
karjeve brigade prosimo,
kojenci in ljudje raznih po
naj podljejo točen naslov
klicev.
stalnega bivališča Odboru
Od lanskega leta je član
borcev Cankarjeve briga
stvo poraslo za 3 odstotke,
de, Ljubljana, Beethovno
vseeno pa s številom še niso
va 10. Borci naj sporoče
zadovoljni, zlasti ne na vinitudi od kdaj do kd«j so
škem koncu in v adlešičkem
bili v brigadi in v kaicri
predelu.
enoti.
, ODBOR
Navedeni podatki so iz sta

Kandidati v delovnih organizacijah
Nekatere delovne organizar
dje so že evidentirale možne
kandidate za nov občinski
zbor delovnih skupnosti.
Tako so v Belta predlaga
li; Vladimira Lončarja, di
rektorja; Janeza Saška, stiojnega tehnika; Jožeta Panjana, VK strugarja; Antona
Panjana, strojnega tehnika.
V rudniku Kanižarica so
evudentirali Janeza Kocjana,
knjigovodjo, in Kazimira Cemesa, nadzornika separacije.
V Belsadu so bili endentirani: Lado Petric, vodja ko
merciale, Slavko Grahek di
rektor; Marjan Pokmč, v. d.
direktorja ix>djetja Potroš
nik.
V volilnih enotah Elektro,
PTT in ŽTP so predlagali
Janika Stariho, šefa izposta
ve komunalne banke Črno
melj; Kamila Vajsa. kontro
lorja. in MiJoša Krajnoviča,
šefa železniške positaje.
V kmetijsEci zadrugi — po
slovna enota Vinica: Mika

»NE VIDIJO ŠIRŠIH
INTERESOV«
Milan Malešič, sekretar ob
činskega komiteja ZKS:
— Prav jezen vSem, ker smo
si več let toliko prizadevali,
da bi prišlo do združitev teh
dveh pKJdjetij iste stroke, zdaj
ZAKAJ ODPOR? SO RES pa je samo neodgovornost zaTAKO KRATKOVIDNI, DA I>osl«iih v Beltu vse podrla.
SEBI IN SVOJIM OTROKOM Samo zaradi lahkomdšljenoZAPIRAJO VRATA V BO sti, morda napačne ali po
DOCNOST? JIH JE KDO manjkljive obveščenosti, pre
majhne mere odgovornosti
NAHUJSKAL?
upravljavcev bo otežkočen
Neverjetno, kako naglo se nujno potrebni razvoj Belta,
je vse zasukalo. Se pretekli edinega domačega podjetja,
teden ob racgovoru z ljud ki je zares perspektivno.
mi iz kolektiva rd bilo mo
Čudno se mi zdi, da so
goče dobiti vtisa, da se pro- tako različni interesi delav
tivijo tistemu, kar so jim skega sveta in delavcev, ko
Doslej predlagani
svetovali člani delavskega sve so vendar oni samd na de
CEZ
6
MESECEV
NOV;
za nove no-slance*^
ta, strokovnjaki in vodilni mokratičen način izvolili naj
REFERENDUM?
'
uslužbenci, ki se rm gospo boljše ljudi, da jih bodo za
Na področju črnomaljske
ker pa so v podjetju LIC občine so občani doslej evidarstvo precej bolj razume stopali. Zdaj je delavski svet
tindno računali na zt^-užitev dentirali kot možne kandida
dobil nezaupnico.
jo. In vendar odpor!
te za republiško skupščino
naslednje: v republiški zbor
Leopolda Kreseta iz Ljublja
ne; Franca Pavliniča, pred
sednika občinskega sodišča;
inž .Rada Dvoršaka, predsed
nika občin-ke skupščine in
prof. Janeza Kambiča, rav
Kanižarska opekarna je pred tremi meseci začela izdelovati betonske bloke natelja gimnazije.
Za gospodarski zbor so
Ustreženo je potrošnikom in delavcem v opekarni, ki jim ni treba več
evidentirani; inž. Ciril Mrav
prezimovati na brezplačnem dopustu
lja iz Ljubljane; inž. Rado
6tcrvllni graditelji zasetoiih nji prihraniti precej ^esa in kama odprla tudi svoj peskio- Dvoršak, predsednik olbčinhiš iz Črnomlja in okolice so hitreje zidati.
l<Mn v Nerajcu. Letošnjo je sike skupščine; Prane Košir,
darekitor ISKRE Semič; inž.
se že davno prej spraševali,
Opekantt Kanižarica je sen se nameravajo lotiti še
zakaj morajo betonske bloke imela doslej sezonsko poslo ene novosti; izdelave beton Gido Rozman, direktor rud
nika Kanižarica; Anton Dvoj2sa sddanje kletnih prostorov vanje, in ker čez zimo ni mo ske strešne opeke.
moč, podpredsednik občinske
»uvažati« iz sosednje občine goče delati opeke iz gline, so
skupščine, in Inž. Stane PeMtetUca, Karlovac Ali Novo morali vsako leto v tem ^u
čaver, direktor podjetja ZO
mefito. Zdaj pa jdh le lahko več delavcev odpustiti ali pa
RA.
dobe doma, v kanižarski ope jih poslati na brezplačen do
Za prosvetno kulturni zbor
kami.
pust. Z novo proizvodnjo pa
Težko izvedljivi 1» so evidentirani; Janez
Novembra ae je kolektiv je sezonski značaj opekarne
Kramarič, sodnik iz Cmomodločil za uvajanje nove pro- odpravljen. Tako bodo vsi de
občni zbori
l(ja: Metod Plut, ravnatelj
isivodnje. Začeli so čadelovati lavci, zaposleni v poletnih
Sode Semič; .\ndrej Petek,
betonske bloke za zidanje mesecih, lahko ostali v služ
Rdečega
križa
ravnatelj osemletke v Čr
Uletndh prostorov, s pomočjo bi tudi pozimi.
Medtem je kanižarska opekaterih je mogoče pri grad
Pri sklicevanju letnih obč nomlju. In IvBn Žele, ravna
nih zborov krajevnih organi telj ^osemletke v Metliki.
zacij RK na črnomaljskem
področju še nikoli niso imeli
Za redni študij žal
takih težav kot letos. Rai^
ni sredstev
na
Vinici
in
v
Semiču
je
na
•PREJŠNJI ČETRTEK Je bila zdaj edini odvetnik v obeh belo
občne zbore prišlo le malo
Pred nedavnim so imeli
T Omomlju v Jutranjih urah taka kranjskih občiiuh.
poledica, da je, gro^ v alutbo, •O OUVAZANJU SMETI SO že ljudi, v več drugih krajih pa člani sindikalne podružnice
marsikdo odletel po tleh. Huj&ih preoej govorili in obljubljali, da so jih' morali dvakrat sklica^ prosvetnih delavcev Vinicaposledic sioer ni bilo, pe£ pa bo ;^eva urejena, toda vedno
i»J bo to opoeorUo lastnikom US, znova stanovalci •blokih ugotav* ti, in še drugič so bili komaj Dragatuš, v katero sodijo
da bodo pločnike praroCasno po Ijajo, da so posode aa smeti več sklepčni.
osnovne šole Vinica, Draga
krat prepolne. Ker tudi v stano
sipali.
Dvakrat so morali sklicati tuš in Stari trg, obtei 2iboir.
vanjih ni mogoče Imeti smetnja
•ZADNJE ČASE v niestu veC- kov, je razumljivo, da odlagajo sestanke članstva v Rožnem Učitelji naletijo pri delu na
krat nenadoma neha tefii voda iz odpodke poleg poeod na tia.
največje težave zaradi nepri
vodovodnih pip. Ker občani ne •CELE KUPE LEDU so prod dolu, Adlešičih, Črnomlju,
vedo za rzrok, bi bilo prav, da bi dn^vi koniunolci odmetali iz ja- Starem trgu in na Talčjem mernih stanovanj in preobre
kranunalno podjetje Javilo, zakaj Skov ob cesti od tržnice do mo vrhu. Zakaj občani nočejo menjenosti s poukom. Zaradi
tako.
stu, kjer so zamdi zamatanih ka priti na sestanke? Vzrokov premajhnih dohodkov učite
•PRED KRATKIM Je odprl nalov nastajale lu4e. Voeniki mo je najbrž več, vendar je go lji ne morejo ne redno ne
ttdvetniiko pis&mo v Cniooalju dr. tornih vozU se jim niso mogy tovo, da je nerazpoloženje izredno študirati na pedago
flasto TusuJin, prej zaposlen kot izogniti in tako je bil oAkroptjen
sekretar podjetja BELT. Odvet marsikateri peiec. Ta navtočnost med ljudmi zadnje čase po ški edEademiji. 2:anraeli so ae,
niško pomoč v Bell krajini zelo je zdaj odpravljena do novih več vzročilo dejstvo, da morajo da bi v Sloveniji po novem
poffreAaJo, saj Je dr. Tuaulin tudi jih padavin.
nekateri borci-kmetje vračati zakonu obstajala le ena izo
zdravstvene izkaznice. Kjer braževalna skupnost, ker bi
občni zbori doslej še niso le tako financiranje po posa
uspeli, jih bodo sklicali s po meznih občinah uskladili.
močjo drugih družbeno-poliNnvi upravni odbor bo iz
tičnih organizacij ali preko delal program dela In ga
roditeljskih sestankov po šo skušal do prihodnjega leta
uresničiti.
M. B.
lah.

Opekarna uvaja novo proizvodnjo

V SZDL 67 odstotkov volivcev

Rahorja. kmeta iz Balkovoev; Jožeta Fortuna ml.,
kmeta iz Damlja.
Kmetijska zadruga — po
slovna enota Stari trg: Jože
ta Kap?- kmeta iz Prelesja;
Slavka Kobeta, kmeta iz
Sarednj^h Radencov in Jurija
Beriča, kmeta i® Kota.
Kmetijska zadruga — po
slovna enota Semič; Jožeta
Vidmarja, kmeta s SeJ pri

Franc Kure - pred
sednik mestne
organizacije SZDL
Pred nedavnim' je bila v
Črnomlju seja mestne orga
nizacije SZDL, na kateri so
za predsednika izvolili kme
tijskega tehnika Franca Kureta, za f>odpredsednika po
slovodjo Veletekstila Franca
Vranešića,
za
sekretarja
uslužbenca SDK Vinka Jer
mana in za blagajnika Mimico 2unič, uslužbenko Begrada
Novoizvoljeni odbor
bo
skušal uresničiti obširen de
lovni načrt v prihodnjem ob
dobju, ki predvideva več jav
nih^ tribim o šolstvu, kultur^'
in zdravstvu, organizacijo"^
proslav ob državnih in dru
gih praznikih ter delo v zvezi
s skupščinskimi volitvami.

Vsak dan 7 km peš
v šolo
v adlešičko osnovno šolo
so vse do nedavnega vozili
otroke tudi iz Miličev in 2u
ničev, vasi, ki so odda'jene
okoli 7 km. Ko pa je zapadel
sneg in cesta ni bila prevoz
na, so morali otroci v šolo
peš. Zmenili so se tako, da
je otroke vsak dan nekdo od
vaščanov s sanmi peljal zju
traj k pouku, popoldne pa so
šli domov.

Semiču; Ivana Sfcrinjarja,
km^ iss Kašče, Franca Ramuto. kmeta s Kala, in Fran
ca Malnariča iz Knupe.
Kmetij^a zadruga — posloi\^ enota Canomelj: Jane
za Pezdirca, kmeta iz Gribeij; Jožeta Sprajcerja iz Lo
kev; Jožeta Banovca iz Doblič in Antona šenaco iz Čr
nomlja.
VcdiJni enoti gimnazija in
osnovna šola Semič: prof.
Janeaa Kambiča, CmMnelj;
Valči Ogrinc iz Semiča in
pirof. Darko Cop iz Čr
nomlja,
Zdravstveni dom: Darinka
Plut iz Črnomlja in Marico
Hudelja z Vinice.

Na osnovni šoli
73 odličnjakov
Prvo poiletje so na
osnovni §oli v Črnomlju
končali sicer z boijšim
učnim usipehoem, kakoir je
bil doseasn ob prvi redovalni konferenci, vseeno
pa z usprtKJim niso zado
voljni. Od 1059 učencev je
br^' nc^tiflrnih-" Ocen- lat:
dejalo 681 šolarjev, v^
drugi pa majo po 1 do
11 slabih ocen. Na vsej
Soli je 73 odličnjakov.
Najslabši učni uspeh so
im«'!; učenci V. c razreda,
k^er je izdelalo le 10
učencev, • na>več .slabih
ocen pa irrm neki ddjak
7. razreda., kn ima kar 11
negativnih redov. Ugoto
vili 90, da je bil v V. raz
redu tako slab uspeh za
radi tega, ker je v razre
du več ponavljavcev in
ker jih veliko živi v neurejeaiih druž'n«kih raz
merah.

ČRNOMALJSKI DROBIR

NOVICE
ainorm^'ske komam
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DOLENJSKI LIST

26. j^uarja zjutraj ob 7.15 % Je na cesti Cmoinelj—
Metlika zaradi poledice v ovinku pred mostom v Pri*
mostku prevrnil tovornjak podjetja Ljubljana-transport. Tovornjak je obležal na boku, molel kolesa na
ccsto, naloženi premoi; pa se je razsul. Aoferju ni bilo
nič hudega.

dt.5 (880)

Pustni orači v Metliki
Na letošnjo pustno nede
ljo bodo po več desetletjih
spet obredli metliške ulice
izi trge pustni orači, kosci
in mlatiči S tem bo spet
obnovljena stara narodo
pisna tradicija, ki je bila
še živa pred zadnjo svetov
no vojno in korenini v pra
starih predpomladnih ob
redjih.
Vola sta vprežena v lese
no ralo — drvenjak, ki se
z gredi jem opira na drve

na oračka kolca. Ta so s
krpeli in ojcem poveBana
z jarmom, ki je nasajen na
volovska vratova.
Ko gonjač, oblečen v
platnene bregeše, robačo,
lajbek aM kožuh ter
p<>
krit s širokokrajnim ^ kriIjakom zamahne s korbar
čem po volih, pritisne plužač na ročice, da se prvo
železo in lemež zarežeta v
zemljo. Hkrati krpelač 2agrabi za ločen na kri)elih

Glavno gadje gnezdo
v Metliki
n a z n a n j a, da bo na pustno nedeljo

5. februarja 1967, ob 13. uri popoldne
odprlo

RENTABILNO METLIŠKO PROGO
Prvo belokranjsko železnico iz leta 1914, ki baje
nerentabilna jKistaja, bo inšpiciral sam avstrijski
cesar Franc Jpžef I., za njim pa se bodo zvrstili
še vsi poglavarji in veljaki, ki so držali in še drže
svojo roko nad to železno cesto.
Hkrati vam bodo metliški gadje in belouške pokazali
celo vrsto svojih norčij in pognintacij.

Dopoldne ob 10. uri bodo

in jih uravnava, da ne bo
oralo med oranjem shabilo brazde.
^
Plužaču sledita dva branača, od katerih prvi gcmi
voli, drugi pa ravna drve
no brano.
Za plužačem st^a še
ženska, ki nosi v procajni
južmo.
Prvi skupini sledijo štir
je kosci s kosami na ra
mah in tobolcem ter bru
som za pasom. Eden med
njimi nosi še kobilo
za
koso klepat, na kateri po
tem izmenoma vneto klepIjejo skrhane kose.
Za kosci gredo štirje
mlatei s copi na ramah, z
njimi vred pa stopa nosač
ploha, ki ga od časa do
časa vrže na cesto, da na
njem mlatci omlatijo žito.
Tildi to skupino spremlja
ženska, ki nosi južino s
kruhom, mastnico, povitico in vinom. Mlatci pa ko
maj čakajo, da jih pozove:
»Hodte, mlatoi, malo južinat, da se boste potlej bolj
požurili!« In mlatci se žurijo, zlasti takrat, ko odlo
žijo cepi in obračajo polne
kupice sladkega drašičana.
Tako stopajo pustni ora
či, kosci in mlatci po met
liških trgih in ulicah in
orjejo , mlatijo in kosijo,
ne glede če so ulice kopne
ali če so na njih kupi sne
ga. Orjejo, kosijo in mla
tijo z željo, da ^ bila leti
na polna in zdrava.
Letos se bodo pustni
orači in njihovi pomaga
či prikazali na metliških
ulicah na pustno nedeljo
ob desetih dopoldne
Pridite, čakajo vas!

v nedeljo bo v Metliki velika reč: pustno rajanje bo prav gotovo privabilo sem na
tisoče in tisoče ljudi. Zanesljivo vemo, da bo »veseli del« praznika maškar potekel
v redu — izkažejo pa naj se tudi gostinci in sploh vsi, ki imajo na skrbi »telo in
tuzems^e blagre«. Takole so lani prodajali v gneči na cestah vino kar iz sodov,
pa le ni bilo pravega reda: mnogo ljudi ni moglo priti na vrsto do dobre domače
kapljice.

SMERNICE RAZVOJA V LETU 1967

Letos pa gre zares za reformo!
Za investicije letos samo to, kar smo prigospodarili sami - Brez izvoza ne
bo surovin - Tekstilna industrija, zasebno kmetijstvo in turizem v ospredju
- Obsežen program komunalne dejavnosti - Potrebujemo več strokovnjakov

voja občine v 1967. Gospodar
ska reforma je sprostila in
pospešila uveljavljanje eko
nomskih pogojev v gospodar
preorali, pKikosili in omlntili vse metliške ulice
stvu in spodl«dila k boljše
mu samoupravljanju. Posa^
m trge.
Jožetu Agniču
Za kačjo slino in dnige pustne dobrote je pKjmezne panoge so se v občini
skrbljeno.
razvijale zelo hitro, zavoljo
v slovo
fs bo slabo vreme, bo otvoritev proge v torek,
v soboto, 2S. januarja, je tega pa so ob reformi še bolj
7. Ic-bniarja 1967 popoldne.
v Metliki žalostno odjeknila i2stopile nekatere težave, ki
vest, da je za posledicami Jih prej nI bilo tako čutiti.
V a b i
teSke operacije preminil inž. Vse kaže, da so nekatere de
Jože Agnič, obratovodja vin javnosti, ki so potrebne za
Glavno gadje gnezdo metliško
ske kleti KZ Metlika. Jože se razvoj teme'jnih panog, pre
je rodil 13. januarja 1932 v malo razvite, močno pa pri.
Tuševem dolu pri Črnomlju. manjkuje tudi denarja za
Po opravljeni osnovni šoli je razvoj družbenih služb ter
končal srednjo kmetijsko šo komimalne dejavnosti.
Občini skupščina meni,
lo v Mariboru. Najprej se je
da bo mogoče s popolnejšim
izkoriščanjem
obstoječih
zmogljivosti letos povečati
družbeni prodasvod v gospo
Beseda o pomembni dejavnosti majhnega kolektiva metliške lekarne —
darstvu aa 24 odstotkov. Naj
80,600.000 Sdin prometa, lepo urejena lekarna in velika skrb za kadre so
več poudarka bo danega raeveč kot samo odlika — Tudi v »beli prodajalni« ne gre brez nevšečnosti
voju tekstilne industrije, za
sebnega kmetijstva in storit
Poleti stojijo vzdolž vse S (lin prometa, kolikor so ga itet in drugili obveznosti.
venim dejavnostim, ker so
hiše ob pločniku v lesenih pM> ustvarili lani, na komunalno Obratna sredstva so obrnili
»lasti slednje pcremaio razvite.
pri
lanskem
prometu
sedem
?:kupnost
za
s(x;ialno
zavaro
s(xlali oleandri. Za njihovd
Ker je leto 1967 posvečeno
senco se skriva vhod v me vanje v Novem mestu samo krat. kar dokazuje, da dobro
mednarodnemu turianu, bo
tliško lekarno. Na zunaj ni 33 milijonov 937 tisoč S din, •jospodarijo.
tudi v metliški občini že za
ta vhod nič posebnega, toda vse drugo pa na samoplačni
Predlani so preuredili po
voljo naravnih pogojev turtv notranjosti je lekarna lepo ke iz SRH in druge socialne slovne prostore in s 7,599.000
stična dejavnost ena ismed
urejena in tudi prijaaaK) va.s zavarovance iz SRS.
S din investicij pridobili to
osrednjih nalog.
postrežejo v njej. Sorazmer
liko
prostora,
^
bo
lekama,
Ekonomski zakoni, ki jih
Cep^v jih je v kolektivu
no majhen kolektiv je lani malo, zelo skrbijo za kadre. takšna kot je, zadoščala vsaj
prinaša reforma, bodo terjiali
ustvaril za 80 milijonov 600 ti Lani so porabili za štipendi va 10 let. S preureditvami so
od delovnih organizacij več
soč S din prometa.
jo produktivnost in ekono
ranje (za štipendijo 1 farma nadaljevali še lani. Lekama
Tudi s prodajo zdravil dan
' mičnost pa tudi sodelovanje
cevta in 2 farmacevtskih teh Je s tem prddobdla 140 m' iK>danes ne gre vse tako glad nikov ter izredni Studij 1 fer- vega prostora, od tega polo zaposlil pri KZ Metlika, kjer na mednarodnem tržišču.
ko, kot bi kdo morda mislil. maoevtskega tehnik^) ter za vico za pisarniške prostore, je bil direktor kmetijsko-go- Odobrenih kontingentov de
Metliška lekarna ima te?ave l-odstotau prispevek v sklad polovico p« za skladišče, no spodinjske šole in trsnice ter viznih sredstev za nakup su
že pri nabavi zdravil, ker za dmgostopenjsko šolstvo ve sanitarije in garderobo.
drevesnice Vinomer pri Me rovin iz uvoaa ne bo več. S
KEMOFAEMACIJA kot osred 700.000 S din. Ustvarili so
H- J. tliki, nato je bil na občini re svojim izvoaom bo moraO
nja veledrogerdja niima vedno okoU 2,400.000 skladov, ki bo
i
ferent za pian, zatem še stro vsak kolektiv sam ustvariti
na zalogi vseh zdravil. Prisi
,17 prijav davka na OD kovni vodja za obnovo vino tuje valute za nakup surovnn
do zadoščali za pokritje anu
ljeni so kupovati pri 15 doba
gradov pri kmetijski zadrvjgi v tujini! Vse to bodo mora
Po zakonitih predpisih mo
viteljih. Lanski promet je bil
rajo do konca januarja pri v Metliki, nazadnje pa obra le upoštevatii delovne organi
za 18 milijonov S din večji
javiti davčni upravi osebni tovodja vinske kleti v Metli zacije pri izdelavi svojih let
kot v letu 1965. Marža je bdla
dohodek vsi, ki so zasJužUi ki. 1960 je odšel študirat na nih programov za leto 1967.
lani sicer večja za 3 odtetotke
Planirani porast družbene
v koledarskem letu 1966 več agronomsko fakulteto v Ljub
kot predlani, vendar pa je
ga proissvoda bo treba dosečd
ljani in končai I. stopnjo.
kot
2
milijona
S
din.
V
met^
pretežni del povečanega pro.
liSki občini je do 30. janu
Pokojni Jože je štel v vrsto brez večjih investicij. V BE
meta ustvaril kolektiv s svo
arja
v
skladu
z
omenjenim
tistih
delavcev in graditeljev TI, KOMETU in Komunal
jo pridnostjo. Pravijo, da popredpisom
prijavilo
tak
oseb
socializma,
ki so tiho, skrom nem podjetju bodo investira
meni zanje večje število 21ano
in
prizadevno
uresničevali li lastna sredstva; za dograni
dohodek
17
zavezancev.
poslenih v občini večje števi
velike naloge v povojnem ditefv vinske kHotl, gradnjo
lo zavarovancev, hkrati s tem
družbenem in političnem raz- avtomehaisične delavnice, ure
pa tudi večjo potreSio po zdra
Stroj
za
lepljenje
"^ju.
Kot takšnega smo ga ditev prodajaln mesa, turi
vilih.
stično urejanje doUne Kolpe
Metličani
dan za dnem poslu
se kvari
Dva magistra larmaclje In
in gostinskih zmogljivosti pa
šali
in
spoznavali
na
sestan
dva farmacevtska tehnika, to
Uslužbenke prijavno-odjav- kih samoupramtih organov bo treba zagotoviti skupna
je osebje, ki v lekamd stre
ne službe pri metlidki ObS, kmetijske zadruge, na sejah sredstva.
že. Ti štirje ljudje so opravi
Kot negospod&nAoe investi
ki iadajajo občanom nove konniteja ZKS, odbora SZDL,
li iMri 120.000 storitev, kar
osebne le^timacije, povedo, na zasedanjih občinske slcup- cije 90 v naifirtu: iikupdnsSđ
pomeni, da so čez vse leto
da se jim naprava za leplje ščine, na sestankih ZZB in vodovod Gradac, ifatkralnOi: in
postregli 120.000 strankam. *
nje plastične obloge zelo ra ZROP ter drugod. Soudeležen čiipaUMe v MetUki, čistikie
Denarja Je povsod jMremalo
aa kianalisaoijo v Me
»Čeprav smo majhni, da kivari. Nove legitimacije fe bil povsod, kjer je tekla naprave
in tudi v metldški lekarni ga
tliki, povečanje paortorov Be
so
v
neproduSnd
oblogi
iz
pro
zelo
skrbimo
za
kadre,«
Je
beseda
o
nalogah
in
o
tem,
nimajo preveč. Precej pre
lokranjskega muzeja, izdela
glavic jim povzročajo dolgo dejal tov. Jug in nuLidJe- zorne plastične mase. To ob kaj je treba storiti.
va urbanistalčne dokumentaci
Vsi
njegovi
delovni
tovarUi
logo
zlepijo,
prav
ea
prav
val:
»Stipendiramo
1
far
vi zavodov za socialno zava
je za Metliloo in Gradac, grad
in
vsi,
iei
smo
ga
poenaU,
smo
znrarijo
s
posebno
napravo,
macevta
in
2
farmacevtska
rovanje. Teh dolgov Je največ
sprefeH
ialostno
v$t
ztHo
""ki
je
iadeldk
toranie
DELIpri plačilih zdravil za kmete- tehnika, ena tovariSica Stu-'
borce. 31. decembra lani je dira izredno na srednji far GRAD i« NiSa. Napraiva Je prizadeto, saj smo z Jotetom
iniela lekama za 2,412.000 S macevtski ioli, diplomira Izdelana zeilo slabo in se več izgubiU dobrega sodelavca in
krat kvari, kar povsroča nadvse poltenega tovariia, ki
din takšnih dodgov, to pa ^ na farmacevtka, ki je
uslu£benkam mnoge nevšeč ni nikdar spraševal ea§e, pač
pred
nedavnim
priiU
v
povzroča težave z obratnimi
n^ kolektiv, pa je lani nosti. Enake težave imajo z pa ]9 kntl pri detu vedno
•rodstvi.
Po svoje aenimiv Je ix>da- opravila državni strokovni njo tudi po drugih matltetii pred očmi cilje nate sociaMr
sHCne družbene skupnotH,
uradih.
tek. da odpade od 80,600.000 bq;>it.«

PUSTNI ORAČI, KOSCI iN MLATIČI

IŽO.OOO strank so postregli

Odbomdki občinske skup
ščine Metlika so sprejeli 18.
januarja na s^ji smernice raz-

nja stanovanj in nekatera
manjše komunalne naprave.
število zaposlenih se bo le
malo povečalo. V^ delovne
organizacije naj zelo skrbijo
za dotok strokovnjakov, ker
brez teh dandanes ne gre več.
Osebni dohodki se bodo lah
ko povečevali le v skladu ^
povečanjem
produktivnosti,
delovne organizacije pe naj
namenjajo več denarja za
g^radnjo stanovanj. Za izbodjšanje stanja v Sodstvu, adrav.
stvu in sodaJnem vszstvu, m
Is^je reševanje psrobleanov
borcev in za poživštev ki4tume in telesnovzeojne de
javnosti bo treba poleg proračimskih sredstev namenja
ti tudi denar iz ddomih or
ganizacij in prispevke obča
nov.

30 milijonov Sdin za
socialno varstvo
Po načrtu proračuna *a
1966 bi morali v metiifiki občini porabiti za sodakM var
stvo občanov 30,700.000 S din,
dejansko pa so porabili
29,629.000 S din. Za socialno
vairstvo otrok je bilo porab
ljenih 1,277.200 S dSi, za so
cialno vaistvo odraslih —
8,857.000 S din, za podpore
žrtvam fašisitJCnega nasilja
in priznavalnine (skupaj z
zidravstvenim varstvom) pa
so izdaU 19,336.800 S din.
Izdatki za potrebe socialnega
varstva so v proračunu ObS
Metlika po vrednosti prvi za
šolstvom.

Osebne izicaznice:
še vedno počasi!
v metliški občini so do 30,
januarja iadali 2967 novto
osebnih izkaasnic. Upravičen
cev je v občini okoli 4000,
iz česar sledi, da bodo morail dobro četrtino dela opra
viti v iK)lđirugem mesecu, ki
še preostane. Nove osebne
ijakaanice morajo namreč bi
ti iastaiv^jene do 15. marca.

V Metliki dve raketi
v zadnji fiteivilki Dolenjiskega lista snK) objavili sliko z
lanskega matMkega pustovanja. Pod alfto smo napisali,
da so raketo pripravili MetHčani, v resnici pa smo videli
v MetUki kar dve raketi: eno
so tasstreliU na Luno pred
vinsko kletjo, tista na sliki
I>a Je Ula namjena v Gradcu.

meHlsici'^ATl'ednlk

St. s (8M)
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I. DOLENJSKI NOVINARSKI PLES NA OTOČCU

Ročni laboratorij odkriva
pokvarjenost vode

DOLENJSKI LIST

Nedavno so v ZDA naredili
žepni »kemični laboratorij«
za preiskavo pokvarjene vo
de. Vsa naprava je sestavlje
na iz trdnega plastičnega
kartona, ki ga je lahko upogniti in ni večji od polovice
pesti. Vsak list rabi za od
kritje ene ali več kemičnih
prvin, ki okužujejo vodo. Ke
mikalije, potrebne za preiska
vo, so porazmeščene v vdol
binah plastičnega lista in so
hermetično zaprte s plastič
nim ovojem. Kadar analizo
vode delamo, ta ovojček raz
trgamo. Nato kartonček eno
stavno pomočimo v vodo, ki
jo hočemo analizirati. Spre
memba barve ene kemikalij
pokaže
prisotnost
tistega
povzročitelja okuženja, ki ga
iščemo.

Prihodnji Četrtek
v torek se je »uradno« končalo na
gradno zbiranje novih naročnikov za Do
lenjski list, vendar bomo zaključno pK>ročilo lahko objavili šele prihodnji četrtek.
Današnjo številko smo namreč morali
zaključiti v torek opoldne, zbiralci na
ročnikov pa so ta dan še vedno imeli
možnost, da nam v navadnem ali pripo
ročenem pismu pošljejo svoje zadnje
uspehe. Do torka opoldne so se naši
najboljši sodelavci razvrstili takole:
Rudi Ameršek, Sevnica: . . . 405
Cveto Križ, Kočevje:
166
Štefka Breznikar, Črnomelj: . . 57
Jože Muhič, Novo mesto; . . . 57
Jože Auersperger, Novo mesto: . 56
Roman Gorenc, Šentrupert: ... 56
Peter Jančar, Črnomelj: . . . . 55
Justin Kranjčič, Novo mesto: . 52
- Ivan Rober, Ribnica: . . . . 44
Nada žabčič, Metlika: . . . . 40
Anton Omerza, Dolenja vas: . . 39
Ivan Merhar, Kočevje: . . . . 31
Zalijučni pregled bomo objavili torej
danes teden!
UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

Kočevje spet največ
^ 322 novih naročnikov se je pridružilo naši
akciji v zadnjih 10 tednih; v t»rek opoldne smo imeld
abranih že 3134 novih naročnikov. — Tudi ta teden
je bilo največ novih naročnikov iz kočevske občine:
sodelavci so nam poslali 101 naročiliuco, iz brežiške
občine je prišlo 20 naročilndc, ia črnomaljske 5, iz
krške 33, iz metliške 3, iz novomeške 74, iz ribniške
5, iz sevniške 30 in ii trebanjske tudi 30. Razne
poŠte po Sloveniji so nam poslale 12 imen novih
naročnikov, za rojake v tujini pa so njihovi svojca
naročili še 9 Dolenjskih listov.
Najboljši zbiralec v tem tednu je bil znova Cveto
Križ iz Kočevja: poslal nam je 94 imen novih naročndkov! Marjan Kos iz SGP PIONIR v Novem me
stu je zbral 21 novih naročnikov, pismonoša Božo
So^teršič iz Novepa mesta 10, Jože Muhič iz Stopič
6, Marija Moravec iz invalidskega podjetja ROG v
Novem mestu 7, medtem ko je Rudi AmerSek iz
KOPITARNE v Sevnici poslal še 20 naročilnic. Pi
smonoša Roniaii Gorenc iz Šentruperta nas je razve
selil še s 14 naročnika, Franc Veselic iz brežiške
bolnišnice pa je poslal 6 naročilnic. Kočevski rekord
je pomagal doseči tudi Edo Marušič iz Kočevja, ki
je zbral .^e 5 novih naročnikov.
Vsem sodelavcem iskrena hvala za dosedanje so
delovanje, prihodnji teden pa jim na tem mestu
napovedujenrio majhno presenečenje!
UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

,,Zame se akcija
šele začenja!''
NaS zvesti sodelavec ribniški dimnikar Ivan
Rober nam je v torek spet poslal imena 4 novih
naročnakov za naš tednik, z naročilnicami vred
pa budi prijazno pismo, fci ga v celoti ponatiskujemo.
»Tekmovanje za pridobivanje novih naroč
nikov za Dolenjski list gre za leto 1966/67
časi h kraju. Ker v teli kratkih dveh mesecih,
kolikor je trajala akcija za povečanje števila
naročnikov za naš list, nisem imel posebnega
uspeha zaradi preobiloga dela v stroki, se bo
akcija zame začela šele v poletnih mesecih, ko
bom imel več častf. Takrat se bom posvetil na
biranju novih naročnikov za Dolenjski list.
Razveseljivo je, da se je naš pokrajinski
list povečal že za skoraj 3500 novih naročnikov.
2elim, da bi vsi dosedanji in novi nabiralci še
naprej tako pridno pridobivali nove naročnike
in da bi vsi imeli pred očmi geslo: V VSAKO
IX>LKN.ISKO HIŠO DOLENJSKI LIST!
Lep in tovariški pozdrav!«

Tovariš Ivan Rober je skromen, prav zato
pa tudi ugleden in spoštovan obrtnik. 2e doslej
nam je pridobil 44 novih naročnikov, pred tedni
pa nam je dejal, da jih bo do konca leta sam
Tjbral 200. Radi mu verjamemo, da bo tako tudi
naredil, njegov zgled pa na« je spodbudil, da
bomo prihodnji četrtek na tem mestu vsem naSim sodelavcem sporočili prijetno presehečenje!
Torej: PRIHODNJI ČETRTEK NA TEJ
STRANI!
VREDNI6TVO LISTA

NERAZDRU2LJIVA PRIJATELJA sta postala triletni Oli, sinček čuvaja živalskega
vrta v Numbergu, in 10 mesečni »dojenček« Marud, mala opica-orangutan, ko jo
je njena mati v živalskem vrtu nenadoma prepustila samo sebi ter se zanjo nič
več ne zmeni. Kot kaže slika, se opica počuti najbolj srečna, če lahko objame
malega prijatelja... (Foto: TANJUG)

h svinjsko kožo —
televizor!
vmesnem nagrad
nf' žrebanju podjetja
K<H^s-Tobu5 iz LjubijaI*,
je bilo pretekli teJe dobil enega izmed
televizorjev, ki so bi
li irlavne nagrade, Franc
iz Ribnice št. 262.
V nagradnem žrebanju
^ ®octoovali le tisti, ki
eo f^odali Koteks-Tobusu
s^ji^Vjske kože. Taka žreso organizirana za-

ena
sprejema m odda
ja vaše želje

Dva milijona Jugoslovanov v tujini
Vsak deseti Jugoslovan
živi danes v tujini. Cen jo,
da blizu dva milijona na
ših ljudi živi na vseh kon
cih sveta, od Avstralije do
Aljaske in od Afrike do
Skandinavije. Med njimi
prevladujejo Hrvati potem
Slovenci, Srbi, Makedonci,
Crnogorci, število narašča
iz dneva v dan. V zadnjem
času čedalje več Jugoslo
vanov odhaja v tujino za
radi večjega zaslužka.
Trdne vezi
s starim krajem

.v

raznih deželah sveta
živi danes skoro en rAilijon in pol izseljencev, ki
so zapustili domovino pred
drugo svetovno vojsko. Pri
iskanju dela tn boljšega
zaslužka so prišli do Sidneya, Buenos Airesa, Chicaga, Baltimora, Osla in
drugih daljnih mest in dr
žav, kjer so se naselili in
dobili drugo domovino.
Minila so leta in deset
letja, vendar ti ljudje ni
koli niso pretrgali zvez z
domovino. S ponosom se
spK)minjajo svojega porek
la in domovine. V težkih
dneh vojne in v trenutkih,
ko so Jugoslavijo zadeva
le najrazličnejše elemen
tarne nesreče, so bili ti
ljudje vedno pripravljeni
pomagati domovini.
Jugoslavija jih je vedno
imela za Jugoslovane, oni
pa so jo imeli za svojo do
movino.
Drugo skupino, ki šteje
več kot 200.000 ljudi, tvo
rijo vojni politični emi
granti in Jugoslovani, ki so
se izselili neposredno po
vojni zaradi gospodarskih
vzrokov. Eni kot drugi
stalno žive v tujini, vendar
brez dokumentov, ki bi jih
pred svetom pokazali kot
Jugoslovane.

skupin in skupinic, ki so
se vdinjale naš>im sovraž
nikom. Tako so nastale
skupine ustašev, Ijoticevcev in drugih četnikov in
slovenskih belogardistov.
Njihova teroristična dejav
nost je dobro znana v ne
katerih deželah zahodne
Evrope in Južne Amerike.
Kakor se je razvijal so
cializem v Jugoslaviji in
se je utrjevala njena no
tranja ureditev, tako so se
te skupine cepile in razpa
dale. Proces preobraževanja političnih v ekonom
ske izseljence je pospešil
zakon, ki oprošča odgovor
nosti vse politične emi
grante razen vojnih zločin
cev. Po izidu tega zakona
je okoli 6.000 bivših izselljencev uredilo svoje raz
merje z domovino. Veliko
se jih je tudi vrnilo v Ju
goslavijo in v nji žive. To
je politično emigracijo
skoraj popolnoma odpra
vilo. Račvmajo, da šteje se
daj komaj nekaj tisoč lju
di.
300.000 delavcev
na začasnem delu

Tretjo skupino naših iz
seljencev tvori 300.000 de
lavcev, ki so v zadnjih ne
kaj letih odšli v tujino na
začasno delo. Predvideva
jo, da bo letos odšlo v tu
jino še kakšnih 100.000
Jugoslovanov. Največ ob
hajajo prebivalci Like, Do
mačije, Hercegovine, Ma
kedonije, Cme gore in Slo
venije. Največ jih je zapo
slenih v Zahodni Nemčiji,
potem v Avstriji, Franciji,
Švedski, Avstraliji, Švici,
Novi Zelandiji in Holandiji.
Na odhajanje na delo v
tujino ne gledamo več kot
na protirodoljuben pojav,
ampak kot na normalen
pojav sodobne družbe, za
to
smo pričeli organizira
Politična emigracija
no pošiljati take delavce
odmira
s posredovanjem Zavoda
Iz te skupine iasseljen- za zaposlovanje. Veliko si
cev so se v i>ovojnih letih, prizadevamo, da bi našim
rekrutirali člani različnih ljudem pomagali, da ne bi
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Ta teden še 9 knjižnih daril
Iz zajetnega kup>a 322 novih naročilnic smo v
tor^ opoldne izžrebali spet 9 naročnikov; danes
bodo dobili knjižna darila:
Marija Erjavec, Željne 8, p. Kočevje; Kozalija
Bevc, Senbrupert 49 na Dol.; Jože Medic, Grič 6,
Črnomelj; Rudi Umek, Reštanj 35, Senovo; Julka
Mesojedec, JUTRANJKA, Sevnica; Rezka Povše,
2abja vas 40, Novo mesto; Janez PmlKoršek, Zakot
55, Bre&ice; Janes Bartol, Vinice 12, Sodražica, in
Martin Kapu.^in, Vinogradniška, n. h., Metlika.

bili prepviščeni sami sebi
in tujim delodajalcem.
Niti domovina ne i>ozabIja na svoje rojake. V drža
vi je večje število organi-

15 avtobusov
z Novega mesU
v Celovec
Trud organizatorjev dunaijs>ke drsalne revije v Ce
lovcu, ki so po vsej Slove
niji zbirali prijave, ni bil
aanian: Novomeščani bodo
kar s 15 avtobusi krenili
na Koroško, da bi ^deli
že toliko opevario moškaraido. V poslovalnici KompKisa v Novem mestu bodo
sprejemali prijave le še do
toonca tega telna, saj je
večina avtobusen' že za
sedenih.
Obi.skova.loi rvi'vije na
ledu v Celovcu b(xio le
tos ubrali povsem nov«
pot: avtobvisi ljubijansike.
ga Kompasa bodo vozili
preko Kranjiske gore tn
Trbiža v Itali^, nato pa
po vsej Koroški in skozi
Beljak v Celovec. Kompas
je torej spcasnal, da eno
dnevnim turistom ne gre
le za drsalno revijo, aimpak (razen nakupovanje)
tudi ZB turis/tične aanimivoeti.
Vseh 15 avtobusov bo
obiskalo Celovec med 12.
in 18. februarjem. Zaen
krat so se vsi Novotneščani prljaivild za ogled poppoldanske predstave, ki
se aačne ob 14.30. Tako
ae ne bodo vračali po pol
noči, kot se je dogajalo
lani.
S. SPLIHAL

Strip-tease pred
razbojnikom

Nenavaden smisel za hu
mor je pokazal neeomni raz.
bojniik, pri napadu na banko
v ameriškem mestu Urbani
(Iowa). Maskiran in oboro
žen Je s pištolo v roki zahte
val od 28-letne blagajničarke'
Bonnie Rechart, naj mu iz
roči 80(W dolarjev. Potem jo
I je prisilil, da je sedla k nje.
mu v avto, in se odpeljal
z njo v 50 kilometrov odda
g ljeno mestece Waterloo. Pre.
den Je nadaljevdl pot peš,- je
prisilil blagajničarko, dn je
napraivila pred njim n^rostovoljen sbrlp-tease. Na sebi Je
smela obdržati .sanK) en kos
perila.
Skoraj gola se je dekle od
peljala z razbojnikovim av
tomobilom nazaj v mesto.
O razbojniku za iodaj te ni
ftledu.

I

luo'eš v nagradnem žreba
nju.
— Ste že kdaj prej do
bili kakšno nagrado?
— 2e .Nekako pred še
stimi, sedmimi leti sem
dobil paket mesnih kon
zerv, no zdaj pa glavno
nagrado žrebanja.
— Saj to ni glavna na
grada glavnega žrebanja.
Glajvno žrebanje bo konec
apmla. Od^ralcem sfvinj-

zacij, kd na različne nači
ne vzdržujejo stike s temi
ljudmi. Sest izseljenskih
matic, Svet za vprašanja
izseljencev pri zveznem iz
vršnem svetu, konzularna
zastopstva z novouvedenimi atašeji za delo, Zveeni
zavod za zaposlovanje in
nekaj listov in publikacij,
namenjenih naši emigraci
ji — to so trdne vezi z na
šimi izseljenci po širnem
svetu.
Bora Lalić

Prvi slovensT<t
planinski muzej
Planinska z>veza je začela
zbirati gradivo za slovenski
planinski muzej. V ta namen
je ustanovila v okviru kulturno-lllenarne komisije pose
ben odsek, ki bo evidentiral
vse ohranjeno In zbrano gra
divo ter poskrbel, da se bo
zbirka nenehno izpopolnjeva.
la. Med to gradivo r.odijo
zlasti različni planinski spo
minski predmeti, zemljevidi
in drugo kartografsko gradi
vo, dokumentarni material,
alpinistična oprema, doku
menti o vodništvu in gor.
skem reševanju, planinstvu
in alpinlstiki, o dejavnosti
mladine, dokumenti o boju
za
ohranitev
slovenskega
zinačaja naših gora kn podo
bno.
Planinska zveesa Slba'enije
zato prosi vse, ki imajo
spravljene take predmete, na<j
sporoče, pod kakSnimi pogo
ji so jih priipraivljeni odsto
piti, na naslov: P2JS, Lo<ubljana, Dvoržakova ulica 9.

Veselje za pilote in potnike!
Anglija upa, da bo ob kon
cu tega desetletja prva deže
la na svetu, ki bo uvedla av
tomatično elektronsko vzletanje in pristajanje letal v red
nem zračnem prometu. Goste
jesenske megle so nudile an
gleškim strokovnjakom do
volj priložnosti, da so na
praznih letalskih pistah pre
izkusili prva pristajanja letal,
ko je vidnost bila komaj
dvajset metrov. Samo v enem
dnevu je bilo izvedenih šest
takih vzletov in pristajanj z
reaktivnim letalom »trident«.
Po pijvih uspešnih poskusih
v megli so strokovnjaki ugo
tovili, da je Anglija za 5 do
10 let prehitela druge dežele.
Vendar pa se morajo avto
matična pristajanja Se dalje
izpopolnjevati. Praktično jih
bodo uporabili šele tedaj, ko
bo ta sistem tako izpopol
njen, da bo teoretično mož
na ena nesreča na deset mi
lijonov pristajanj.

''^ance Lesar iz Ribnice je zadel na vmesnem
žrebanju Koteks-Tobusa tele\izor
^ povečajo med rejci s4dh kož je Koteks-Tobus
interes za odd- namenil za glavno nagra
svinj in prodajo do avto. ostaile nagrade
so še: motoma kosilndca,
televizorji in tranzistorji.
smo obiskali France
Tovariš Lesar se je ztviI^'®®'ja, nam je povedal:
to nasmehnil in hudomuš
""Prašiče odiiram že no dodal:
leta po vojni. MisJim,
— Pred kratkim sem
# Je bolje prašiča odreti, klal. Imam torej še eno
^ dobiš koao plačano, kožo, bo pa tista za —
tega pa lahko sode- avto...
J. P.

•Medved gre

Stavka grobarjev

V klobase

Pred nekaj j dnevi je 39 ka
toliških in židovskih pokopa
lišč v New Yorku c^romila
stavka grobarjev; prišlo je
do neljubih dogodkov — pogrebci so morali v hudem
snežnem metežu sami kopati
grobove v zmrznjeni zemlji,
da bi lahko opravili pogrebne
svečanosti.
Stavka je najbolj prizadela
2ide, ki morajo svoje pokoj,
ne pK) starem verskem pravi
lu pokopaiti 24 ur po njihovi
smrti. Vodstva 14 protestant.
skUi in 12 katoliških pokopa
lišč so se znašla tako, da so
položila vsa trupla v ohlajene
prostore, od koder jih Mdo
kasneje — ko bo stavke ko
nec — odnesli ne pokopali
šče in pokopali.

/

Ol^Ovalci živalskega vrta
v s^jevski Pionirski dolini
se * ^Ij časa sprašujejo,
kaj ^ s črnim prebivalcem
vrtt*
medvedom Miškom.
Mi^ j® bil ljubljenec vseh
obi^vait^ev, 2ato so takoj
ga ni več. Izvedeli
sinO' ^ je uprava živalskega
vrt», "^»©nila medveda ubiti,
kefj!^ zadnjem času skušal
f^apasti celo svoje varulJ®^ P'^a je dobila dovo.
''^^ojnih oblasti (kajti
tud' "^osniatinec Je bil pod
in Miška so
ub'* ^•i®govo meso so prod»li^i^jevski
hladilnici.
^
^ njega
nap ^ klobase.
*

SMEH STOLETIJ
^ neapeljskem pristanišču stojijo čete, pri[j v^ene za odhod na afriško fronto. Vse čaka
_ttio še na dučejev govor. Prvi fašist Italije pa
: Je namenil, da bo pred govorom pregledal če'• Zato stopa od vojaka do vojaka in jim daje
M

it\

&sanja:
bi ti streljal name, če bi ti ukazal?«
prvega.
JStreljal bi!«

^ssolini vpraša drugega vojaka in dobi
<*>k odgovor. Nato jih vpraša še nekaj — vsi
ubogali, nekateri celo s težko prikrjtim
e
Uem. Nazadnje pa le naleti na nekoga, ki
govori na njegovo vprašanje:

#n

^e bi streljal!«
e hval
ter
cžno pogleda vojaka, ki mu je vodiI J^o življenje več kot njegova zapoved. Ker pa
Ce
biti o tem povsem uverjen ga vpraša:
»Povej mi, zakaj ne bi streljal?«

»Ker sem bobnar.«
*

tli^^ntisit-rafissvetljenec je svoje mnenje o
l^a? - tt1 rad odkrito povedal. Njegov kancler
mu
t 'is
Je °b neki priliki predložil v pod^ .Ve^ listin. Cesar pa z eno ni bil zadovoljen
Je napisal pod njo:
»Kaunitz je osel.
Jožef II.«
a
ministrskega sveta je kancler listino
^ prebral:

"Kaunitz je osel, Tožef drugi «

Led je prebit!
Kako naj zmerimo uspeh sobotnega plesa v novi
restavraciji pri otoškem motelu? Po konzumaciji,
po razpoloženju med mizami, po ugotovitvi, da je
bila trodelna dvorana v nedeljo zjutraj ob pol štirih
še vedno polna in da so razgreti plesalci odločno
zahtevali od godbenikov, naj vztrajajo do jutra ...?
Najbolj razp>oloženi gostje
so ostali do belega dne in za
ključili zabavo s tradicional
nim golažem.
Tisti, ki so odhajali pred
»uradnim koncem« (ko se je
poslovila godba), so imeli te
žave z avtomobili, ki jih niso
mogli izvleči iz rekordne gne
če, ker sd -nekateri parkira
li a la kar tako na dvakrat
preobremenjenem prostoru za
parkiranje.
Dvorana se je prvič zavede
la, da je na družabni pri.
reditvi, ko so v točki »Nastop
publike« vsi gostje kolektivno'
pomagali simpatični tovarišici Janji zapeti »Nmav čez Izaro«. Prirediteljem se je šele
ta trenutek dokončno odvalil
kamen od srca: Pa smo le
uspel:!
Raca je šla na licitaciji za
lep denar: 41 starih tisočakov
in 2000 italijanskih lir! Torej
tudi novinarske race za de
vize? Ce bi vsako tako dobro
prodali, bd z dobičkom lahko
kmalu pozidali nekaj dobro
delnih ustanov ali pe si vsaj
razdelili trinajste plače ...
Vmes je bil tudi ples. Če
prav go godbeniki in p^vka
Marjana DeržaJ igrali in peli
od R. ure zvečer do pol šti
rih zjul^raj, vsa plesa žefljnd
gostje nikakor niso mogli pri
ti na svoj račun.
Mogoče je bilo nastopajo
čih res preveč; če bi jih bilo
premalo — pa spet ne bi bilo
prav. Super- raca posebne iz
daje Dolenjskega lista, ki so
ga to noč tiskali v novomeški
tiskarni KNJIGOTISK, je bi
la res — raca! Prinesli so jo
štirje paži na nosilih in graj
ski hlapec 3 helebardo v roki
skozi glavni vhod nekaj tre
nutkov potem, ko jo je nekje
nad grajskimi stolpi z dve
ma streloma podrl sam direk
tor hotela tovariš Jože Lampret. Tiskarska barva na po
sebni izdaji je bila še sveža,
prav tako v njej objavljene
vesti domačih dopisnikov in
agencij Tanjug, Reuter, AP in
Hsinhua. Nekateri dogodki so
se zgodili istd dan popoldan
in cek) zvečer. Notranji del
izdaje Je bil posvečen turistič
ni dejavnosti po dolenjskih
občinah. Najbolj pa so pri
tegnili bralce klici uniformirandh kolporterjev, ki so dva
naslova p>omešali in vpili:
»Posebna izdaja! Mao Ce Tungu ukradli kolo!«
V ustnem časopisu Ljub
ljanskega dnevnika so nasto
pili prof. Albert Papler, pev
ki Marjana DeržaJ in Sonja
Gaberšek, košarkarski reprezentant Vital EJiselt, fotore
porter Marjan Zaplati!, novi
nar Marjan Raztresen in ure
dnik Miran Sattler, ki Je Intervjuval predsednika Društ
va novinarjev Slovenije, tova
riša Frančka Šetinca, direk
torja hotela Jožeta Lampreta
in glavnega urednika Dolenj
skega lista Toneta Gošnika.
Pevka Marjana DeržaJ in
projektant nove restavracije
Otočec Miloš Lapajne, dipl.
inž. arhitekture, sta od novi
narjev dobila lepa šopka na
geljnov.
Večerja kot večerja — to
krat novinarsko začinjena.
Za primer specialitete: kitaj
ska juha, zakuhana z rdečo
gardo; steklarska žolica s
tempanim Jajčkom; poljski
medaljon z vatikanskim bla
goslovom; deficit socialnega
zavarovanja na žaru; dušeni
riž
la samoupravljanje; be
lokranjska giibanica na želez,
ničarski način In druge.
Za uvod ao se sprehodile
po pomolu prikupne mane
kenke v vrhnjih in spodnjih
oblačilih naftlh najboljših pro
izvajalcev: metliSke BETI,
aevnme LISCE in JUTRANJKE, ljubljanske MODNE

HIŠE ter novomeškega. NO
VOTEKSA in LABODA. Svoje
izdelke so predstavile tudi no
vomeška
tovarna
zdravil
KRKA, tovarna nalivnih peres
EMI z Mime, VEDROG iz
Ljubljane in BELSAD iz Čr
nomlja. Mlrenska DANA je
gostom pripravila še posebno
presenečenje, saj Je vsakega
že na mizi čakala ljubka ste
klenička originalnega »Gorjana«.
Med številnimi gosti sta
bila tudi glavni urednik DE
LA tovariš Jože Smole in
urednik zagrebške BORBE
tovariš Radoš.
Prireditev je dosegla svoj
namen, čeprav so se priredi
telji morali marsičesa, še spro
ti učiti. Prihodnjič jim bodo
te izkušnje nedvomno koristi
le — predvsem pa jih ne bo
več »strah«, da bi pol dvorane
sedelo gole, čeprav bodo spo
štovane tovarišice, kot tokrat
po vsej šimi Dolenjski, Štiri
najst dni pred plesom tarna
le, da »nimajo kaj obleči«. V
soboto smo bili namreč mo
ški razočairani: vse so bile —
oblečene!
M. MOŠKON
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Piše dr. Josip Edgar Leopold-Lavov, prior
kartuzije Pieterje

Zibelka
francoskih
partizanov
Večkrat sem imel priložnost obiskati kraje, o katerih
so mi pripovedovali v Grenoblu, da je tam pravzaprav bila
zibelka francoskih partizanov. To so hriboviti in gozdnati
predeli Vercorsa v okoli Grenobla. Vercors je planota, ki
ima kakih 1000 m nadmorske višine, posamezni vrhovi pa
so visoki tudi do 2000 m in leže jugozahodno od Grenobla.
Ti kraji so bili v dru^ svetovni vojni prizorišče neštetih
bojev, središča junaških podvigov osebne srčnosti, dokazi
velikega patriotizma Francozov vseh stanov, ki so se na
teh tleh bojevali in umirali za svobodo svoje domovine.
Ob vsakem obisku teh krajev sem se spomnil naših parti
zanov, njihovih nadčloveških žrtev, njihovega junaštva in
brezmejne domovinske ljubezni. V teh hribovitih predelih
Vercorsa so se bili dramatični boji med francoskimi parti
zani in nemškim okupatorjem. Dramatični prizori, ki so se
odigravali v teh hribih, so v veliko čast francoskim rodo
ljubom in njihovemu pogumu. Ti podvigi bodo trajen sino
nim boleče, toda slavne epopeje.
že v letu 1940 se je na Vercorsu začelo odporruško
gibanje (la rđsistance). Takrat so bili ti kraji še pod itali
janskim okupatorjem, Hitlerjevim zaveznikom. Proti koncu
tega tragičnega leta se je na vercorski planoti zbrala sku
pina prostovoljcev, ki se je leta 1941 povezala s tamkajš
njimi hribovci, ki so z njimi simpatizirali. Tn trmasti
prebivalci hribovskih naselij niso mogli prenesti propada
Francije, še manj pa, da bi se podvrgli osvajalcu, ki je že
začel izvajati politiko nasilja, zatiranja na okupiranem
ozemlju. Mladi Francozi so rajši zapuščali mesta in večja
naselja ter svoje družine in bežali v gore, kjer so se sl^ivali
pred okupatorjem. Pozneje pa so vstopali med makijevce
ali partizane, samo da jim ni bilo treba i^olnjevati nalog
protizakonitega okupatorja. Beseda maquis je italijanskokorziškega izoora, izhaja iz besede macchia, kar pomeni
grmovje, kamor se človek lahko skrije. Vercors je poraščen
z grmovjem in tudi terensko odgovarja partizanskemu
načinu življenja in bojevanja. To prostrano hribovito in
gozdnato področje je samotno ter težko dostopno. Hribov
ski kmetje se pečajo največ z živinorejo, z mlekarstvom.

Resnična
iz Sevnice
Prejšnji mesec je komisija
za tehnični pregled novozgra
jene pekarne v Sevnici v gostilni Kragl čakala samo še
na sanitarnega inšpektorja,
vendar ga ni bilo. Pa se dvig
ne s stola predstavnik Vele.
žitarja iz Celja, češ da ga gre
iskat, že na pragu sreča mo
ža s papirji v rokah, ki je
spraševal za Mižigoja, setmi.
škega referenta za gradbeni
štvo, ki je že sedel med člani
komisije.'
«Dober dan!« »Dober dan,
kako dolgo vas ni bilo!« Ko
misija je začela delati, pre
gledala pekarno in se zatem
napotila v stavbo občinske
uprave, da bi tam sestavila
še zapisnik. Eden izmed čla
nov komisije pa je le povpra.
šal nekega občinskega usluž
benca, kako to, da se sani.
tami inšpektorji tako hitro
menjajo. In ko so se člani
komisije pzrli naokrog, »sa
nitarnega inšpektorja« že ni
bilo nikjer. Za njim je osta
lo le še vprašanje, kdo je bil
,ta človek s papirji v rokah,
ki si jih je upal tako grdo
potegniti za nos.

Ovco sprejel
volk
Na nekem našem kmetij
skem obratu so pred 15 leti
imeli tudi ovce. Nekoč je
volk raztrgai ovco, upravnik
obrata Janez pa je ovco tako
izkmjiiU: »Izdal Janez — pre
jel volk.«

Ljubezensko
pismo v arhivu
podjetja
Uslužbenka nekega podjet
ja na našem območju, ki je
delala v računovodstvu, je
med delovnim časom pisala
ljubezensko pismo. Pisala ga
je na kopirni deski, s katere
pa je pozabila odstraniti fi
nančni dnevnik in indigo.
Vse pismo je torej po neare.
Či prekopirala na finančni
dnevnik, ki ga podjetje Se
danes hrani, seveda v arhivu.

Pogled na značilno francosko gorato in gozdnato pokr^
jino, v kakršni se je razvilo francosko odporniško, parti
zansko gibanje
Partizani so se v teh krajih lahko hranili z mlekom in
mlečnimi izdelki pa tudi z mesom. To je bilo tem lažje,
ker so bili prebivalci zelo zavedni. Partizani so začeli
zbirati orožje. Uporabljali so za to različne načine, samo
da so prišli do njega. Ob koncu 1942 je bila francoska voj
ska s Hitlerjevim ukazom demobilizirana. To je bila ugod
na prilika, da so se začeli oboroženi demobiliziranci tajno
zbirati in pripravljati za partizanski način bojevanja. Šte
vilo partizanov je iz dneva v dan naraščalo pa tudi navdu
šenje za osvobodilni boj se je stopnjevalo.
Napočilo je leto 1943; tedaj so se civilisti z velikim
elanom za osvoboditev izpod okupatorjevega jarma pridru-"^
žili demobiliziranim vojaškim formacijam, ki so bile bolj
vešče in izurjene ter so poznale strategijo in taktiko voj
skovanja. Bivši francoski oficirji so prevzeli vođine voja
ške funkcije v partizanski vojski. V partizanih je bilo
mnogo bivših oficirjev, celo z najvišjimi čini. Ni pa manj
kalo tudi vojakov - rezervistov, inteligentov. Vsi so kot
en mož stopali za zastavo svobode po gorskem masivu
Vercorsa. Ta že precej številna partizanska vojska se je
morala zelo previdno pripravljati za napad. Sovražnik ni
bil daleč. Ker so bili francoski partizani strumno organi
zirani, so lahko uspešno in brez večjih izgub vdirali v razna
sovražnikova vojaška skladišča in se na ta n^n oskrbovali
z municijo, orožjem, obleko in s hrano. Pri nekem takem
podvigu so jih sovražniki že obkolili. Partizanom se je po
srečilo, da so se srečno in brez izgub izvili iz obroča.
Konec leta 1943 so se Nemci stalno naselili v sarnem
Grenoblu in tudi v njegovi okolici. Francoski partizani so
dobivali znatno pomoč tudi iz Alžirije. Iz avionov so s pa
dali spuščali na osvobojeno ozemlje material, ki so ga
partizani potrebovali. Na ta način se je v partizanskih
vrstah še bolj dvigala borbena zavest in se je utrjevalo
pristno tovarištvo. Vsi so bili enotni. Vsi so si prizadevali,
da bi okupatorju prizadejali čim hujše udarce. Premagati
in spoditi okupatorja z domače zemlje, to je bila skupna
težnja tako katoličanov, komunistov, študentov, delavcev in
kmetov kot tudi Judov, ki so pred osvajalcem pribežali
v odporniške vrste. Celotno odporniško gibanje je bilo pod
enotnim strokovnim vojaškim ;[^veljstvom.
(Se nadaljuje).

PRFD OBČINSKO SKUPŠČINO SO POMEMBNE ODLOČITVE

Predolgo brez ureditvenih načrtov
Letos bi v brežiški občini potrebovali za urbanistično dokumentacijo 17 milijonov starih dinarjev — Črnih gradenj je še vedno veliko — Občinska
skupščina predlaga, da bi se izdajanje izjemnih dovoljenj za upora^ zei^
Ijišč zunaj gradbenih okolišev preneslo na občinsko urbanistično inšpekcijo
Poročilo urbanističnegar in pada predvsem zaradi poo. potrelben tudi urbanistidai
gradbenega inšp>ektorja ob strenega nadzora inšpekcij program. Za Brežice bi po
činske
skupščine
občine ske sliKU>e in zaradi hitrejše trebovali tri zazidalne načr
v Brežicah razkriva mnogo ga rešeivanja prošenj aa grad te, za čsatež prav tako, spričo
vrstne vzroke za črno grad njo. Piri iadajanju izjemnih pomanjkanja denarja pa Je
njo stanovanjskih hiš. Mar dovoljenj za uporabo zem naročen za vsak kraj le po
sikdo se odloči za tak nedo. ljišč zunaj gradbenih okoli, eden. Zazidalni načrt bo do.
voljen korak, ker je brez šev pa je ta postopek še bila tudi Velika Dolina z Brestanovanja, nima pa denarja, vedno predodg. V teh prime gano.
Pred Skupščino »o torej
da bi zidal v gradbenem oko rih je potrebno soglasje
inšpektorja. pcMnembne odločitve, kajti
lišu. Tam je gradnja veiiko urbanističnega
dražja, saj mona investitor
Na zadnji seji skupščine uresničenje pravkar naštetih
prispevati za vodovod in ka so odborniki predlagali, naj načrtov je odvisno od tega,
nalizacijo, za uporabo mest 5i se reševanje tokih prime koliko denarja bo za to na
nega zemljišča, pa tudi dru rov preneslo v pristojnost •razpolago. — Pomanjkanja
•ofHenjene
dokumentacije
gih stroškov ima več.
občinske
urbanistične
in
število graditelja na čmo špekcije. Menili so, da je •pa naj ne bi nihče inel Tamburaški zbor iz Velikega Obreza igra komaj dve leti in se je v tem času
decentralizacija inšpekcijske •za opravičilo črne gradnje. ljudem zelo priljubil. Predstavil se je že po radiu Brežice. Zbor vodi Anton Držie
službe utemeljena, če ne gre •Skupščina je menila, da iz Obreža. Vaje imajo vsakih 14 dni pri Glogoviču. Zelo so prizadevni in radi
za gradnje širšega pomena. • je treba s takimi zidava- zaigrajo kaj lepega.
•mi prenehati!
Skupščina je osvojila pred
V Dobovi letos loge
inženirja Jožeta Ajstra
za nadaljnje preprečevanje
Več zanimanja za
milijarderji
črnih gradenj. Med te ukrepe
krvodajalstvo
v obratu BETI v Dobovi sodi hitro reševanje prošenj
v Brežicah se je 26. januar
pHanirajo za letos visoko pro in hitro reševanje pritožb
ja končal seminar za vo^je
izvodnjo. Dosegla naj bi mi na neodobrene lokacije. Pro.
lijardo in 62 milijoiru>v sta silcem bi morali omogočiti, Sprejeta so bila nova merila za dodeljevanje priznavalnin in študijske po krvodajalskih akcij. Trajal je
diva dni. Obisikalo ga je 30
rih dinarjev. Mladi dobovski da bi dobili zemljišče v grad moči borcem in njihovim otrokom — Upravni odbor sklada za borce je lani
udeležetncev. ObčiTJski ođibocr
kolektiv bo izdeloval konfek benih okoliših. Predvsem pa
Rdečega križa sodi po izred
izplačal za te namene blizu 171.000 Ndin
cijske izdetttee iz dragocenih je pK)men^bno to, da občin
no dobrem obisku jn zaniimavrat blaga. Vrednost mate ska skupščina naroči« urba
borcem
je ne priznavalnine 4.900 N din, n04i uleležen'cev za pripravo
Sklad za borce v Brežicah priznavalnine
riala bo aiašala p(redvido(ma nistično dokumentacijo za
za regrese in prispevke od krvodajalsikih"akcij, da bo le
750 milijonov starih din. Za vodilna in perspektivna na je dobil lani od občinske upravni odbor sklada dal
skupščine 179.997 N din. Raz 73.630 N din, za študijsko po- priznavalnin pa 19.582 N din. tos odziv krvodajalcev boljši,
radi tega bodo morale delav selja.
Družbeno pomoč v obliki kx5it je bil neksiij let nazaj.
Letos bo morala skupščina deljenih je bilo nekaj manj 03OČ otrokom borcev je raz
ke tembolj paziti, da bodo
prizanavalnine prejema 44 pro
Seminar s^a uspešno vodila
z^ihovl izdelki res breahib- precej -globoko poseči v žep kot 171.000 N din. Za stalne delil 72.450 N din, za enkrat silcev. Zneski znašajo 80 do
svetovalca pri glavnem oJboni. Vsaka povi&iost se bo za urbanistične programe in
200 N din.
ru RK Slovenije Ivo Ar.ireoc
gp:<io maščevala, kajti tkani ureditvene naćrte. Predsed.
Enkratne priznavalnine je in Ma:'da Gošič.
nik
skupščine
Milan
Sepene, ki jih bodo šivale, na
EkiiOa li'ubljan'Skega transupravni odbor i^lačal: v 15
tavc je seznanil odbornike
bavlja podjetje z devizami.
V Cerkljah želijo zaposlitev
primerih po 300 N din in v fuzijeskfif^ aa.voda bo prišla
z vsoto, ki naj bi jo skupšči
dveh primerih po 200 N din. v Brežice prvič 15. in 16. aivna odredila aa te namene.
za žene in dekleta
Upošteval je zdravstvene in gusta, drugič pa v oktoibru.
DOBOVA: v nedeljo Potrebovali bi približno
v Cerkljah ob Krid so že pred leti predirali,
socialne razmere prosilcev.
17 milijonov starih dinarjev.
da bi v vasi ustanovili bodia obrtno, bodisi mdune dobe časopisov Od tega bi dobili S milijone
Za študitjsdu} poimoč ije za
POPRAVEK
-^titjsko
dejavnost.
To
željo
ponavljajo
občani
prosilo 77 prosilcev. Upravni
Pod na'>lovom »V kolekti
Občani v Dobovi ao naro starih dinarjev od repuiUike,
vsako
leto,
kadar
se
srečajo
na
zborih.
odbor jo je dodeljeval po vih predlagajo odbomike«
čili krajevni
organizaciji ki ta znesek doJguje.
Ni še dolgo tega, kar so svoj predlog povedali
lastni presoji, ker je menil, je bik) 26. januarja med evi
S2DL, naj se v njihovem
Skupdčina je že naročila
doi^očneje. Od občinske skupščine želijo, da bi ta
da >Je odloik «»tarel. Ta je na- dentiranimi kandddati napi
imenu pomnima, če bi se da urtjanističoi program aa Donavessala »bike z JUTRANJKO v Sevnici ali z Belon»reč določal, da ao do pomo sano tudi ime inž. Marjana
lo urediti racdeljevanje časo bovo, sacidalni načrt zanjo
krai^sko tekstilno industrijo v Metliki in jima pre
či upravičeni le tisti, ki ima Hladnika. Podatke za videnpisov na pošti ob nedeljali. pa je daia pcH>raviti. Za Ve
nesla njihovo željo po otvoritvi obratov v Cerkljah,
jo msuij kot 5500 S din do tirance smo dobili pri ob
Naročnikov je precej in vsi liko Dolino je naročen \we.
v tem cAolišu je vri&o ienske mladine brez zapo
hodka na družinskega člana. činskem sindikalnem svetu v
ti želijo dobiti časnike tudi ditveni načrt, enak načrt pa
slitve. Zaradi t^a bi bUa šivalnica zelo dobrodošla.
Občinska skupščina je na Brežiicah. Izkazalo se je, da
v nedeljo, kot je to urejeno manjka aa C^oboko in m
Upajo, da jim bo loto 1967 prmeslo uresničenje teh
zadnji seji sprejela nov od goadni obrat KGP v BrežiBksaljsko. Za Bizeljsko je
na primer v BreMcah.
ž^ja .
lok o družbeni priznavalnini cEih ni predlagal tov. Hlad
borcem in aktivistCHn NOV nika. ampak tov. Vladimirin študijski pomoči, ki dolo ja Jenka, prav tako inženir
ča cenzus 35.000 starih dnar- ja gosidarstva. Občinski sin
jev mesečnega dohodka na dikalni svet je prejel napač
OREŠJE: mladi
Še so hiše brez
družinskega člana. Zdaj, ko no ustno informacijo in jo
so uveljavljena nova merila, sporočdl naprej. Vendar pa
elektrike
živijo preveč zase
se napake ne bodo smele več meni, da je reakcija osnovne
Elektrifikacija
oerkljanMladinci iz Orešja si želijo
organizacije KGP prehuda.
ponavljati.
sk/ega območija je uradno
več sodeiovanja s Socialistič
kiončBoa, veni^r je ostalo
no zvezo. Franc Petrišič je
brez elektrike še nekaj go
Otroško pustovanje
to željo izrekel na krajevni
Inšpekcija
spodinjstev na Stojankonferenci SZDL. Predlagal
v Pišecah
skem vihu, razfareisenih v
je, naj bi prirejali za mlade
Društvo prijateljev mla
za
prodajo
mesa
smeri
proti
Gadovi
peči.
predavaixja o kooperacijsdcem
dine v Pišecah pripravlja
Prebivalci teh hiš žeU|)o
sodelovanju in jkn vcepljali
otroško pustovanje. Prire
v zavitkih
dobiti električno luč čim
ljubezen do dela na kmeti
prej, enake želje pa imajo
Mesnice v brežiški občini ditev bo v torek popoldne.
jah.
tudi lastniki zidanic Za
60 povsod urejene za klasič Šolarji se maškarade zelo
Mladina živi v teh krajih
čeli bodo z novo akcijo jn
no prodajo mesa. Inšpekcij veselijo, zadovoljni pa so
preveč zase, premalo se zani
obvestili v« tiste, ki nO'
ski organi dobivajo spričo tudi starši, saj imajo mla
ma za svet okoli 8^>e so me
6ejo biti prikrajšani za
tega veliko pritožb, vendar di v Pišecah le redkokdaj
nili
udeleženci konference.
elektri^^ raesvetljttvo.
menijo, da bi bila prodaja piilođnost, da se skupaj
na tak način vzorna le, če poveselijo. Običajno je to
BOLJŠI USPEHI KOT LANI: V enotah Tomaša Sa- Oe ne bi bilo tako. bd se bo
bi delala v vsaki mesnici vsaj novoletna jedka, adaj pa
mardžića so pred kratkim končali z letnimi konferen lje odzvala vabilom na kon
po dva sekača in blagajni- kaže, da bo kraj oživel tu
cami osnovnUi organizacij ZK. Iz {»oročil o lanskem ference in obiskovala kmetij 126 neizterjanih
delu je mogoče ugotoviti, da so bili uspehi JHI uspo ska predavanja po vaseh.
čarka. Tega se podjetja upra di za Pusta.
milijonov
sabljanju za borbeno pripravljenost enot večji kot Kljub temu so na Bizeljskeon
vičeno branijo, saj bi se stro
v brežiški občini je Se ški izredno povečali.
prejšnja leta. V razpravah so udeleženci ostro kriti sklenili odslej načrtneje dela
zirali nekatere pomanjkljivosti osnovnih organizacij ti z mladimi, ti pa bodo mo veHiko davčnih zaostankov.
Za 10. obletnico
Najboij sprejemljiva bi bi
z ieljo, da bi v bodočo še bolje delali. M. JARANOVIĆ rali nastopati bolj organizi Precejšnje vsote dolgujejo
svečana seja
la prodaja mesa v zavitkih,
rano.
tudi obrtniki, predvsem ti
kot jo imamo v samopostrež27. februarja bo deiseisti, ki imajo poslovne part
nicah po večjih mestih. Pri*
le<nioa ustanovitAre občinnerje v drug^ republikah.
tožbe nad nehigienskim rav
^ce zvesse prijateljev mla
Kmetje: raje nič kot Vsote, s katerimi »krediti nanjem
t
mesom
in
nad
ne
dine v BrežiCBh in desetr
v TORSK POPOLDNE bo otro- v nedeljo, ob 15. lul. V torek
rajo« svoje odjemalce, šte
pravilno prodajo bi se tako
ftko pustovaaj«. OMinska zveča zvečer ob 19. url pa bo zaseda
to, kar imamo!
letnica obstoja dru&teiv
jejo ponekod celo do 10
prijAtelJer mladine Je priapcvala nje pustnefa parlament« v pro
za tiselej nehale. Veliko laž
paHJotelJeiv mladine v l>ola to prirBđltflv 300 Ndln, 100 N- sretnem domu. Vatopoioe so na
Kmečki zavarovanci v bre milijonov S din!
jo nalogo bi potem imela
bovi in Artičah.
din pa je primaknila te
kame- prodaj pri blacajni kina.
Zadnje čaae je bilo zu tudi inš^kcijska sliižba.
žiški občini so na zborih Sovalidca sekdja.
Pri organizaciji
Svečana seja v počastinaj
17
izterjevalcev.
Naj
ciaUstične
zveze
izrekli
ve
V
NARODNEStl
DOMU
v
BredUpuatovanja za najmlajfe sodeluje
tenr jiAilejev bo 4. meirca.
cata, v CateAkih Tc^licab. v Uo- liko pikrih besed na račun slabši pHačniki davkov so
jo Sole, druitro prijateljar mla
Občinsika zveosa prljatekricab, Dobovi in v kolodvorski sedanjega sistema socialnega letos iz oikoliša Pišec. Pov
din« in karnevalska sekcija.
V ZADNJI dTEVIUCI smo na restavraciji v Breiicah bodo v
Borci v Pišecah
Ujev mladine bo povalbila
zavarovanja. O tem se je sod tam, kjer davkov ne
pisali, da T BreSicah letos ne bo soboto, 4. februarja zvečer, ma
na to slovesnost predsitavzaa«dal pustni parlament, med- ikarade s plesom. Gostinci obe
odvijala kritična raiT^prava bo mogoče izterjati, bo
predlagajo
ter pa se j« karnevalska sekcija tajo odlično postrežbo, dobre pu tudi na seji občinske skup staupščina sklepala o od
nike družbeno političnega
odločila drugače. Prireditve bodo stne jedi in pristno vino. Za ve
živjlenja bredHike oMine
Clanj Zveze borcev NOV
v Dobovi, Brettoah in Cerkljah. selo nu^mloteoje bodo poskrbeli ščine v Brežicah, ki je bto pisu.
ter aastopnike vseti evez
Tradicionalno oananjaaje pusta bo zabavni ansambli.
Trenutno je neizterjanih v Piiecab am razo£urani nad
24. januarja letos. Pripombe
DPM, s katoritni sodelu
bo ^eupščinska uprava po še 126 milijonov, od tega naj odločitvijo, da bo osrednje
je. Goste pričakujejo iz
slala sekretariatu aa zdrav bi 100 milijonov ostalo ob prasnovanje 4. julija v Bre
Vehke Plane, iz Bohinj
stvo SRS, republiškemu za čini. Od 1962. leta so se žicah. ŽeHiJo kI, da bi se v
ske Bi'strlce, iz KrrMoega,
vodu za socialno zavarovanje davki ia kmetijstva pre Piiecali odvijal vsaj del pri
Sevnice. Zaipreftiča, Kilanjin republiški skupščini zava cej zmanjšali. Takrat so reditev. ia Bai;oUvIJaJo, da
oa in Samoftura.
rovancev socialnega savaro- maAali 180 milijonov, lani hi aa parkiranje avtomobilov
lakiDO nafli flovolj proatora.
vunja.
pa samo 88 mitijonov

Občinska skupščina o pomoči borcem

NOVO V BREŽICAH

BREŽIŠKE VESTI

14

DOLENJSKI LIST

dt.S (SM^

PRED OTVORITVIJO NOVE OSNOVNE ŠOLE V BRESTANICI

Pod šolsko streho od jutra do večera
V poldrugem letu je bila sezidana šola s telovadnico — Otroci bodo imeli
v njej zavetje ves dan — Starši se tega zelo veselijo — Ko mine zima, bodo
občani pomagali urediti še okolico — Prostovoljno delovno akcijo so začeli
že jeseni in opravili veliko delovnih ur
Kcnec tega tedna bo v Kr
škem izSIa broSura z naslo
vom: »Brestanica nekdag ki
danes«, ki jo i2xiaja gradbeni
odix>r aa
v Brestanici.
Novo šolsko poslopije bo od
prto 5. februarja. Na obvoariivenl slovesnosti bodo kixjlžioo o Brestanici lahko dobili
vsi udeleženci. Nazocmo jim
bo predstaivila razvoj kraja
in prizadeivaAja občanov m
zidann) nove šole.
USipeJii so najleipše plačilo
za trud. Gradfbeni odbor je
opravil veliko in i>omembno
delo. Predsedoval mu je to
variš Leo Likar, direiktor.brestanišike elektrarne. Sole je
bila sezidana v izredno krat
kem času, saj so jo začeli
gtraditi komai} pred poldru

gim letom. Od8x)r se še ni
razšel. Organiz^ j« prcietovoljtno delo pri uregei^ šol
ske otoolioe, veodair je zima
začeto akci^ za netoaa časa
p(rekinila.
Zelo uspešno se je končalo
tudi zbiranje denarja za uči.
la. Foibudo m to je sipet del
gradbeni odbor, in občani so
se rade volje odzvali. Vsaka
vasica v olfaolišu je pa-ispevala svoo delež. Zbrana vsota
šbe^e neisBO mang kot miligon
starih dinanjev. Zraven je pri
maknil še koleictiv TEBMO-'
ELEKTEIARNE 300.000 S din.
Nova šc^ atoji na lepem
kradu. Nekoliđoo odmaknjena
je od strnjenega naselja in
cestnega ptrometa, da bo šol
sko delo lahko nemotesio ix>-

KANDIDATI NA SENOVEM
Pretekli petek so imeli
Senovčani konferenco KO
SZDL, na kateri so obrav
navali probleme krajevne
skuiMiosti, komunale in ustanoiv, ki so stari že vrsto
let. Ponovno so sprožili
vprašanja o gradnji nove
ga p>o(kopališča, saj je po
kopališče v Brestanici že
zdavnaj premajhno. Kljub
tako perečim problemom
pa se je konference udele
žilo le malo ljudi.
Konferenca je razrešila
stari odbor in izvolila no

vega, v katerem sta ostala
le dva stara člana. Eviden
tirali so tudi kandidate za
skupščinske organe:
za
zvezni zbor zvezne skupšči
ne Viktorja Avblja, za repubOišiki zbor republiške
skupščine Jožeta Borštnarja, za občinski zbor ObS za
spodnji del Senovega Ra
da Kozoleta in Miho Senico, za gornji del pa Tone
ta Pleterskega in Alojza
Jevšnika. Evidentiranje na
senovskem področju je s
tem končano.

šoli. StaiTži bodo prispevali
za kosila, občinska skupščina
pa bo prevzela nase izdatke
za dežurno službo učiteljev.

šolo v Brestanici je gradilo
giradibeno podjetje SAVA iz
Krškega. Komisija je jiavaijaltekalo. Nova stevtn. je že vsa ca pri tehničnem premzemu
opremljena in pouk se bo za aelo pohvalila.
čel v £eibrua>rju. Otzokxxm bo
Nova šola je prinesla zanudila zavetje ves dan. Star
ši so se za to zelo zaivzemali davoljstnno vsemu oikolišu. Z
in vodstvo šole je sprejelo njeno otvaribvijo bodo v šol
i^iibov predlog. Od srede fe ski kroniki Brej^»nice zapi
bruarja že lahko računajo na sali enega najlepših dogodJ. T.
celodnevno bivanje otrok v kx)rv.

valnine v siu:^i vrredaosti
25.000 Ndin pa 36 borcev. Iz
sSdaida za sitanovanjsiko grad
njo so 17 članom dodelili dol.
g)Oiročne loreiite v skupnem
anesOou 78.000 Ndtn.
Sredstva za poslm^nije so
izibrali s prostovoljnimi pri
spevki, sredstva iz blagajne
pa so poraJbili za organizacioska dele; prispevali so tudi
za vietinanifike borce.
Ztxxr je iznrekel janmo po
imalo članu ZB AIo>j(EU Žvatru,
ki kl)^ tenm da živi v tiši
ni, redno plačuje članarino,
razen tega pa je že dvakrat
poslal prisipeivek 50 Ndin in
20 švicarskih kron. 2al se ve
čina drugih bc«x»v v tnijini
ne zanima več za sivojo oirgBnizacijo.
R. K.

V krški tovarni
papirja odslej
ena osnovna
organizacija?

Novo šolsko poslopje v Brestanici — darilo občanom za Prešernov dan. (Foto:
J. Teppey)

Ali res gluha ušesa?
2e nekaj tednov je mini
lo, odkar je občinski od
bor Rdečega križa v Krš
kem odposlal vsem delov
nim organizacijam v obči
ni pismene prošnje za po
moč šolam. Na kolektive
se je obrnil odbor zaradi
tega, da bi s prispevki v
denarju ali materialu po-

magali urediti higienske
raanere na šolah. Tako bi
najlaže zajezili širjenje na
lezljive zlatenice' med šol
sko mladino.
šole na žalost nimajo
možnosti, da bi oskrbele
učilnice s tekočo vodo in
si ne morejo privoščiti hi
giensko brezhibno ureje
nih sanitarij, mlečnih ku
hinj in drugih prostorov.
Pomoč bi jim bila nadvse
dobrodošla. Odbor Rdeče
ga križa upa, da se bodo
delovni kolpktivi vsaj ob
sprejemanjii zaključnih ra
čunov sporriniii šolarjev,
otrok svojih delavcev.

Izkopali so 233.400
ton premoga
v rudniku na Senovem
so lani presegli letni proiz
vodni plan za okoli šti
ri odstotke. Nakopali so
233,400 ton premoga. Pro
daja jim ni povzročala
skrbi. Največji odjemalec
premoga je Termoelektrar
na v Brestanici. Z njo so
lani sklenili pogodbo za
58.000 ton .premoga, letos
pa že za 100.000 ton.

9. februarja praznik
na Senovem

ŠELMANJE V KOSTANJEVICI
Letošnje šelmanje v Kostanjevici na Krki bo bolj živahno kot druga
leta, kar nam zagotavljajo skrbne priprave odbornikov Prforcenhausa. Da bi
bil spored čim bolj pester, so pustnim prireditvam pridružili twdi karneval
Šolske mladine. Pionirji kostanjeviSke šole so se letos vkljiičili v program
Jugoslovanskih pionirskih iger, pridružil pa se jim bo še D^enjski kulturni
festival ter povabil nekaj odličnih gostov slovenskega in hrvatskega zabav
nega življenja.

VHako letu 9. februarja se
prebivalci Senovega spcHunijo
lefiendarnega pohoda XIV. divizije na Štajersko. Borce je
vodila pot tudi skozi njiho
ve kraje, zato so Senovčani
proglasili 9. februar za kra
jevni praznik. Proslavo pri
pravlja organizacija Sociali
stične zveze. S podrobnejšim
opisom prireditev bomo se
znanili bralce naslednji če
trtek.

Spored bo potekal takole:
Nedelja, 5. II., ob 14. uri: Okldc Kurenta v domu kulture, nato po vaseh.
Ob 14.15: Zabavno—glasbena prireditev OTROŠKI KARNEVAL.
Nastopajo: Ansambel Mojmira Šepeta, pevoa Majda Sepe in
Rafko Irgolič ter humorista Nela EržiSnik in BnuM> Reiss. Napo
veduje Marjan Kralj. Prlrediteiv bo v domu kulture.
Ponedeljek, 6. II., ob 18. uri: Odhod Prforcenhausa in baklada po ulicah.
Ob 19.30: Občni zbor Prfoircenheusa v domu kulture. Na prireditvi bo
ocenjevanje mask in podelitev nagrad. Vstopnice pri blagajni.
Torek, 7. II., ob 1. uri: Medved na ulicah!
Ob 14. uri: Oranje in setev.
Sreda, 8. II., ob 16. uri: Kurentov pogreb in sedmina.
Vse dni pustnih prireditev bo Igral ansambeH bmtov Kuharjev, gostišča
pa bodo dobro založena «; izbranimi pijačami in jedlH. Vstopaiioe za nedeljsko
prireditev so na voljo v trafiki. Recservacije sprejemajo tuda po telefonu na
telefonsko StevUko 19 In jih je treba prevzeti najkasneje do 13.30. Nedeljsko
prireditev prireja Dolenjski kulturni festival S šolsko mladino In kostanjeviškimi šelmarji, vse ostale prireditve so spontane in vabimo k sodelovanju
vse občinstvo.

fit.5 (880)

Senovski borci so zborovali
Na občnem 2dx]iru ZB v Se
novem, ki je bil pretekli peteik, so ocenila lanskoletno de
lo kot zelo iispe&no. Lani se
je šteivilo članov pdivečalo za
13,25 oistoikov, taiko da je
zd'2ij 422 članofv.
Ob kiraijevnem prazniku so
pogostili starše padlih bor
cev. Uredili so si tudi svoj
posk>vni prostor in organizi
rali več pax)6lav in komemoracij ob spomenikih x>£idlih
borcev.
Ugotovili so, da je uživalo
brezplačno zdravljenje 220
članov. Enđnraitne in stalne
študijske podpore je pireoemalo 21 otrok borcev, inrizna-

Kje naseliti
ciganske družine?
V kirški občini žLvi 16
do 16 oiganskdh družin.
Zadnje čase vlagajo pri
občinski sikuipščini pi^nje za stalno naselitev.
Vaščani se jih povsod
branijo. Da bi to vpiraSa<viendarle rešlM, je
svet za urbanizem, etanovanjisike in kiomimalne zadenre določM Icotmisijo, M
bo poskušala najti pri
meren prostor aa stalno
naselitev. Deilo ne bo lah
ko, ker prebivalci vsak
dan priha^jajo na občino
in protestirajo. Ciganov
ne želijo imeti aa sosede.

Oblikovanja borcem

Tovamdški komite Zveze
komimistov v krški tovarni
papirja je nedavno preučevađ razloge za neaktivnost
osnovnih oifganizacij. Ugoto
vil je, da je bdi temu kriv
tudd sistem. Do zdaj so bi
le v podjetju tri osnovne
CB^anizacije « 129 člani. Več
krat so delale brez medse
bojne povezave in niso bUe
na t^točem z dogajanji. To
varniški komite je naročil
komiisdji, naj prouči, kako
deJati v prihodnje. Ponuja
se več rešitev, med drugim
tudi ta, da bi bila v podjet
ju samo ena osnovna oiganizacija. Stanje je bdlo zdaj
že tako, da je nekaj članov
zahtevalo i^is iz organiza
cije.

Nd občnem zboru ZB Se
novo je predsednik ObZ
ZZB NOV Krško Karel
šterban šestim borcem
. prekomorskih brigad po
delil odlikovanja predsed
nika Tita. Rod zasluge za
narod s srebrno zvezdo je
prejel Jože Kovačič, meda
ljo za hrabrost sta dobila
Jože Certič in Anton Tržan,
medaljo zžisluge za narod »Spoznavajmo svet
pa Milaii Labohar, Franc
in domovino«
Hercog in Anton Gubenšek. — V im^u odlikova
na Vidmu
nih se je za priznanja za
Pred nabito polno dvora
hvalil Anton Tržan,
no v domu Svobode v Vid
mu so preteklo nedeljo v
oddaji Spoznavajmo «?vet in
Zakaj je človek
domo>vino nastopili mladi
zmrznil?
Krčani proti Kamničanom.
11. januarja so našli pod Zanimanje za oddajo je bilo
cesto na Senovem zmrznje med občand tolikšno, da so
nega upokojenca Ferdinan si zakasneli poslušalci komaj
da šošterja. Nazadnje so zagotovili mesto v dvorani.
ga videli v restavraciji. Pri Kljub dobi pripravljenosti
odhodu iz nje je bil ver tekmovalcev in veliki podpo
jetno vinjen, zato je zdrk ri poslušalcev v dvorand je
nil pod cesto in zmrznil. — v oddaji, ki jo je vodil stu
Gostilničarji vedo, da je dio RTV Ljubljana, zmagala
pijanim osebam prepove ekipa Kamniška.
dano točiti alkoholne pija
če. Zakaj tega ne upošte
vajo?
Ples v maskah

Programi za 42-urni
teden
Večina dekmiih organiza
cij v kr^i občdni je že pri
pravila programe za prehod
na 42-imid deikyvni teden. Iz
jeme so n^catera manjša
obrtna in gostiiMka podjetja,
kjer se sami tega dela težko
lotijo in so vezani na zuna
njo pomoč.
Svoje mnenje o teh pro
gramih bo podala tudi ob
činska skupščina. V Krškem
menijo, da obravnava pro
gramov ni le formalnost in
da je prav, če pridejo pred
skupščino.

v hotelu Sremič
TnristiČDo društvo v Kr
škem bo tudi letos organiralo tradicionalno poštova
nje. Ples v maskah bo v
soboto. 4. februarja, v ho
telu Sremič. Turistično
društvo je že v lanskem
novembru Ldcoristilo ti
skarsko napako v koledar
ju Državne založbe Slove
nije, tako da so lani v
Krškem praznovali dve
pustni nedelji. Pričakuje
mo, da bo letošnje pusto,
vanje prav tako uspešno.
Kot vedno, bodo najboljše
maske nagrajene.

DROBNE S SENOVEGA
•ORGANIZACIJI ZB Senovo
in Brestanica bosta letos do Julija
obnovili portizandu) bcrinijnioo na
Travtndazu na. Boborju, kjer bo
do na dan vstaje priredili i>artisansko slavje. Sredstva bodo za
deli zbirati
takoj, imetnovali pa
bodo tu^ pripravljalni odbor.
•RUDNIK JE PREJEL nad 60
protonj xa aprejecn na drio, ven
dar ndma pros^ delovnih mest.
Starejfi delavci p« inujo te po
goje ca upokojiterv, mto bi neIcatera delovna mesta lahko aiaraznili za ndajie.
•OSNOVNE
ORGANIZACIJE

ZK pripravljajo letne konference,
ki Jim bo sledila nidniMra konler«Doa ZK. Poleg političnih vpra
šanj bodo na konferencah obrav
navali tudi goq;>odarska. Izvolili
bodo d^egate za občinsko konfe
renco ZK.
•V RUDNIKU ao se zač^ te
čaji za poUcvaliliolrane delavcc
rudarske atroke. Trajali bodo tri
mesece.
•SZDL NA l^NOVEM se Je
začela pripravljati na krajevzu
praznik, ki bo 9. februarja^ Tega
dne ao bord XIV. divisije pred
23 leti osvobodili Senovo

tz
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čaka nas najtežje leto
Iz razgovora z direktorjem sevniške Mizarske produktivne zadruge Francem
Puhnerjem
»Res je,« je na pripombo o sorazmerno majhni lanski
akumulativnosti v podjetju oiigovuril direktor, »po plačilu
stroškov in zaslužkov delavcem nam je ostalo le približno
toliko, da smo lahko plačali lanski dolg, ki izhaja iz rekoivstrukcije podjetja v letu 1963. Toda pripomniti moram,
da nas letos čaka najhujše, saj bomo morali iz dohodka
poravnati celo 96 milijonov Sdin anuitet. Ta obveza bo
kot meč visela nad nami, tega se moramo vsi zavedati!«
21 let je, odkax je bila sevniška MZP še dedavnica
s 7 delavci in nekaj milijoni
cedotnega dohodka. Danes
zaposluje 280 ljudi in ima
čez milijardo letaie realizaci
je, od česar proda i>etino vse
proizvodnje v tuje dežele.
Njeni dedaivci, od katerih je
70 odstotkov kvalificiranih,
znajo narediti tako stilno
pohištvo, s katerim se tovar
na uveljavlja titdi na zuna.
njem trgu, čeprav tam huda
konkurenca ne pozna milo.
sti za nvkogair.
Doma sicer ni takšnega

V Budvi v vrednosti 130 mi.
lijonov starih dinarjev.
Da se dohodek ni poveče
val tako kot bi želeli, sta
dva najvažnejša vzroka. Les
na industrija je želela in še
hoče čimveč izvažati, ker so
cene na zunanjem trgu zanje
ugodne, domači kupci pa so
tekmovanja med proizvajalci, morali ponujati vse več, če
vendar i>a je povpraševanje so hoteli dobiti dobro blago.
po takšnih izdelkih še raz Cena orehovega lesa, ki ga
meroma majhno. To je bilo pri izdelavi stilnega pohištva
občutiti v prvih mesecih go veliko potrebujejo, se je
spodarske reforme, ko se je v slabih dv^ letih celo pokrčila investicijsika izgrad tffojila! Tudi s hrastovim le
nja, ver>dar se je zadnje čase som ni dosti boljše. Druga
zadelo izboljševati. Bodočnost ovira je bila v tovarni sami.
p>odjetja je v oprmiljanju Prelomiti je bilo treba z de.
Jiuksuznih turističnih objek lovnimi navadami in bolj
tov, ki jih bomo prisiljeni poprijeti. V letu dni je pro.
vse več graditi, če bomo ho. izvodnost narasla za 25 od
teli dobiti od turizma to, stotkov, osebni dcđiodki pa
kar pričakujemo. Pred nekaj so se lani povečali od pov
dnevi je MPZ že sklenila prečno 59 tisočakov v janu
pogodbo za cvremo hotela arju na 77.000 v novembru.
Da bi delo bolje organizirali,
so se povezali z Zavodom za
organizacijo dela; nov si
stem, ki ga pripravljajo, pa
bi radi uvedli že v drugi
četrtini leta. Ta naj bi pri.
silil vsakega posameznika, da
vod za transfuzijo v Ljublja bi se čimbolj potrudil pri
ni je določil, naj bi v sevni- delu.
ški občini zbrali 862 krvodaOb začetlcu letošnjega leta
jelcev, kri pa naj bi odvze. so napovedi kljub velikim
mali dva dni v Sevnici in en obveznostim
optimistične.
dan v Krmedju.
Raznim investitorjem so po.
Občinski odbor RK je pre slali že za milijardo sterih
pričan, da se bodo povablje dinarjev ponudb, ugodnih
ni udeležili seminarja, saj je odgovorov pa pričakujejo
M. LEG AN
organizirano
krvodajalstvo vsaj polovico.
nam vsem skupaj zelo po.
trebno. Občinski odbor tudi
Na pustni torek
sporoča, da bodo od 12. do
26. februarja v vseh desetih
presenečenje?
krajevnih odborih občni zbori
in naproša vodstva, naj jih
Si-vniško turistično dru
dobro pripravi.
S. Sk.
štvo pripravlja .skupaj z
drugimi
organizacijami
enoten program urCnih
Vzgojili bodo tudi
prireditev na pustni to
rek. Skrivnosti nam niso
pionirsko skupino
hoteli zaupati, češ da
Ob prisotnosti delegatov
naj jih pridemo sami po
občinske zveze je gasilsko
gledat! V 5<iboto zvečer.
društvo v Tržišču pred krat
4. februarja, pa l>o pust
kim obravnavalo delo v
na maškarada, na kateri
letu 1966. Bilo je ugotovbodo
igrali
Roštanjski
Ijeau), da je delo društva
fantje.
pozimi bolj ras^ibano kot
poleti, kar je povsem razumJjivo. V razpravi, ki je
sledila poročilom, je dele
gat pohvalil prizadevnost
društva, ki želi s prosto
voljnim delom pokriti ga
Ker bo na bližnjih skup
silski dom, za kar ima ope
ko in cement že zagotovlje- ščinskih volitvah treba za
no.V načrtu imajo tudi na menjata 28 odbornikov sevni
kup manjše črpalke za hri ške občinske skupščine, so
bovite jše kraje, gradnjo na javnih shodih do sedaj
stolpa, za kar je že dolo predlagali v naslednjih vodil
čen 3-61anskd odbor, in ure nih enotah naslednje kandi
ditev pokvarjenega hidran date.
/a zbor delovnih skupnosti:
ta v Tržišču. Vzgojili bodo
tudi pionirsko desetino ga v Studencih in Primožu Aloj
za Miheva in Franca Tomasilskega društva.
Na občnem zboru smo žina, v Tržišču in Šentjanžu
tudi zvedeli, da prosvetno Alojza Florjančiča, v Kme
društvo pripravlja Igrico tijskem kombinatu inž. Albi
»Ad acta«, vendar bo treba na Ješelnika in Maksa Zem
s pripravami pohiteti, da ljaka, na občinski skupščini
ne bo prej nastopilo delo Jožeta Kneza, Jožeta Jurečina polju. Ko se bo začelo ča in Viktorja Auerja; na
tam, pa bo na kulturnem ix>staji LM Franca Ogorelca
polju v Tržišču delo že in Maksa Bilca, v KOPITAR
NI inž. Martina Novaka, Mi
končano.
ho Senica in Jožeta Golet a,
v krmeljski METALNI Mila
na Levstika in Zvoneta Mir
ta, v lekarni dr. V..arljo Pes
jak, v zdravstvenem domu
7. namenotn, da bt Jih obnovil v
sodobneJAi vzgoji na terasah. Za dr. Marijo Pesjak, v Komu
enkrat pa delo stoji, ker ne mo nalno stanovanjsk(>tn podjet
rejo dobiti rigolnega plugn, kot

Letos svečanosti za Kozjanski
odred in 12. brigado
v sevniški občina živi še 956 borcev NOV, ki se
bodo pogovorili o nalogah in problemih borcev na
letnih konferencah krajevnih organizacij še v tem
mesecu. Konference bodo v naslednjem vrstnem
redu: 3. februarja v Z^ukovju, 12. februarja v
Krmelju, Šentjanžu in Tržišču, 14. februarja v Bo
štanju, 23. pa v Sevnici. Na Loki je bila konferenca
že v nedeljo.
Izmed večjih letošnjih nalog predvideva občin
ski odbor ZB, da bo uredil sp>omdnsko obeležje za
pokopališčem v Sevnici, posebna naloga pa bo sve
čana izročitev domicila Kozjanskemu odredu , in
12. brigadi. V kateri izmed treh posavskih občin bo
glavna prireditev, še nd dokončno določeno, zaen
krat imajo Brežice največ možnosti.

22. januarja so imeli iland
krajevnega odbora ZB NOV
Studenec občnd zbor. Priso
stvoval mu je tudi Tone Kozmus, član občinskega zdru
ženja ZB NOV, ki je bil z
lanskoletnim delom odbora
zadovoljen. Z zbora so pjosla11 p>ozdrave bolni članiioi Ani
ci Zalokar v novomeško bolndšnico.
Istega dne je bil tudi občni
zbor ZROP, kjer so razprav
ljali o morebitni združitvi s
KO ZB NOV. Kakor prvega
se je tudi občnega zbora
združenja rezervnih oficirjev
in podoficirjev udeležilo ve
liko članov.

Veselo pustovanje na Lisci

Jutri bo
skupščinska seja
Oba zbora sevniške občin
ske skupščine bosta na ju
trišnji seji obravnavala na
slednja najpomembnejša vpra
šanja: samoprispevek za šol
stvo na območju vse obči
ne in referendum, letošnji
program dela skupščine, spre
memba zazidalnega okoliša
v Sevnici, ^ analiza dela zbo
rov volivcev, dopolnitve od
lokov o gospodarjenju s sta
novanji ter še nekatera dru
ga vprašanja. O sprejetih od
ločitvah vas bomo seznanili
v prihodnji številki.

Bomo v Sevnici lahko zbrali
toliko krvodajalcev?
Ker so p>otrebe po prosto,
voljni oddaji krvi vsako leto
večje in uspeh krvodajalske
akcije odvisen predvsem od
dobre organizacije, bo glavni
odbor RK Slovenije priredil
na sedežih občinskih odborov
seminarje za aktiviste krvo
dajalstva. V Sevnici bo tak
seminar v četrtek, 16. febru
arja, od 8. do 13. ure v sejni
dvorani občinske skupščine.
Nanj so ix>vabljeni zastopni
ki krajevnih organizacij RK
in delovnih organizacij. Za.

Maškarada
v Boštanju
TVD Partizan bo priredil
v soboto, 4. februarja, zvečer
kot vsako leto nituškarado.
zabavo bodo skrbeli domači
godci in pevci, najboljše ma.ske pa bodo nagrajene.

Ne bo ohceti?
Minilo je novo leto —
primeren ČM za reorga
nizacije in čeprav se je
nekajkrat govorilo o zdru*
iitvi Komunalno obrtne
ga podjetja in Stanovanj.sko komunalnega podjet
ja v Sevnici, do »moži
tve« ni prišlo. Medtem
ko je Stanovanjsko ko
munalno podjetje privoli
lo vanjo, združitev ni mi
kala Komunalno obrtnega
pmljetja, ki mu gre tre
nutno bolje kot prvemu.
Izmed obeh podjetij pa
ni nobeno tako močno, da
mu ne bi bilo potrebno
razmiK!l,)ati> če ni potrat
no, da ima vsako podjet
je svojo upravo in režijo,
Id nianjiia dohodek in
obremenjuje ceno izdel
kov ali uslug.

Šola je popustila
Na
sobotnem
sestanku
predstavnikov sevndškega Par
tizana, šole in občinske skup
ščine je šola kot lastnik no
ve šolske telovadnice končno
pristala, da se bo zadovoljila
z letno odškodnino za upora':o nove telovadnice v višini
;">0.(W>0 S din, čeprav je spr'•a zahtevala dva milijona.
Ker bo ta denar mogoče že
nekako zbrati, bo telovadnico
•f.hko uporabljal tudi TVD
Part/izan.

UKV zveze,. iTiefj gasilci.
V soboto in nedeljo, 4. in 5. februarja, -vas vabi planin
sko društvo LISCA na veselo pustovanje v Tončkovem
domu na Lisci. Dom, ki je stalno oskrbovan ter na
voljo gostom poleti in pozimi, bo kmalu slavil 1^-1^nico. Ker je del lesene opreme že izrabljen, bi jo
Planinsko dru.štvo za jubilej rado obnovilo, hkrati pa
nadzidalo tudi kleti v ozadju doma in s tem pridobilo
nove prostore. Lani so obnovili kuhinjo, kar .je .stalo
čez milijon Sdin. Zgornji posnetek je z lanske prire
ditve na dan borca, 4. julija. (Foto: M. L.)

Sodobne UKV naprave,
ki omogočajo hitro in učin
kovito povezavo med gasil
ci, imajo tudi že v Sevnici.
Potrebno jih je le še vgra
diti v gasilske avtomobile
in v gasilski dom v Sevni'
ci, kjer nameravajo uvesti
stalno dežurrvo službo.

Izbrali ste jih kot možne kandidate

DROBNE IZ TRŽIŠČA

•SAMO Ai-: ;<«) /.^MIDMKOV
bo moralo dohiti nove o-iebne Iz
kaznico, pa bo vseh 1300 odrR.slih prebivalcev krajovnega ura
du TrtiS^e Imelo zamenjane iz- pruvijo domačini.
kayjiice. Da so s t«n delom priili že tako dale<^. Je pripomoglo •TK/I!4KI HU>K stoji. ven
to, da Je
vodja krajevnega dar od velikega spodnjega pro
uradu kar od va.si do v.si, pred- stora, namenjenega za dvorano,
hodrto pa obvestil lJucH, ki so nanj ni nobtrne koristi, ker ni dokonč
kar čakali v vrstah.
no urejen. V dvorano Je treba po
•NA PKOi^NJO PRKHIVAKCKV ložiti So pod, priključili električ
Malkovca, da bi dobili na/aj .sad no napeljavo in nakupiti polrebno saMlnico,
Kmetijski kombi no opremo, kar bi skupaj stalo
nat iT. Sevnice Ae sploh ni odgo če« tri milijone Sdin. Ker ni de
voril, kar MalkoTtenom ni po narja menijo Tržlčani, da bi tu
volji.
di dokončanje tega bloka (inunci• NOVI I^STNIK malkovfike rali iz samoprispevka za ftol.ntvo,
kleti — trgovsko podjetju Hmelj- saj bi bila v dvorani lahko tudi
nik lx Nove^•ft mesta, Je nedavno telovadba otrok, ki zdaj nimajo

p<|s

Borci so zborovali
na Studencu

to T*)'re>in'";ii pro^to-i'

sIvNISKIJfESTMK
L,
JSSS30

ju inž. Jožeta Kolarja, v Tr
govskem podjetju Karla 21endra in Ivana Nagodeta, v
JUGOTANINU Franca Divja
ka, Rudija Jonozoviča in Jazbinška, v osnovni šoli v Sev
nici Branko Boprovič, Poldeta
Kočevarja, Dušana Milosta,
Marico Sonc, Hildo Stojs,
Jelka štojsa in Franca Zorka.
/a občinski zl>or:
na Blancl so predlagali An
tona Požuna, Franca Zuniča
in Alojza Arha, v Gabrijelah
Bruna Vidmarja, Rafaela Tisuja in Stanka Grudna; na
Komi;x>lju Nika Simončiča,
.Mojza Koširja, Slavka Pešca
in Vinka Mesojedca. V Loki
so predilagali Lojzeta Mlinar
ja in Poldeta Vebra, na Malkovcu Janeza Zorca in Mila
na Borštnarja, na Pokleku
Danijela MedveSčka, Jožeta
Mirta in Ivana Gračnerja,
na Razbor ju Antona Vreska,
na Bučki Jožeta Bukovica,
Alojza Marjetiča in Alojza

Novice \z stanovanjskega podjetja
•.STAN<»V.\NJSK() I'<)I>JI:TJK,
ki upravlja .'itiO stanovanj. J« lani
uporal)llo 14 od.it. od Rtunarin
zji vipravnp slroSke. Zii letos, ko
bo manj dodatnega dola, predvi
devajo postopno zniževanje regij
skih stroikov.
•L.VNSKI I'O/.IV k zdruteva
njii denarja pri stanovanjski iz
gradnji ni zalCKul. Medtem ko ao
v većjih podjetjih dejali, da lah
ko sami gradijo vetfje stanovanj
ske enote, .so manJfSa podjptja
raiipoiožljiv denar pove^^lnl rai:
delila delavcem kot pomoć pri
gradnji zn.st^bnih hiS.
•(;<KAI)NJA V()IM)III<AM.\ —
in preurejanje vovniAkeita vodo
voda dobro napreduje. MoKoCe Je
J« lutgotovo reći, da bo vodovod
preurejen do (Kiletja iti da a«

ni bati' pomanjkanja vode, kot Je
bilo to v pvejftnjlh letih.
• nVAJSKT STANOVANJSKI
STOLIMf: v Sevnici "bi moral biti
I>o pogodbi vseljlv do aprila. Po
Se potrebnih delih sodeć pa se
bo vselitev savlokla 3 do 3 mese
ce
•I.ANI JK podjetje is svojih
sredstev pla^^alo dve trosobni sta
novanji. V b(xloCe pa računajo,
da Jih bodo lahko tudi več.
• KI;K Ni.uATKiu .SRONI s
stanovalci v Krnu-lju Se ni.so reftenl, smo zaprosili vod.stvo stn
novunj.sko komunalnega podjetja,
naj preko nu.Soga glasila obvesti
Javnost, kako Je trenutno s temi
stvarmi. Na upravi so nam ob
ljubili, d:k bodu y kratkem we>tt»vili odgovor.

Šuštarja, v Zabukovju pa
Jožeta Speča, Martina Pajka,
Draga Vrtačnika, Franca Paj
ka, Frana Pipana in Franca
Božiča. V Krmelju so evi
dentirali Vlada Senčarja, v
Orehovem Franca Reparja,
Martina
Klanska,
Franca
Drobneta in Karla Kolmana,
v Lončarjevem dolu Jožeta
Rušnova, Miho Kozmusa, na
Radni Jožeta Mirta, Alojza
Blatnika,
Darka
Erjavca,
Pepco Malešič in Antona Androjno.
Na zborih občanov, v Sev
nici, ki bo v občinsko skup.ščino pri.spevala d(va odbor-

Zgledna pozornost
Na redini občni 3ix)tr sindi
kalne podružnice kmetijskega
kombinata Zasavje v Sevnici,
ki je bil v soboto, 28. januarjia^ so pon^abili LS nekdanjih
stKielavcev. UipatooOence so
obdarovala z lepimi urami,
nato pa so jih povabili na
družaben večer. Upokojenci
kmetijskega kombit^a so bi
li nad zgledno pozomostijo
veselo presenečeni.
F. D.

Ponuja se zaslužek

{»ika, so predlagali naslednje
možne kandidate: Frica Pečnika, Jožeta Kneza, Draga
Božiča, Jožeta Bogoviča, Mir
ka Brimška, Franca Lipovška, Karla Kolmana, Stane
ta Trupeja, Miho Kolandra,
Borisa Stariho, Rudija Cimp>erška, Nika PeČnika, Fran
ca Hruševarja, Franca Ogo
relca, Elko Grilc, Miro Vavtar, Hildo Stoj« in Alojza
Zumerja.

Slovo od Franca
Pečarja
Na zadnji poti so Sevničani
v petek popoldne, 27. januarja spremili Franca Pečarja,
upokojenca in borca NOB
iz leta 1942. Rodil sc je
1912. leta v Boštanju in se
pred vojno preživljal kot ko.
pač v krmeljskem rudniku.
Ze v začetku 1942. leta se je
pridružil narodnoosvobodilnemti gibanju, avgusta 1943
pa je prešel v Gubčevo bri
gado. Tam je postal konian.
dir minerskega voda, za kar
je prejel tudi odlikovanja.
Po vojni je dalj časa delal
v Kopitarni, za tem pa je bil
upokojen.

Kmetijski kombinat Za.suv- Zadnja žrtev Stanko
je iz Sevnice iiičr večje šteStrlekar
vih» delavcev za spomladan
Do sobote zjutraj se je le
ska dela v liMielJlftčlh. Podjet- tos pripetilo na območju sevj4' zagotavlja zaslužek
niSko postaje milice 7 pro
do
S (lin na dan, po- metnih nezgod. Ziidnja je bi
.skrbel<» pu bo tudi za pre la v petek ponoči, ko je sev
hrano in prenočišča, če bo niški zdravnik dr. Pungerči/i
to potrebno.
bi se radi povozil na tleh ležečega vinje
zaposlili pri kontiriiiatii v nega železničarja Stanka Straprilu in maju, se prijavile lekiirja. Pooe.srečetvca .s<> brž
na zavoti /a zaposlovanje do odpeljali v breži.<iko bolnišni
lU. februarja.
co, kjer se adravl.

če ne zlepa,
pa zgrda!
Zadnji^ smo objavili
pregled osnovnih podat
kov o stjroških asfaltira
nja ceste na Mirni. Iz od
govora oestaiega sklada
pa ni bilo mogoče ugoto
viti, katoo je s prispevki
ob&mov, določenih z odloiocim o samoprisipevku.
Ker je nKtrala kirajevna
^upnost Mima že poleti
plačati svoii delež tudi iz
denarja, namenjenega za
dcTige potrebe kraje, ji je
sznanjkalo precej denarja
aa ptečiilD tokovnne in nekatore druge stročke. Za
radi tega bo prisiljena
izterjeitf z ssakcmitam odiDknm doioćene zneske,
de ne dmigače. pa s po
močjo ix)lo£nic in prisil
ne izterjave.

Končno vsi statuti
Ko so občinski komisiji za
pregled statutov delovnih or
ganizacij v Trebnjem predlo
žili statute še zadnji zamud
niki: Ceivfljarsko podjetje iz
Mokronoga, Pečar, Pekarija
in Grmada iz Trebnjega, so
s tem vse delovne organiza
cije predložile statute. Pri
statutu Stanovanjskega pod
jetja pa je komisija delo od
ložila, ker so še nerazčiščena
nekatera sistemska vpraša
nja.

Kaj pravijo sami odbornilti?
Na zadnji lanski seji trebanjske občinske skupščine je 41 izmed 58 odbor
nikov izpolnilo anketo z najrazličnejšimi vprašanji, ki obravnavajo delo
skupščine — Odgovori odbornikov bodo lahko pripomoček za bocloče delo
najpomembnejšega samoupravnega organa v občini
socialni sestav skupščini ne
ustreza, saj v njej sedi 41 od
stotkov kmetovalcev, med.
tem ko imajo novoustanov.
Ijeni industrijski obrati ki
vse bolj razvite družbene
službe v njej mal^ zastopni
kov. Volilna kconisija pri
občinskem odboru S23>L je
že zahtevala pri republiški
komisiji, da je potrebno del
no spreminjati volilne enote
in jih prilagajati ^remembam v strukturi prebival
stva, vendar bo aa enkrat
ostalo še pri starem.
Zanimivo je, da so se vsi
anketirani odborniki povsem
strinjali le gplede vprašanja,
5e je za seje pripravljenega
dovolj napisanega skupščin,
skega gradiva. Več kot po.
lovica izmed njih je celo 2»tond^, da ga je še preveč.
To je zelo važno, ker je ugo
tovljeno, da grai^va ne pro
uči niti polovica odbornikov,
čeprav bi bUo to nujno, če
se hoče odbornik o tem in
onem še posvetovati z voliv
ci ali celo zahtevati sklic
dbora vodivcev. Tudi poda.
trfc, da 43 odstotkov odbor,
nikov ne raspravlja na se
jah zaradi tega, ker jim
stvari niso dovolj jame, ka-

Na splošno ocenjCTrati od
bornika je zelo težko, ker
ne zadovoljuje samo pretres
njegovega sodelovanja na se
jah skupščine, temveč je
treba ugotoviti tudi njegovo
delo med volivci, v krajevni
skuimosti in v družbeno.po.
litičnih organizacijah območ
ja, kjer živi. Vsakega posameesnika bi xuij]aže oceniil
občani, ki £0 ga izvolili, da
bi jih zastopal T skupš^^.
Iz anonimnih odgovorov
odbornikov pa je le mogoče
dobiti n^caj ugotovitev. Po
lovica vseb odbornikov je
v anketi odgovorila, da skup
ščinske seje obravnavajo
probleme, ki jim niso jasni;
13 pa jih priznanra, da so
obravnavane stvari zaikje pre.
zahtevne. To je gotovo eden
važnih raalogov, aakaj so
razprave tako sioromne, ka.
dar obravnavajo širše gosp>odaieke pirobleme aU težave
družbenih služb, zaživijo pa
koi&retne razprave o vaSdh
poteh, šolah, socialnem varstvu. Mogoče je reči, ^ je
precejšen del odbornikov
premalo razgledan in prema
lo poflsna SirSe družbene
koristi.
Dalj čeaa je že -čutiti, da

Koliko je veljalo aisfaltiranje?
Medobčinski cestni sklad je odgovoril na vprašanje odbornika Alojza Krhina
z Mirne - Odgovor utegne zanimati vse, ki so prispevali za asfaltiranje ceste
s
Cestnim
podjetjem godba, po Itateai naj bi pod
Novega mesta, ki je asfal jetje asfaltiralo 5000 m' ceste
tiralo cesto skozi Mimo, jo po 4300 S din za Im^ kar
bila prvotno sklenjena po- je dalo skupaj 21 mšMjonov
S din. Z miTenakiimi podjetij!
so bile siklenjene pogodbe,
Nekaj lanskih turi da bodo prispevala 20 mili
jonov S din, krajevna skup
stičnih podatkov
nost pa je sprejeia saznoprispevek v skupni vrednosti 1
20 zasebnib in 3 druž
in pol milijona S ^n. Razen
beni gostinski obrati v
tega so KPD Dob, TP MERtrebanjskd občini inrnjo
CATOR, GG Novo mesto in
na voljo 34 ležišč In 1002
KREMEN iz Novega mesta
sedeža. Lani ,80 zasebne
»ticiipim prispeval]! v materia
ipostilne prijavile 380 no
lu ald denarju še blizu 3 mi
čitev jugiOGilovanskih go
lijone S din.
stov in 365 nočitev tuj
Ker je bilo treba asfaltira
cev, v družbenih gostin
ta 5943 m- cestišč, so stroSki
skih obratih pa je preno
narasli na 25 in pol milijo
čilo 284 domačih dn 89 tu
na S din, Icot je v obračimu
jih gostov, kar je vrglo
predložilo Cestno
podjet
skupaj čeee milijon sitarih
je. Ker Tovarna šivalnih stro
dinarjev. Družbeno go
jev in EMI nista spoštovali
stinstvo ima zaposlenih
13 Ijiidi, zasebno pa 26.

pogodbe in sta ostali dcdžnt
še skupno 3 milijone S din,
je cestni sklad plačal Cestne
mu podjetju raaliko iz svo
jih sredstev. Sedaj čaka obe
podjetj^i, da bosta dc^ še
poravnali.

iz

Volitve in
imenovanja

Odlikovanja
v trebanjski občini
v petek popoldne, 27. janu

Na predlog komisije za volitve arja, so v Trebnjem svečano
in imenovanja Je trebanjska ob
činska skupSčina na seji 26. Ja- izročili naslednja odlikova
nuarja sprejela naslednje odločit nja predsednika reptiblike ob
ve:
Imenovana Je bila občinska ko 25 letnici revolucije: red za
misija za izvedbo skupščinskih slug za narod s srebrnimi
volitev, v kateri so: Janez Gartnar kot predsednik, Miha Plot, žarki je prejel Vladimir BerCiril Pevec,
Janez Zaje, Alfonz ce z Mirne, red republike
Tratar in Marija Kolar.
Namesto dosedanjega predsedni z bronastim vencem Janez
ka komisije za prošnje in pritožbe Oven iz Trebnjega, red za
Janeza Zajca Jo skupMina imeno
vala Alfonaa Tratarja. V samo slug za narod s srebrno zve
upravni organ medobčinskega za
voda za prosveto — pedagofiko zdo Franc Jevnikar iz Dola
službo Je bil imenovan Jote Zu in Ignac Kregelj iz Sentrupan la šontniperta, v upravni od
bor medobčinskega Šolskega skla perta. Red dela s srebrnim
da pa namesto dosedanjega člana
Vludiinlrja Silvestra — Stane Ma- vencem so dobili Ciril Buko>
rtnček. V skupSčino vodne skup
nosti Dolenjske je občinska skup- vec iz Trebrvjega, Ivan Dim
Sčina imenovala Janeza Minevca iz Hudej, Aloj Jarc iz Vrbov
li> Augusta Gregorčiča.

Presenečenje: tudi
sindikat gozdnega
obrata za GG Novo
mesto!
Na današnjem občnem zbo
ru
sindikalne
podružnice
brr-MSkega gozdnega obrata
• Mokronog« so udeleženci
zahtevali, naj bi tudi družbe
ni gozdovi tega obrata prešli
pod GG Novo mesto. Doslej
HO hiti tam uporni samo tasehnl gozdovi in Je zahteva
dindrkata precejšnje presene
čenje.

ca, Franc Senica iz Trebnje
ga in Franc Skubic z #rma,
medaljo dela pa »ta prejela
Anton Sever s Prlstavice in
Amalija SUa-RadelJ iz Treb
njega.

MALI OGLAS,
ki ga objavite v Dolenjskem
listu — saneeljlv uspehi Pre
bere g» 100 tleoA goapo^Đli
vdovcev, kmetovelcev, dijakov,
uslu2bMik io vojakov doma In
po svetul — Poskusltel

i

Skupščina je
podprla prosilca
Pred testimi leti je bilo oacionaliilranlh v pritličju hiie Jožeta
Jeriča te Mokronoga dobrih 70 m'
prostorov, ki so za manj kot en
kvadratni meter presegli mejo, ki
Je po predpisih določena za na
cionalizacijo. N^aj časa Je bil
v teh prostorih obrat mokronoških Modnih oblačil, ko pa se Je
glavni obrat preselil v Trebnje, Je
prostor ostal prazen. Nekdanji
lastnik Je sf^trosil občinsko skup
ščino. naj bi mu pomagala dobiti
prostore nazaj, da bi tam uredil
stanovanje za hčerko. Pri prošnji
ga Je podprl tudi občinski odbor

ZB.

že, da je gfradivo za povpreč
nima odbornika prezahtevno.
če povemo še naše mne
nje, ko smo leto dni sprem.
Ijali delo skupščine, lahko
rečemo, da je v primerjavi
z drugimi občinskimi skup.
ščinami gradivo za treibanjske seje strokovno zelo Itvalitetno in obširno, tako rekoi zgledno pripravljeno, če
bi v» skupščini sedeli ljudje
z najmanj srednješolsko iz
obrazbo in temu primemo
razgledanostjo. Ker se pa
izobrazbena sestava skupščL
ne še dolgo ne bo bistveno
spremenila, se bodo morale
strokovne alužbe, lu priprav.
Ijajo gradivo, nenehno pri
zadevati pisati čimbolj prep8X>sto in jedrnato. V g^radivu naj bi bile zajete le naj
važnejše stvari, o katerih
morajo odločati odborniki.
M. LEGAN

Jutri se začne
zanimiv seminar
v Trebnjem
Jutri dopoldne, 3. feteuarja, se bo začei zanimiv dvo
dnevni seminar za vodstva
sindikalnih podružnic trebar
njske občane, ki ga je organa2dral občini sind&alni svet..
Nanj so povabljeni tudi pred
stavniki vodstev delovnih or
ganizacij, delavskih svetov in
upravndh odborov. Predavali
bodo znand družbena delavci
in strokovnjaki. O sindikatu
in njegovi vlogi bo govoril
Mitja dvab, član predsedstva
republiškega sindikalnega sve
ta, o delitvi po delu bo pre
daval Vinko Trinkaus, preda
vatelj na višji politični šoU v
Ljubljani, o mestu in vlogi
delovnih organizacij pri ure
sničevanju gospodarske re
forme pe bo govoril Jože Pt>gačnUc iz republiške gospo
darice zbornice. Četrta tema
semdnarja pa bo: Metode vo
denja sestankov.

Občina v lanskih številkah
- malo za šalo, malo zares
Izdanih je bilo 1330 potnih listin, v zamejstvo pa je
potovalo 3000 občanov; ali so se vsi vmdli, o tem evidence
molčijo.
7Aitn>nja.iiih je bilo 3957 osebnih izkaznic; prei kratkim
pa so se pokvarili vsi trije stroji in čakajo na rezervne
dele iz bratske Srbije.
V občini so porabili 6292 kg razstreliva in 4525 viVgalnih
kapic; pa recite, če lahko mimo spimo.
Bila je tudi ena nesreča z vžigalno kapico; koliko ko
misij, ki naj bi stvar proučile, je.bilo zaradi tega ustanov
ljenih, nam ni znano.
373 ljudi in pravnih oseb ima strelno orožje ( brez; KPD
Dob); podatki iz Teksasa, ki bi služili za primeriavo, so
že na poti.
Odkritih je bilo 12 pištol in pušk, katerih lastniki niso
imeli potrebnih dovoljenj; so mar morilci med nami?
Samo pet požarov v občini; naj živijo gasilci, preven
tivna služba pa tudi sv. Florjan!
Pred domačimi občinskimi možmi se je jjoročilo y9 pa
rov; števiUca pa taka kot n^daj cena čevljev pri Bati.
V domači občini se je rodilo 70 novorojenčkov kar
dgma; zanje ni bik> treba uporabljati že tako »prenasdčenih ki^aacitet«; še ena notranja rezerva (odklanjamo avtor
ski hCKiorar).
Za stalno je prijavilo bivališče v občini 512 ljudi, od
javilo pa 792; manj dela za občansko, upravo, hvaležen proračim.
Umrlo je 160 oseb — mir jim bodi!
67 vesriie in javnih zabav; kultura in prosveta, to
naša bo osveta!
48 procesij; kljub dobri letini, miru in neku^emu letu.
13 cii^uških in podobnih prireditev; ne vemo, kam
spadajo nastopi Slakov.
V občini živi 120 ljudi ciganskega rodu; če nam ne ver
jamete, jih preštejte!
S16 oseb je kaznoval občanski sodnik za prrfir^e; upamo, da ni plačan po učinku (zaskrbljeni šoferji in vesrie
družbe).
Pred njim se je zagovarjalo tudi šest tujcev; končno
smo našli »skupen jezik« in pravi ventil za devizna priliv.
P. S. če ste se prebili skoai vse te številke, vam za
upamo še to, da je bilo lani odkritih tudi pet čmih gra
denj belfli hiš, belo vino so prodajali v dveh čmih vinotočih (kolikor ve inšpekcija), kaznovanih je bilo pet
mladoletnih ribičev, ki so s ,čmimi' dovolilnicami lovili
belo ribo; potem pa pridejo na vrsto Se čme nočitve,
črna prevozi, čme traktorske usluge, čme sečnje, čme
maše in spl(^, kar želite. Pisec teh vrstic je namreč alergi
čen na številke! Ce se peljete skozi trebanjski priključek
na avtomobilski cesto, sd ne more kaj, da ne bi ugotovil,
da ima skupno z bencinsko črpalko samo 34 prometmh
znakov; če vidd vrteče »e kolo koleslja, bi mu najraje še
v teku preštel 3p4ce'.
Saj pravimo: življenje je pisano in raznoliko — stati
stika pa ga Spravlja v predalčke in daje s tem kruh pren^caterim državljanom.
\

Predvsem več skrbi za človeka!
S sobotnim (28. jan.) občnim zborom v mokronoškem obratu KGP Brežice so se konči^ občni zbori
sindikalnih podružnic v trebanjski občinL Predsednika
občinskega ^ndikalnega sveta Toneta Goleta smo po
vprašali o najvažnejših vtisih s teh shodov in o pri
pravah nanje. Takole nam je odgovoril:
»Občne

zbore

sizKlikalnih

Ker nacionalizacija ni v pristoj- podružnic smo začeli priprav
nofti občinske uprave, temveč ljati že v lanskem oktobru.
zveznih organov, Je skupSčlna na
zadnji seji soglasno sklenila, da Predsedstvo našega sveta je
privoli v to in predlaga zvezni organiziralo sestanke izvi^
komisiji razveljavitev nacionaliBa- nih odborov v vseh podruž
clje in vrnitev prostorov ndtdanJemu lastniku, ki Je poigano hi- nicah. Na njih smo se po
šo po vojni obnovil.
svetili predvsem vsebinskim
Pričakovati Je, da bodo tudi dru pripravam in izbiri osrednjih
gi nekdanji lastniki nacionalizira- točk dnevnih redov, čland na
nih prostorov začeli pritiskati na
občii^o upravo, venidar Jim Je šega sveta, ki so sodelovali,
tr^a povedati, da Jeričevih pro so pomagali pri ocenjevanju
storov ni imela v upravljanju no stanja in pri ugotavljanju
bena delovna organizacija (kar Je
pri tem Belo važno), da so ostali glavnih problemov predvsem
njegovi prostori — dve sobi brez z vidikov uveljavljanja člo
pogrebnih pomožnih prostorov — veka kot upravljalca v sa
dalj časa prazni in tako druibeno
moupravnem sistemu. Naš nanekoristni.

Število tuberkuloznih
oboleni žal ne pada
Nekako prepričani smo, da tuberkuloza pljuč ni
več posebno ne^rama in množična bolezen med na
šimi ljudmi. Toda podatki kažejo, da lii tako. Ion
ska fluorografska akcUja v trrtjanjska občini, ki je
stala skoraj tri mlUjooe starih dinarjev, je odkrUa
573 sumljivih primerov pljučnih obolenj. Od teh jih
je 217 tuberkuloesnih — prav toliko, kot pred Šti
rimi leti, ko Je fluopografiranje odkrilo 749 srmiIJivlh primerov.
Relativno Je t<H«J 'StevUo tuberkuloznih otooles^j
večje, kot Je bilo takrat, ali s drugimi besedami
povedano, bolezen apet dobiva važnejše mesto. Tu
berkuloza je predvsem socialna boleaen, ki ne
usmiljeno in kruto opocarja na mnoge nereSene
socialne probleme. Povemo naj, da je od 17.360
prebivalcev občine bilo lani 1347 oseb deležnih so
cialne pomoči, za kar je Slo samo i« občinskega
proračuna 59 milijonov Sdin. Ve» to pa je S OBIrom na potrebe še vedno premalo.

men je bil doseči, da bomo
v razpravah v delovnih orga
nizacijah imeli pred seboj
resničnega človeka, takšnega
kot je in šede potem ocenje
van vse, kar je od njega od
visno.
Da pomeni dotom priprava
že skoraj u^h, nam Je po
trdila praksa. VŠl zbori so
bili opravljeni na dan sklica
in ni bilo treba nobenega
ponavljati. Udeležba je bila
Badovoljiva in nadpovprečna
v primerjavi z drugimi se

stanki aU z zbori v prejšnjih
letih. V vodstvih podružnic
je bik) zamenjanih skoraj 2
tretjini članov, kar nam spet
zagotavlja Sinšo aktivnost. Na
zborih so ljudje odkrito in
sproščeno povedali vse pro
bleme in nepravilnosti, s ka
terimi se srečujejo pri delu.
čeprav so bile morda neka
tere razprave preozke in eno
stranske, tega ni jemati kot
slabost, če uF>oštevamo dejan
sko stanje, pdsan sestav ljudi
po podjetjih, različne delov
ne nav^e, razlike v stopnji
izobrazbe in značajih. Po
membno se nam zdi, da mo
ramo sitremeti k temu, da
bomo v razprave vključili
čimveč ljudi. Ce uspemo za
gotoviti to, bomo zagotovili
tudi množično razmišljanje o
težava^. Le iz tako široko
zasnovanih razprav bomo lah
ko dobili kvalitetne zaključ
ke in se z vso vnemo borili
za njihovo uresničitev.«
M. L.

Ostre zahteve
na javnih tribunah
Na javnih tribunah v Sentrupertu in na Trebelnem, ki
sta bili v neddjo, 29. januar
ja, so številm kmetje — last
niki gozdov zahtevali, naj
gredo n^ovi gozdovi pod
upravljanje GG Novo mesto.
Od občinskih mož so zahte
vali, naj še enkrat uredijo to
vpr^anje.

Novomeščani brez mladinskega kluba
Novomeški mladinski klub nimanja aa delo v organiza
je že več . let zaprt: stare cijah, je Dulaj* navedel dva
Verjetno
glavni
prostore so najprej zasedli razloga.
šahisti, zdaj pa jih je pre vzrok je, da so mladi le red
vzelo
krojaško
piodjetje ko ali i>a sploh niM deležni
Obrtnik. Mladinskih plesov priznanj za svoje delo. To
ni več. Do nedavnega so jih je odraz položaja v večini
organizacij, ki
prirejali vsaj v domu JLA, množičnih
zdaj pa so še tam odpovedali jim glavno nalogo p>omeni
gostoljubje. Za vzrok nava pridobivanje finančnih sred
jajo, da bi mladina napraivila stev, pri tem pa pozabljajo
preveč škode na novi opremi na mlade moči. Neaktualni
v lokalu
Ukin tev starega mladin
skega kluba so utemeljevali
s tem, da med mladinci za
klub ni bilo dovolj zanima,
nja in je bila udeležba pre
majhna. Mladi pa tirdijo, da
je bil klub zaprt predvsem
zaradt slabe oti^anizacije.
Na zadnji mladinski konfe
renci sredi januarja so 2sato
sklenili, da morajo dobiti
nove prostore. Ker občinski
statut pravi, da ima vsaka
organizacija pravico do svo
jih prostorov, bodo svojo za
htevo postavili pred občinsko
skupščino

in zato nezanimivi programi
mladine ne morejo pritegniti!
Seveda pe ni dovolj, da si
je mladina postavila opti
mistične načrte, če bo pro.
gram hotela uresničiti in se
rešiti nekaj let starih proble.
mov, ki jo tarejo, bo morala
ob pomoči množičnih organi2!acij tudi sama resneje pri
jeti za delo.
S. SPLIHAL

Vesti iz Socialistične zveze
•v

KO SZDL v SOTE
SKI so se pred kratkim do
govorili za novo vodstvo. Za
predsednika je bil znova iz
voljen Tone Virant, za taj
nika Jože Kerče in blagaj
nika Jože Bradač.

•V PODGRADU SO OB
ČANI na nedavni konferen
ci SZDL govorili predvsem
o neurejenih šolskih vpra
šanjih. Evidentirali so šest
odbomiških kandidatov —
Muhiča, Branka
Predsednik občinskega ko. Zdravka
miteja ZMS v Novem mestu Turka, Jožeta Baniča, Draga
Uroš Dular meni, da je mla Jeniča, Ivana Brudarja in
dina storila največjo napako, Ivana Staniša ml.
ker s svojimi problemi ni •BRUSNICANI SE RES
sproti seznanjala občinskih NO pripravljajo za dokončno
forumov. <5e bi njeno delo ureditev kulturne dvorane.
potekalo bolj organizirano, Za to imajo vse možnosti.
se ne bi kar nenadoma 2^- •NA HINJAH SO PRED
šla v tako hudi zadregi. De LAGALI, naj bodo njihovi
javnost mladih je zdaj sko nriožni kandidati tarije druž
raj popolnoma zamrla.
beni delavci; Janez Skebe,
Na vprašanje, zakaj je Jože Konte in Stanko Blat
med mladino vedno manj za. nik. Ker so tudi na Prevo-

Gimnazijci na smučeh
kuiictah. Med siuikalci je uil na
15 metrski skakalnici najbolJSi
Stane Gabrijelčič t, najdaljšim sko
kom 14 metrov.
Precejšnje Število gimnazijcev
sodeluje na smiičarskih tečajili.
Medtem ko bodo boljSi smučarji
Po enourni vadbi v sankanju in končali s tečajem v CrmoSnjicah
smučanju so najprej tekmovali šele ob koncu počitnic, so ga za
opravili ie v prvem ted
sankači po drevoredu z Marufa četniki
proti Bršlinu. Med posamezniki nu. Tečaj na Marofu je vodil pro
sta zmagala Bruno Mirt (1. a) s fesor telesne vzgoje na gimnaaji
časom 44 sekimd in Marta Gorenc Igor fenko, udeležila pa se ga je
(2. d) s časom 64 sekiind. Med le dobfa tretjina od 30 prijavdvosedi sta bila najboljia Spilar Ijenoev. Temu je bil gotovo v*rok
in Menger s 43. sek. in MiloŠevi- tudi slabo vreme. Kljub pomanj
čeva ter Adamičeva s 43,7 sek, kanju snega je tečaj v redu pote
medt«m ko sta med me&animi kal. Tečajniki &o predelali sačetdvobedi dosegla najboljši čas Pe niSko in nadaljevalno Solo smuča
telin in Remihova 43.3 sekunde. nja, na koncu pa ao izvedli Se
pregledno tekmovanje. V smuku
Smučarji so tekmovali v 21ebeh. Bta zmagala Karel KapS (23,7 sek)
V veleslalomu in smuku sts pr«- in Irena Urti (26), v veleslalomu
pričljivo zmagala Nace Sila (2. c) p« Mavrlcij Zupančič (34,6) in
• 25,4 in 19.2 sekimdah ter Irena Vanja Mesarič (49 sekund).
P J.
Glonar (4. a> v 15.7 io 27.3 .seTik prea- poiieinimi pocitmcami
so imeli dijuki ;:imnazlje v No
vem mestu že po tradiciji Športni
dan. Vodili .so ga profesorji Igor
Penko. Jelka Hude in Tone Bartolj, udeležba in opremljenost di
jakov pa sta bili boljši kot lani

NOVOMEŠKA KOTONif

lah predlagali dva kandida
ta, bo verjetno v tej volilni
anoti kandidiralo kar pet
kandidatov.

HINJE: s prosto
voljnim delom
popraviti poti!
Suho kmjino že dlje časa
tarejo enake skrbi. Tako so
se tudi v Hinjah odločili, da
bodo s prostovoljnim delom
popravili ix>ti. V programu
aa letošnije leto pa imaoo še
vrsto drugih del. Urediti na.
meravatjo poikiapalisče v Hinijah in agjraditi novo mrUško
vežico.
Radi bi dobili nove prosto
re, kjer bi ordiniral zdiravnik.
ki prihaja iz Žužemberka. Do
slej so imeli prostore v pi
sarna kmetijske 'zadruge, ki
pa teomi namenu ne more
ustrezati. Predlagali so, da bi
adaptirali sobo v zadružnem
domu
2e na lainski konferenci so
raapravljali o škodi, ki jo
kmetom
povzroča divjad.
Sklenili so, nau bi lovska dru
žina Laizina okrepila svo(je
člajistivo in taiko pa«pffeč©vala
ve6jo štaock), ki jo povzroča
zaščitena ki neoiasčitena div
jad.

Bo ostalo le pri
obljubah?
Tako smo upravičeni vpra.
šaiti d^ovne organizacije, ki
so nedavxx) obljubile prispe
vate isa novo Solo v Novem
mestu okoli 9 milijonav Sdin,
vplačale pa so do toilka, 31.
januairja. opoldne komaj 740
tiso Sdin oziroma še slabe
desetine ne! Knitjevna skup
nost, ki je v ta namen od
prla poseben tekoči račun pri
Dolenjski banki in hmanibiici,
bi z vetako ve^im 2Bx1ovo1Jstviom nadaljevala i>ri6efto de
lo za ncfvo šolo, ko bi se
hkrati z njenim prizadeva
njem povečeval tudi kupč^
na tem računu. Morda pa bo
kaj več priliva, ko bodo na
rejeni zaiključni računi?

Cedo, Miran, Frenk in Mio (od leve proti desni) — to so člani novomeškega
ansambla električnih kitar CRNI TULIPANI, ki edini poskrbijo za razvedrilo
mladine. Vendar pa imajo le redko priložnost pokazati svoje znanje. Mladinski
klub bi tudi zanje pomenil veliko pridobitev. (Foto: Janez Pavlin)

Evidentiranje kmalu l(ončano
V delovnih organizacijah bodo morali pohiteti
30. januarja se je sestala volilna komisija pri ob
činskem odboru Socialistične 2!veQ!e v Novem mestu in
obravnavala merila, ki >ih bo treba zagovarjati na
kandidacijskih zborih.
^ubliskih zborov so predla
gani:
(GOSPODARSKI ZBOR: inž.
Janez Penoa, Milan Blatnik,
inž. Konrad Mehle, Ivo Novšak in Ciril Jamovič;
SOCIALNOZDRAVSTVENl
?BOR: Majda Jereb, Milena
Popovič in inž. Branka Jedločnik;
PROSVETTNO - KULTURNI
ZBOR: Miloš Jakopec, prof.
Jože Glonar, Ljubo Milošević, Boris Savnik in Vinko
Cimski;
ORGANIZACIJSKO - POLI
TIČNI ZBpR; Ludvik Kebe.
Vinko Bambič, Janes Požar,
Franc Beg. inž. Jože Tanko,
inž. Jože Petrič in Miro
Thorževski;
REPUBLIŠKI ZBOR: Zvo
ne Pere, Jože Cvitkovič, inž.
Jože Legan in dr. Franc Ho
čevar, Sergij Thorževskij in
Slavko Doki.
ZA RP:Pt)BLIdKO KONFE
RENCO, v katero volimo iz
Kdo so poslanski
naše občine pet delegatov,
kandidati?
so predlagani: dr. Franc Ho
Predlac^anje kandidatov za čevar, Boža Korinšek, inž.
republiške poslance je v glav Peter Ivanetič, Jože Cvitko
nem opravljeno. Za pet re- vič in inž. Niko Rihar. De-

Člani voklne komisije so
sklenili, da bodo ob izbiri
poganskih in odbomdških
kandidatov upoštevali nasled
nja merila;
družbeni proizvod gospo
darske
panoge, strukturo
prebivalstva
(s
posebnim
poudarkom na spolu), oseb
ne in sploSne kakovosti kan
didata in njegove moraJnopolitične kakovosti.
Na podlagi takSndh meril
bo možno zagovarjati profi
le kadrov, ki naj bd uspešno
opravljali odgovorne naloge.
Na seji so imeli tudi spi
sek vseh predlE^^anih kan^datov. Ugotovili so, da so v
delovnih organdzacdjah evi
dentirali prepočaisi. Sklenili
so, da bo^ na to opozorili
samoupravne
organe, ker
sindikadni odbori pri eviden
tiranju niso imeli uspešne
roke.

KJE BO STALA HIŠICA?
(Nadaljevanje in konec)

Prostor za visoke gradnje
je določen
Ce upo^vamo, da so gradbeni
okolii^i v novomeški občini vačinoma že pozidani in^da za mnoga
območga še ni zazidalnih načrtov,
b6mo razbrali, da je aelo nujov)
pripraviti potrebno urbanistično
dcricumentaci^. 2e
je v ob
čini okoli '150 črnih gradenj! Ker
mnogi ne morejo dočakati potreb
nih dovoljei^j, začenjajo graditi
kar brez njih.
Precej manj je malo pr^;i; o?isanih težav pri družbeni gnidnji,
torej pri gradnji večjih stanovanj
skih hiš. Zemljišč, zazidljivih z
večjimi stavbami, je še na voljo.
Toda stanovaT>)a aa trg so pre
draga, zato p(^etja raje dajejo
kredite posameznikom. To je po
sledica sedanjega (ob i^jegovem
sprejemu tako hvaljenega) novega
sistema kreditiranja sbainorvaTijske
graditve
Po ^rbani^4tičnem progriimu
Novega mesta »o predvidene viso
ke gradnje na Znančcvih njivah in
• BrSlinu, v podaljšku naselja
Majde i^ilc in na Drski.
Najprej bo pozidan z večjimi
Btannvan.i.skini] stavbami prostor
na ZnančoviH njivah. Ta gradnja
se bo začela še letos in bo trajala

do konca 1969. Od takrat dalje se
bo nadaljevala v podaljšku nase
lja Majde dilc ali pa na Drski,
kjer bodo medtem pripravili zem
ljišča. Gradnja v Bršlinu se bo
lahko začela šele, ko bo ta pre
del mesta oskrbljen z vodo.

Vodovod, kanalizacija
in elektrika
z nižijo zazidavo, toretj -z grad
njo eno\.tanovarx).skih hiSic, je pre
cej teže. Ta graidnja se v zadinjih
časih odvija na območju Mestnih
njiv. Ločenske ceste, Bršlina, Cegelnioe in Budne vasi. vendaJ na
omenjenih področjili podjetje VO
DOVOD ne more več izdati nobe
nega soglasja za priključek na vo
dovodno omrežje.
Kar zadeva oskrbo z vodo je
boljša v Sraihelu, Regerči vasi in
GotnI vasi, z malo večjimi strani
v Žabji vasi in v podaljšku nase
lja Majde Sile. Precej draže pa bo
veljal prikljijček na vodo zasebne
graiditelj© na obmoft.'ai Volčičove
ulioe In Drteike.
Problem zase je kanalizacija.
S to ne bodo imeli težav ^»sebni
graditelji v podaljšku naselja Maj
de Sile in nad 2^rebško oesto,
več bodo nvjrali odšteti za kana
lizacijo v žabji vasi in na območ
ju Volčlčeva ulica — Drska. Regerča vas, Smihel, Gotna vas in

Bučna vas pa nims^jo kainalizaciije
in bo treba aa te predele najprej
izdelati idejne pat>jekte za kanali
zacijo.
S priključki na električno om
režje ni posebnih težav, saj je
to ceneje (če je gradnja strnjena),
kot pa vse dru^ komunalne vtreditve.

Letos spomladi in junija
nekaj, drugo pozneje
Pri zasebnih gradnjah gre naj
teže prav zaradi komunalne neure
jenosti zazidljivih zemljišč. Da bi
težavo odpravili, je izdelan prio
ritetni vrstni red zasebnih gradenj
in komunalnega urejainijia zemljišč
za te gradnje. Do spomladi letos
bodo pripravljeni celotni zazidalni
načrti za montažno naselje v Žab
ji vasi, za podaljšek naselja Mftjde Sile in 2a območje Volčlčeve
ulice in Drske, dalje v Šentjerne
ju, na levem bregu Zužen^rka.
na območju Straže, Vavte vasi in
na Otočcu.
Do konca j'unija 1967 morajo
biti izdelani naičrti aa Smihel, Regerčo vas in Crotno vas ter idejni
projekti za kanalizacijsko omrež
je s čistilnimi napravami na tem
ohonočju.
Podjetje VODOVOD in Stano
vanjsko po(^tje naj se povežeta
z vsemi prizadetimi delovnimi or
ganizacijami, da bi a združenimi

močmi labko lu^edili oskrbo leve
ga dela Krke z vodo. Ko bo iigotovljano, koliko vode bo potreb
ne za oskrbo, stenovaloerv v dalJSi
bodočnosti, je treba i^delaiti idejni
načrt za oskrbo z vodo, nato pa
zazidalni načrt za to območje. Ko
nec 1967 oziroma do začetka 1968
bo n:>oralo biti nx)žno določiti šte
vilo građenu na levom bregu Krke
in rok, v katerem naj bodo te za
sebne hiše zgrajene.
Zazidalni načrt za stanovanjsko
sosesko ob Ločenski cesti, ki
izdeluje projektivni biro EMONA
iz l^jubljane, moira upoštervoti nv)• žnosti za razvoj tovarne zdravil
KRKA in tovarne perila LABOD,
želje prosilcetv delovnih organiza
cij o strukturi srtanovaivj in obstoječe komunalne napravo.

Kako zbrati denar
za ureditev^emljišč?
V pripravo gpradbenih zemljišč
dtejejo: odkup .zemljišča, geodet^e meritve, izdelava zazidalnih
načrtov in izdelava načrtov za ko
munalne napraive. Te stroške pla
ča ob pridobitvi lokacije bodisi
občan (zasebni graditelj), bodisi
delovna organizacija.
Ker stanovanjsko podjetje v
Novem mestu, ki mora zemljišče
urejati, nuna zadostnih obratnih
sredstev, bo najelo kredit na 3
do 4 leta v znesku 40 milijonov
starih dinarjev pri Dolenjski ban
ki in hranllniri Ta kredit bo na
jelo iz namenskih srod.sU>v biv^

jsgate bo i27vxiill]a občanska
tconferenca.

Kdo so odborniški
kandidati?
Za zbor delovnih skupno
sti v ObS so predlagani;
volilna enota (v. e.) 1; To
ne Pavlin in Jože Prirac; v. e.
11; inž. Mirko StrmSek,
.41ojz Zoran in Ivan šepec;
v. e. 13: Franc Gačnik; v. e.
17: inž. Lado Kotnik, Jože
Malnarič. Ferdo Florjančič,
lanez Vodopivec in Vlado
.4vsec; v. e. 19: Viktor Kot
nik, Lojze Bambič, Dušan
Može, Evgen Pungeršič in Jo
že Unetič; v. e. 21: Božo Ve
sel, Franc Lenard; v. e. 23:
Rudi Pintar, Franjo Milavič;
7. e 26 in 28: <\lbin Luur, Ci
ril Rahne, Stane lic; v. e. 30:
Jože Starič in Dane Mikec;
v. e. 32: Jože Gra.^k In Franc
Kren; v. e. 34: Katarina Topolovec; v. e. 38: Nlka ^ Lapajne in Kristina Pult; v. e.
40: Jože Pekolj; v. e. 42: Jo
že PMnk in v. e. 43: Tone Valentinčič.
sd

ga sklada za zidanje stanovanj
skih hiš, namensko za pripravo
gradbenih zemljišč oziiroma za iz
delavo zazidalnih in drugih načr
tov. Občinska skupščina Novo
mesto je priporočila Dolenjski
banki in hranilnici, naj Stanovanj
skemu podjetju o^bri ta kredit.
Dosed^vnji komunalni prispevek
bo zavoljo novih predpisov ukitxjen. Stroške komunalnega ure
janja bodo v bodoče iMSile delo
ma pristojne komunalne oi^aniaacije, deloma pa bo v ta namen
služil prispevek za uporabo mest.
nega zemljišča in deloma občan
sam. Po novem republiškem za
konu pa bo nosil stroške za ko
munalno ureditev zemljiSča občan
sam v celoti, če bo vztrajal pri
lokaciji na komunalno urejenem
zemljišču.
Konmnalne organizacije mora
jo zavoljo tega čimprej zajeti v
cene svojih storitev tudi razširje
no reprodukcijo, pristojni občin
ski organi pa nKiirajo pripraviti
merila aa uvedbo prispevka za
uporabo mestnega zemljišča.
ZA komunalno urejanje zemIjL^ič bodo lahko dale svoj denar
tudi delovne organizacije, v No
vem mestu pa je treba komunal
nemu podjetju »Vodovod« omogo
čiti najetje kreditov zato, da bi
našlo nove izvire, aa preskrbo
mesta z vodo.
Te, za razvoj Novega mesta in
vseh naselij v občini zelo pomemb
ne sklepe in priporrV^ila, Jo spre
jela ObŠ Novo rnoAM.
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Neurejene razmere v dijaških domovin {
0 Internata v Bršlinu in šmilielu grozita, da se bosta ker nimamo denarja. Popra sti vabimo na konference, a

0 podrla. Na šmihelskem dijaškem domu je nujno treba vilo bi zdaj veljalo že blizu se jih le redko udeleže. V na

0 popraviti streho: februarja 1965 bi za popravilo potre- 20 milijonov starih dinarjev, šem statutu sicer piše, da
0 bovali 14,830.938 starih dinarjev, zdaj pa že blizu 20
^ milijonov. Bršlinsko barako je črnomaljska garnizija
0 pred 10 leti odpisala s svojega inventarja kot neupo0 rabno, za novomeške dijake pa mora biti še vedno do0 bra! Internat na Kapitlju je prazen, ker domska skup0 nost ne dobi sredstev za adaptacijo prostorov in ure0 ditev stanovanja za vzgojitelja. Kdo je kriv za vedno
0 večjo škodo in neurejene razmere v novomeških dija0 ških domovih, se sprašuje marsikateri občan, zlasti
0 pa dijaki sami.
»Dijaška baraka« v Bršlinu
je vse prej kot primerna za
učenje, prej spominja na hu
de dni štiridesetih let — na
taborišča. Enojna okna z naoknicami in stene iz desak
ne morejo zadrževati mraza,
še zlasti, ker dijaki lahko za
kurijo v spalnicah le vsak
drug večer.
Vzgojiteljica doma Fanika
Plut pravi: »Za šest tisoča
kov, ki jih plačujejo za sta
novanje, jim več ne moremo
doti. Ne zdi se mi potrebno
kuriti vsak dan, saj se dijaki
med prostim časom zadržu
jejo v skupni sobi. Kuriti pa
smo začeli že pred občin
skim praznikom, 29. okto
brom!«
Dijak zadnjega letnika uči
teljišča ni povsem enakega
mnenja. »Res je, da smo za
čeli kuriti že za občinski
praznik,« pravi, »vendar sa
mo v skupni sobi. V spalni
cah smo začeli kuriti šele po
novem letu. Problem so tudi
sanitarije. Do nedavnega smo
imeli kopalnico v sosednji
baraki, zdaj pa jo imamo v
zidani hiši — vendar to ni
bistvena sprememba. Hoditi
v najhujšem mrazu iz kopal
nice v drugo stavbo verjetno
nd preveč zdravo.«
Tako vzgojiteljica kot di
jaki so se pritožili, du v ba
rako vdirajo tatovi, česar ne
morejo preprečiti, in da pro
fesorji ne kažejo nobenega
zanimanja za razmere, v ka
kršnih Živijo dijaki po inter
natih.

Stara navada:
kriv je denar
Bolj umestno vprašanje bi
bilo: Kdo je kriv, da denar
ja ni?
Tone Šega predsednik dom
ske skupnosti, pravi: »Novo
meška občina domov v No
vem mestu ne potrebuje, saj
je bilo lani od 62 le 7 dijakov
iz te občine. Največ jih je iz
Brežic, Črnomlja in Krškega.
Jasno je, kdo bi moral dajati
dotacije oz. pomoč.
Kamen spotike pa ni ved
no denar, ampak budi sklepa
nje pogodb. Pionir je ponu
dil domski skupnosti svojo
stavbo, toda pod nemogoči-

mi pogoji: za najemnino je
zahteval 6 milijonov starih
dinarjev in si hotel pridržati
pravico do enomesečnega od
povednega roka, tako da bi
dijake lahko postavil na ce
sto, kadarkoli bi hotel. Dom
ska skupnost talce pogodbe
ni mogla sprejeti.«

škoda pa je vedno večja. Cena
v internatu — hrana in sta
novanje veljata 20.000 Sdin —
pa ne moremo povečati, saj
skoraj polovica dijakov nima
družbene podpore, upoštevati
pa je treba, da imamo največ
kmečkih otrok, štipendije in
podpore pa so precej majh
ne.«

Sodelovanja ni
Prof. Veljko Troha, ravna
telj novomeške gimnazije:
»Srednje šole se z domsko
skupnostjo pogovorijo o ur
niku, da na tej podlagi v do
movih napravijo hišni red.
Tesnejše povezave žal ni.
Predstavnike domske skuiono-

Je prostija primerna
za dijaški dom?
Tone Šega: »če bi dijake
preselili v kapiteljsko proštijo, stanje ne bi bilo rešeno.
Za zdaj to ni mogoče iz dveh
razlogov: ni denarja, da bi
adaptirali prostore za dijake
in vzgojitelja, zaenkrat pa tu
di ne moremo dobiti vzgoji
telja. Dijakov pa brez njega
v domu ne moremo pustiti.
Težave nam dela tudi prosti
ja, ki ne dovoli večjih del.
šele ko ji je Elektro podjet
je zagrozilo, da bodo odklo
pili tok, nam je prostija do
volila napeljati električno na
peljavo pod ometom.«
Novomeški prost: »Seveda
ne dovolimo večjih adaptacij,
saj je prostija zasebna hiša.
Da pa nismo dovolili napelja
ti elektriko pod ometom, ni
res. Tovariš šega mi je sam
dejal, da je inž. že<rjal to od
svetoval, elekitro podjetje pa
nam nikoli ni hotelo odklopi
ti toka. Če dom ne mara sob
takih, kakršne so, jih mi prav
lahko porabimo za knjižnico
in aa arhiv.«

Ostrešje doma
v Šmihelu gnije

morajo razredniki skrbeti tu
di za življenje mladine izven
šole, vendar ne vem, da bi
kateri izmed njih že obiskal
enega izmed domov. Bolj se
zdaj zanimamo za dijake, ki
stanujejo v privatnih stano
vanjih, ker je vedno pogoste
je slišati, da jih tam izkori
ščajo.«
Tone Šega: »Naši vzgojite
lji hodijo redno na šole —
povprečno vsakih 14 dni. Ven
dar je tako sodelovanje še
preslabo, zato nameravamo
sklicati sestanek s profesorji
vseh šol, na katerem bi dolo
čili oblike za čim tesnejšo
povezavo.«
S. SPLIHAL
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SREDI ZIMSKIH ŠOLSKIH POČITNIC V BRUSNICAH

Vse po starem, tudi v stanovanjski stiski
kuhinja, ki kljub vsemu pri
pravi trikrat na teden eno
lončnico, kar koristi pred
Poglavje zase so stanova vsem učencem iz oddaljenih
Učenci osnovne šole v Brusnicah in podružnice
v Gaberju so odšli na zimske počitnice s precej neza nja za učitelje. Med 10 uči krajev.
vidljivimi ocenami prvega polletja. Izdelalo je le teljskimi družinami imata le
okoli 50 odstotkov šolarjev, med »cvekarji« pa je dve dobri, še kar prostorni Filmi v Prešernov
največ takih, ki imajo po eno, največ dve nezadostni stanovanji, druge so preskrb
oceni. Vsekakor jih čaka v drugem polletju trdo ljene za silo. Omeniti velja,
spomin
da sta dve družini z majhni
delo, če bodo hoteli uspeh popraviti.
Učenci in dijaki osnovnih,
mi otroki v po eni sami sobi.
Prostorska stiska brusni- To je toliko bolj nevzdržno, srednjih in strokovnih šol v
Na tem področju ni borej
v Brusnicah nič novega. Ob ške šole je namreč že tako ker je v zadružnem domu že novomeški občini bodo lahko
mnogih nerešenih vprašanjih, huda, da so morali eno učil več kot pol leta prazno dvo od 6. do 16. februarja videli
ki so tam, bo niti ne prese nico poiskati v zadružnem sobno stanovanje. Pravijo pa, vrsto literarnih in drugih po
neča. če malo bolj odgmemo domu. Posamezni razredi in da v njem za prosvetne de učnih filmov, ki jih bo Zavod
problematiko brusniškega šol njihova oprema v šolski lavce ni prostora.
za kulturno dejavnost iz No
stva, pa bomo ugotovili, da zgradbi tudi ne ustrezajo več.
vega mesta po šolah predva
Sladka kapljica v tej gren jal v počastitev Prešernove
so lahko tudi z uspehom — Na boljše pa zaradi splošnih
takšnim, kot je — zadovoljna. težav še nekaj let ni upanja. ki čaši je morda le šolska smrti oziroma v čast sloven
skega kulturnega praznika.
Na sporedu bodo: »Sinji ga
leb« (po istoimenski Seliškarjevi mladinski povesti), »Plat
zvona«, film po Aškerčevi ba
ladi »Tlaka«, biografski film
o Ivanu Cankarju, film o Pre
Razprava o skladu za novo šolo in prispevku delovnih organizacij — V svetu šernu, o Meštroviou in nje
le 7 novih članov
govih delih ter film »V doli
ni Soče«, ki pripoveduje o
Za včeraj popoldne je bila sklicana prva seja novo Dular, Franc Klapčič, Stane rojstnem kraju Simona Gre
izvoljenega sveta novomeške krajevne skupnosti, da Kobler, Tone Lavrič in Sta gorčiča. Vstopnina za š6lske
predstave bo 1 Ndin
bi po izvolitvi predsednika in podpredsednika sveta ne šmid.

V prvem polletju izdelalo le okoli 50 odstotkov šolarjev

Včeraj prva seje novega sveta KS

Tone šega: »V šmihelskem
domu stanuje namesto 140
dijakinj, za kolikor je prosto
ra, 174 srednješolk. Bazen te
ga pe ja v domu prostor za
45 otrok posebne osnovne šo
le; skupaj .je torej v njem razpravljala o nalogah po
kar 219 obrok. Ostrešje nad
Kot vemo, so se občani na
njihovimi glavami pa preti,
da se bo podrlo. Ob deževju območju novomeške krajev
ne skupnosti 15. januarja na
beče voda v spalnice, toda
strehe ne moremo popraviti, referendumu odločili za grad-
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Nočno kopanje
v Toplicah
Gostje v Dolenjskih Topli
cah so bili veselo preseneče
ni nad sklepom uprave zdra
vilišča, da je dovoljeno ko
panje tudi zvečer. Tako lahko
gostje še po večerji odidejo
na kopanje.
Po prijavah sodeč lahko do
lenjsko zdravilišče v bližnji
prihodnosti pričakuje precej
obiskovalcev. Bojimo se celo,
da bo poleti zmanjkalo pre
nočišč.
D. G.

referendumu.

njo še ene osnovne šole v No
vem mestu ter hkrati pristali
na to, da bodo tri leta pla
čevali samoprispevek. Zato je
moral svet krajevne skupno
sti na včerajšnji seji imeno
vati upravni odbor sklada za
to šolo in razpravljati o usta
novitvi sklada. Novoizvoljeni
svet se je prav tako namenil
predlagati občinski skupščini,
da bi priporočila delovnim
organizacijam, naj bi v sklad
za novo šolo prispevale po 1
odstotek izplačanih (neto)
osebnih dohodkov.
V svetu, ki je imel sklicano
sejo včeraj, je samo 7 novih
članov, ker j« bilo 10 članov
prejšnjega sveta znova izvo
ljenih. V novem svetu so:
0 Zvone Pere, Riko Cigoj,
Anica Thorževski, Vinko Vitkovič, Rihard Šoper, Marinka
Zgajnar, Vera Papež, Ivan
Zoran, inž. Rade Kalinovič,
Rihard Romih, Milan Teropšič, Marjan Jaz/binšek, Ivan

Delavni upokojenci

Novomeški rojakzdravnik univerzi
tetni profesor

29. januarja je imel odbor
društva upokojencev v Vavti
vasi sejo, na kateri so člani
razpravljali o vseh problemih,
ki tarejo upokojence. Največ
so govorili o povečanju po
kojnin zaradd vedno večjih
življenjskih stroškov. Menili
bo da je 5-odstotru) poveča
nje premajhno, če jih že nI
mogoče povečati za 23 odst.,
mj bi Jih vsaj za 15 odst.
V odbor so pritegnili nove
člane, ker je nekaj starejših
umrlo. Določili so, da bo ob
čni zbor 30. aprila.
D. GREGORC

Na medicinski fakulteti
uvniverze v Ljubljani se je
habilitiral novomeški ro
jak primarij in doktor me
dicinskih znanosti Bogo
Skalicky za izrednega uni
verzitetnega profesorja po
rodništva in ginekologije.
Priznanemu zdravnikustrokovnjaku, predstojniku
mariborske porodnišnice,
ki rad prihaja v svoj rod
ni kraj Novo mesto med
prijatelje in znance, ob po
delitvi tega visokega aka
demskega naziva iskreno
čestitamo!

S t . 5 (880)

OBVESTILO
Komisija za ugotovitve pokojninske dobe
pri občinski skupščini Novo mesto obvešča
občane, ki imajo vložene zahtevke za ugotovi
tev pokojninske dobe, da je po določilih zako
na o spremembah in dopolnitvah temeljnega
zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni
list SFRJ št. 1/67), prenehala odločati o za
htevkih za ugotovitev pokojninske dobe. Od
14. I. 1967 so za odločanje o posebni in zava
rovalni dobi pristojni komunalni zavodi za
socialno zavarovanje.
Izvršilni odbor skupščine Republiške skup
nosti socialnega zavarovanja mora najpozneje
do 31. III. 1967 določiti organizacijo službe v
zavodih za socialno zavarovanje, ki bo prevze
la zadeve za ugotovitev pokojninske dobe od
občinskih komisij. O tem, kdaj bodo zavodi
prevzeli nerešene zadeve, bomo stranke obve
stili.
Novo mesto, 28. januarja 1967.
OBČINSKA KOMISIJA ZA
UGOTOVITEV POKOJNINSKE DOBE

Senjernejski zimski motiv. (Foto: P. Miklič)

Novomeška kronika
• PRED ŠTUDIJSKO KNJIŽNI
CO Mirana Jarca so pretekli te
den spet popravljali
vodovodno
cev, tako da so imeli vozniki mo
tornih vozil precej preglavic pri
srečavanju na ozki cesti. Upamo,
da zaradi slabega tlakovanja ne
bo spet luž na tlaku.
• DOLENJSKA BANKA in hra
nilnica v Novem mestu je raz
pisala nagradno žrebanje za svo
je vlagatelje, ki varčujejo pri Do
lenjski banki in hranilnici v No
vem mestu in podružnicah.
• V NOVI RESTAVRACIJI na
Otočcu bo odslej vsako soboto in
nedeljo ples. Igral bo zabavni
ansambel Dćhors.

Drevi v Novem mestu:
»Pisalni stroj«

Mestno gledališče ljub
ljansko bo drevi uprizori
lo v novomeškem Domu
kulture Cocteaujevo dra
mo »Pisalni stroj«. Jean
Cocteau, katerega »Straš
ne starše« smo nedolgo te
ga videli tudi v Novem
mestu, je v navidezno pre
prosto zgodbo iz nekega
francoskega provincialnega mesteca vpletel veliko
izrazitih družbeno kritič
nih primesi, s čimer je ig
ro dvignil visoko nad ra
ven bulvarke. Dramo je
zrežiral Igor Pretnar, vlo
ge pa so zasedli: Franci
Presetnik, Franjo Kumer,
Franček Drofenik, Nika
Juvanova, Alenka Svetelova in Anka Oigojeva.

41 \ mNEDELJEK
dija
ki novomeških Sol spet prestopi
li šolska vrata, štirinajst dni po
čitnic Je marsikdo^porabil za raz
vedrilo na snegu, najnes-rečnejši
(ah najbolj leni v šoli) pa so
morali med tem časom poprijeti
za knjige.
• PTIČKI SO OSTALI sredi zi
me brez hišic. Včasih so na vsa
ki zelenici v Novem mestu stala
na palice pritrjena zavetja zanje,
zdaj pa jih skoraj ni nikjer več.
čez -nekaj dni se bo spet začela
šola: morda se bodo vsaj pionir
ji spomnili na drobne ptičke?
• TRŽNICA ne more biti Novomeščanom nič več v ponos. Be
tonska ograja se podira in vsak
hip se lahko sesuje. Verjetno bi
bilo ceneje, da bi jo prej popra
vili
• KAM NA PUSTOVANJE? —
se sprašujejo te dni našteti Novomeščani, ker se ob številnih
vabilih ne znajdejo. — Gostinska
podjetja so tudi tokrat izobesila
lepake o pustovanju, ki ga name
ravajo prirediti. S pustnimi pri
reditvami torej nismo v zadregi,
kar znova potrjuje, da ima pust
med nami še največ pristašev.
• FANT, SREDNJE RASTI, s
pomečkanim klobukom in ponošenim suknjičem, je neko opol
dne v prejšnjem tednu zasul s
pomarančnimi olupki pločnik pred
trgovino Astra na Glavnem trgu
in požel marsikatero pikro pri
pombo mimoidočih, ki so videli
nekaj korakov stran koš za od
padke. Na odpadkih je marsikdo
lovil ravnotežje, ker je hudo dr
selo. Do naslednjega dne so jih
— na srečo — odstranili.
• GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodile so: Bernarda Zec iz No
vega me6ta,
Cesta komandanta
Staneta 10 — dečka, Milena Zager lz Novega mesta, Mestne nji
ve blok 9 — Vanjo, Ivanka No
vak lz Novega mesta, Paderšičeva ulica — Zdravka.
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Mojstri drsanja v Tivoliju
Niti leto še ni preteklo od
velike športne prireditve na
ledu — od svetovnega prven
stva v hokeju — pa Ljubljana
spet gosti najboljše športnike
Evrope, tokrat v umetnost
nem drsanju. Dvorana v parku
Tivoli je od torka naprej spet
v središču pozornosti evrop
ske in svetovne javnosti, saj je
za nastope najboljših drsal
cev povsod po svetu veliko za
nimanje.
Vsakdo, ki je imel že priložnost
občudovati mojstre likov, skokov,
piruet ter športnih plesov na le
du bodisi preko TV ali pa nepo
sredno na drsališču, bo te dni
prav gotovo izkoristil priložnost
in si vse to ogledal v Ljubljani.
Na svoje oči se bo lahko prepri
čal o virtuoznosti svetovnih pr
vakov Protopopova in Belousove
iz Sovjetske zveze, avstrijskega pr
vaka Danzeja, Vzhodne Nemke
Gabrielle Seyfert, Čehinje Hane
Maškove in ostalih.
Prav tako se bo lahko na svoje
oči tudi prepričal, da se je raz
lika v kvaliteti med evropskimi
mojstri in našimi mladimi pred
stavniki (Jugoslavijo bodo zasto
pali Ljubljančani: športni par 21letni Matija Sketa in 1? letna Anči
Dolenc ter med posameznicami
20-letna Kaljuša Derenda)
tako
zmanjšala, da bodo lahko na pri
hodnjih prireditvah enakega po
mena že igrali pomembnejšo vlo
go.
O umetnostnem drsanju ne bi
izgubljali besed. Ta športna zvrst je
(predvsem zaradi pogostih T V
prenosov) zelo blizu tudi onim,
ki se drugače za šport ne zani
majo. Za razliko od mnogih dru

gih panog umetniki na ledu ne
pritegujejo samo za šport navdu
šene mladine, ampak so zaradi
estetskih
vrednot umetnostnega
drsanja zelo priljubljeni pri naj
širšem občinstvu. Tekmovauje v
drsanju je pravzaprav na meji
med športom in revijami — ples
nimi prireditvami.
Letošnje prvenstvo se je začelo v
torek zjutraj z nastopom moških
v obveznem programu (3 liki),
zvečer pa je bila slovesna otvo
ritev prvenstva. Po otvoritvi so iz
vedli obvezni program športni in
nato še plesni pari. V sredo do
poldne so moški nadaljevali z
obveznim programom, zvečer pa
so po nastopu športnih parov v
prostem drsanju proglasili prve
prvake Evrope.
Ker je sestavek
napisan pred pričetkom EP-67, še
ne moremo postreči z imeni zma
govalcev, toda prav gotovo se ne
bomo zmotili, če zapišemo, da sta
prvaka postala sovjetska umetnika
na ledu — Oleg Protopopov in
njegova žena Ljudmila Belousova.
Danes — v četrtek, so pričele
tekmovati posameznice v obvez
nem programu (prvi 3 liki), zve
čer ob 19 uri pa bo na sporedu
tekniovanje moških v prostem dr
sanju. Po končanem tekmovanju
bodo proglasili novega prvaka Ev
rope, ki bo po mnenju mnogih
prav gotovo Avstrijec Danzcr.
V petek zjutraj nadaljujejo tek
movalke z obveznim programom,
zvečer pa bo »finale« (tekmova
nje v prostem drsanju) za plesne
pare, ki bo prav gotovo med naj
atraktivnejšimi večeri prvenstva.
V soboto bo tekmovanje le zve
čer. Od 19. ure dalje bodo tekmo
vale posameznice v prostem drsa-

nju. Po tem nastopu bodo progla
sili novo evTopsko prvakinjo. Kandidatinje za ta naslov so tri:
vzhodna Nemka Gabrielle Scjrfert,
Čehinja Mana Maškova in Madžarka Zsuzsa Almassy. Zaključek le
tošnjega prvenstva bo v nedeljo
ob 16. uri, ko bo ekshibicijski na
stop vseh najboljših.
Za one, ki si bodo ogledali pr
venstvo neposredno v Hali Tivoli,
nekaj podatkov o cenah, ki so
pristopne: za popoldanski del tek
movanja so cene vstopnic soraz
merno zelo nizke (sedeži 2 ND,
stojišča 1 ND), dražje pa so za
večerni del programa, ko je na
sporedu zanimivejši del tekmova
nja — prosto drsanje. Takrat so
stojišča po 3—4 Ndin. sedeži pa
od 6 do 15 Ndin. Najvišje cene so
za zaključno prireditev v nedeljo,
ko so sedeži po 15 Ndin (slabši)
in po 20 Ndin (boljši), stojišča
pa 5 Ndin. Po sporočilu orga
nizatorjev so vstopnice za zaključ
no prireditev (sedeži) razprodane.
Vsem onim, ki pa si bodo prven
stvo ogledali doma ali pri sose
dih preko TV, nekaj podatkov o
prenosih: danes — v četrtek, bo
ljubljanska RTV prenašala prosto
drsanje moških od 21.10 dalje: v
petek bo prenos tekmovanja ples
nih parov od 20.37 ure dalje, v
soboto pa l>o TV dvakrat prenašala
tekmovanje žensk v prostem dr
sanju. Prvi prenos bo od 19.20.
ure, nadaljevanje pa od 21.30—
22.30. ure. V nedeljo popoldne bo
od 16. ure dalje direktni prenos
najzanimivejšega nastopa — ekshi
bicije vseh nosilcev medalj letoš
njega KP in ostalih najboljših.

O smrti Janeza
Moleta še ni
uradnega poročila
»Po »ljubljanskem dnevni
ku« povzemamo vest, da jim
niti v 12 dneh po smrti Jane
za Moleta, ki je umrl 18. ja
nuarja v večernih urah v ljub
ljanski bolnišnici, ni bilo mo
goče dobiti uradnega poročila
o športnikov! smrti.
Menda pregled električne
naprave (kardiotahometra), s
katero so merili utrip Jane
zovega srca, ni odkril nobene
okvare, ki bi kakorkoli lahko
povzročila Moletovo smrt. Me
nijo, da so F>o pomoti zame
njali kabel, po katerem teče
močnejši tok in služi za na
pajanje naprave, ter kabel,
katerega bi moral imeti šport
nik priključenega na pasu.
Kako je prišlo do usodne za.
menjave kablov, bo pokazala
preiskava, ki še traja.

Športni dan
novomeških
gimnazijcev

Ob koncu polletja so se dijaki
novomeške gimnazije zbrali na
Marofu, kjer so se pomerili v
sankanju in smučanju.
V veleslalomu je zmagal Nace
Sila (2.c) pred Juretom Leganom
(4.a) in ^fcšom Perocijem (3.b).
Pri dekletih je brez konkurence
FRANC MIKEC zmagala Irena Glonar (4.a). Tudi
s smuku je zmagal Sila pred Le
ganom, medtem ko se je na tret
je mesto uvrstil Kopač (3.a).
Na 15-metrski
skakalnici
je
zmagal Stane Gabrijel (2 c) s sko
koma 14 in 13,5 m, drugi je bil
Kmet (2.c) z dvema skokoma po
11,5 m, tretji pa Prijatelj (l.c) z
dvema skokoma po 10 metrov.
postala dolenjska prvaka
Največ dijakov je tekmovalo v
sankanju. Med posamezniki je
tekmovanje?
zmagal Mirt (l.a) pred Banovcem
(3.b) in Murnom (4.c). med dvo
jicami pa sta bila najboljSa Špiso zmagale Trbovlje (Forte, Biz
lar in Menger (2.a) pred parom
jak) pred Novim mestom (Kopriv Vidmar-Vuica (l.b) in BanovecKranjec (3.b). — Med posamezni
nik, Sonc).
Članice: Bevc (Trbovlje) 2:21.3 cami je tekmovala le Marta Gobree konkurence. — Mladinci: 1. renc (2.d), v parih pa sta zmaga
Senčar (Trbovlje) 1:19,8, 2. Boršt li Milošičeva in Adamičeva (2.d)
nar (Novo mesto) 1:25,2, 5. Turk
pred parom Adamič-Luzar (2.d)
(Novo mesto) 1:27,0, 6.
Verbič in dvojico Remih-Rajer (2.c). —
(Novo mesto) 1:27,3, 7. Furlan 1: Mešani pari: 1. Petelin-Remih
32,0, 8. Legan (oba Novo mesto) (3.c), 2. Vidmar-Gorenc in Vovk1:33,4 itd. Dolenjski prvak je po Kristan <4.b).
Po Športnem dnevu sta se v te
stal Borštnar, ekipno pa so zma
lovadnici pomerili košarkarski re
gale Trbovlje (Šenčur, Plavčak)
pred Novim mestom I (Novine, prezentanci maturantov in tretjih
Turk) ter III. in II. ekipo Nove letnikov. Maturantje so zmagali z
rerultatoin 136:118.
J. P.
ga mesta itd.
Mladinke: brez konkurence je
zmagala Doljakova (Novo mesto)
s časom 3:20,0.
V nedeljo, 5. februarja, bo v
Crmošnjicah consko pionirsko pr
29. januarja so bile v Piranu
venstvo v veleslalomu. Najboljši
se bodo kvalificirali na republi kvalifikacije za vstop v slovensko
ško prvenstvo
S SPLIHAL namiznoteniško ligo. Med 15 ekipa
mi so Novomeščani zasedli odlično
tretje mesto. Ce bi imeli več sre
če pri irebu, bi bili lahko celo
drugi.
Novo mesto so zastopali So
mrak, Kapi in Uhan. Somrak Je
Na smučarskih terenih nad Cr- bil najboljši igralec na turnirju,
mošnjicami je vsako nedeljo več saj sploh ni doživel poraza. Dobro
turistov. Temu Je zlasti pripomo je Igral tudi Kapft.
IK
gla občinska zveza ra telesno kul
turo, ki Je zgradila na Gačah vleč
nico in zdaj vsako nedeljo prireja
tekmovanja. Glede na to. da v Cr
mošnjicah leži sneg še dolgo po
tem, ko povsod po Dolenjskem že
V nedeljo, 15. januarja, so ta
skopni, ima ta predel vse možno borniki GTS is Sevnice priredili
sti, da postane resnični smučarski tekmovanje v sankanju. Prvenstvo
oenter Smučanje bo tako lahko je bilo dobro pripravljeno in je
postalo eden najbolj priljubljenih v celoti uspelo.
športov na Dolenjskem.
Na približno 350 m dolgi progi
D. GRKGORC jc med posamezniki zmagal Bran
ko Derenda, ki je v dveh vožnjah
čas 60 sekund (33 in 35),
Hren in Kalčič prvaka dosegel
med dvojicami pa sta s časom 67
Na klubskem prvenstvu Pionirju sekund 34 m 33) zmagala Drago
Je v disciplini 3 x 200 lučajev aa Jazbec in Toni Krejan. Zmagoval
člane oz. 3 x 100 lučajev za mla ci so prejeli skromne nagrade. Id
dince sodelovalo 22 kegljačev, ki jih Je preskrbela četa.
B. L.
so se borili zu klubskega prvaka
in pokal. Pri članih je z veliko
prednostjo zmagal Bogdan Hren,
ki je v treh nastopih podrl 2514
kegljev, pred Tonetom Krušičem
z 2432 keglji itd. Pri mladincih
Nedavno so na občnem zboru
je prvo mesto osvojil Zvone Kal krškega šahovskega kluba ugoto
čič s 1068 keglji pred Francem vili, da Je zaradi neresnosti ne
Drenikom (1043), Zlatkom Romi katerih članov, začela volja med
hom (1000) itd. Klubsko prven igralci pojenjavatl. Ko bi se mo
stvo je bilo obenem priprava za rali nedavno v okviru zasavske
start v slovenski ligi, ki se začne lige pomeriti na desetih deskah s
še ta mesec. Pionirjev! kegljači
brežiškimi šahisti, so dvoboj iz
želijo ponoviti lanski uspeh, ko gubili (10:0), ker so imeli pre
so osvojili 6. mesto in si s tem
malo Igralcev. — Za novega pred
zagotovili udeležbo na državnem
sednika je bil izvoljen inž. Niko
prvenstvu.
jm. Curent.

Trbovljam pokal Vinka Paderšiča
Novomeščana Bruno Koprivnik in Jure Borštnar sta
za leto 1967 — Zakaj deklet ni bilo na
V Crmošnjicah je bilo preteklo
nedeljo medobčinsko smučarsko
tekmovanje v veleslalomu za po
kal Vinka Pederšiča, na katerem
so sodelovali smučarji Dolenjske
in Zasavja. Obenem je bilo to tudi
prvenstvo Dolenjske, vendar so žal
sodelovali le smučarji
Novega
mesta,
Črnomlja
in Kočevja,
medtem ko se Trebanjci in Metličani tekmovanja niso udeležili. Vrh
vsega sta bila oba predstavnika
Kočevja diskvalificirana.
Prireditelji so imeli srečo z
vremenom, saj je bil Bneg dovolj
trd. Proga za veleslalom, ki so
jo morali smučarji prevariti dva
krat, je bila dolga 830 metrov z
višinsko razliko 245 m in je imela
30 vratic. Kot leta 1965 so Imeli
tudi letos največ uspeha Trbo•eljčani, ki so že drugič — lani
tekmovanja zaradi pomanjkanja
snega ni bilo — osvojili pokal Vin
ka Paderšiča
REZULTATI
dani: 1. Forte (Trbovlje) 1:13.2.
2. Koprivnik (Novo mesto) 1:21,4,
S. Kačar (Novinar Ljubljana) I:

Šnort v
Kočevju
• KJUGUANJE — Kočevski keg
ljači še naprej tekmujejo v svoji
skupini za uvrstitev v republiško
ligo, vendar k^še, da jim to ne
bo uspelo. V drugem nastopu na
kegljišču KK Slovana v Mostah so
dosegli 5867 kegljev, na kegljišču
Maksa Perca v Ljubljani pa 6466
Ker je ljubljanska tekmovalna sku
ina dokaj močna, kočevskim keg
ačem zaradi premalo izdatnega
treninga uvrstitev med najboljše
verjetno ne bo uspela.
• SMUČANJE — Udeležba na
iolsklh smučarskih tečajih ne do
sega pričakovanj. Na vseh smuči
ščih je okoli 130 pionirjev in pio
nirk, ki bodo imeli po končanih
tečajih tddt tekmovanja.
Prvenstva v biatlonu pri Drašgošah so se udeležili tudi kočev
ski lovci: Maks Konačni k je za
sedel odlično 5. mesto. K tako do
bri uvratitvl mu Je pripomogla iz
redna spretnost in mirna roka pri
Streljanju. Konečnik, ki Je bil naj
boljši strelec, si Je za darilo iz
bral t&rmos steklenico. Z nasme
bom Je dejal: »Ta ml bo najbolj
koristila, ko bom čakal lisico.«
• SAH — Pričelo se Je klubsko
prvenstvo za leto 1967, na kate
rem se bodo najboljši kvalificirali
sa dolenjsko šahovsko prvenstvo.
Na prvenstvu nastopa le 10 naj
boljših igralcev, odsoten p« je
mojstrski knndidat Rudi Oster
man, ki je pri vojakih.
V prvih treh kolih so bile Igre
selo izenačene: I. kolo: Cimer —
Vovk l:!i. župane — Ivlč remi,
Hegler
"•ornik 0:1; U. kolo:
Mester
Cuier 0:1, Safer — Ke
fler 0:1. Iv
— Mohar 1:0, Vovk
— Zupane 0:1: III. kolo: Cimer —
Atlmec 10. Zupane — Mestek 0:1,
Vovk
Mohiar 1:0. Stanje po
III. kolu: 0'irter 3 točke. Ivlč 1 in
pol (1>, Gornik 1 (I), Mohar, He
gler in
»»k 1 (1> itd.
A. ARKO

B

23,8, 4. Bizjak (Trbovlje) 1:23,9,
5 Petan (Brežice) 1:25,7, 6. Sonc

tNovo mesto) 1:36,6 itd. — Bru
no Koprivnik je postal dolenjski
prvak za leto 1967. Med ekipami

Iž kočevskih
telesnovzgojnih
društev
Odbor TVD Partizan je imel zad
njo sejo v svoji mandatni dobi.
Govorili so predvsem o pripravah
na občni zbor, ki bo v petek, 10.
februarja, v domu telesne kulture,
pa tudi o finančnem položaju dru
štva, o uspehih in načrtih ter o
kandidatih za novi odbor
V prvi polovici februarja bo
imelo občni zbor tudi planinskedruštvo. Lani so člani društva
uspešno delali, letos p« jih čaka
nekaj težkih nalog. Popraviti bodo
morali planinsko kočo na Stojni
pri Jelenovem studencu in oboo
viti vse markacije na svojem ob
močju. Da bodo naloge lahko iz
polnili, bodo morali planinci v
novi odbor izbrati sposobne in de
lavne člane.
Kočevski strelci delujejo izven
okvira občinske zveze za telesno
kulturo in tudi strelišče sami ure
jajo. Vendar pa bo treba tako
članstvu kot vzdrževanju strelišča
posvetiti več poeornosti, da si bo
strelstvo priborilo izgubljeni ugled. Društvu bi morali več mo
ralne in materialne pomoči nuditi
zlasti Zveza mladine in krajevna
on-anizaci ja ZROP.
A. ARKO

Povprečni rezultati
V novomeški zimski kegljaški
ligi sta bili med tednom na keg
ljišču Pionirja odigrani dve koli.
V obeh ligah sta v vodstvu eki
pi Pionirja. Železničar, ki je pred
tekmovanjem veljal za favorita,
se zdaj presenetljivo' nahaja aa
zadnjem mestu. — Rezultati: I. li
ga: Toplice : Železničar 445:418.
Pionir : Vseh devet 457:405, II. 11ga: Elektro : Iskra 349:133, Sta
rih devet : Krka 368:388, Pionir
(mladinci) : Bolnišnica 354:340,
Pionir (mladinci) : Starih devet
340:296.

Lestvici:
Pionir
Vseh devet
Luknja
Toplice
Selezničar
Pionir ml.
Iskra N. m.
Stari devet
Bolnišnica
Krka
Elektro

1. liga:

3 30 0
320 1
2 10 1
4 10 3
4 10 3
II. liga:
4 4 0 0
3 2 0 1
4 2 0 2
3 1 02
3 1 0 2
3 0 0 3

142!): 1253 6
1348:1370 4
898: 895 2
1735:1782 2
1784:1894 2
1453:1324
1270:1146
1483:1506
1062:1086
1135:1163
1010:1173

Na Gačah vse več
turistov

Sevniški taborniki
so tekmovali

Krški šahisti so
zborovali

8
4
4
2
2
0

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski
postaji: Franc Avguštin, Cvetk« Crebmn, Anton Avguštin,
Jože Avguštin, Anton Zupančič, Franc Mura, Joše Mura, Franc
Murn, Drago ftetina,
Dominik Mura. Ivan Ravbar, Franc
Bradač. Rudolf Struna, Jože Grabnar, Metod Rom, Avgust
Murn, Jože Berus, Rudi Zamida, hi Jože Mavsar. člani kolek
tiva G. O Podturn; Ludvik Oblak, upokojenec iz Podhoste;
Marija Zagore, Albina Legan in Danilo Kovačič, člani kolek
tiva Novoteks Novo mesto; Franc Kastebc. dijak Ekonomske
srednje šole v Novem mestu; Ivan Smolič. član kolektiva
„ONP Instalater Novo mesto; J oi* Peciga, posestnik is Obrha;
Danica Peciga, gospodinja iz Obrha; Ivan Sporar, posestnik
iz Podhoste; Anton Turk, posestnik iz Podhoste; Ignac Krhia,
član kalotiva Mesarija Novo mesto; Kristina Vidmar, go
spodinja iz Grabrovca, In Ježe ftvlrt,
posestnik is Jelš.

Plavalci na zimskem
treningu
Za plavalce krškega Celulosarja
ni oddiha. Ker oe morejo več
plavati v busenu, se se preselili
v partizanov« dvoran«, kjer ai
nu liinjo moči sa uspešne nasto
pe v tekmovanju druge cvesuc li
ge. Vodstvo kluba je plavalcem,
ki
večinoma dijaki in študent
je. v časa zimskih šoUdh počit
nic organiziralo trening v vodi —
v ha/enu »agreli<Ve

I
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Novomeščani tretji
v Piranu
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V spomin Janezu Moletu
Vse ljubitelje športa in at
letike je močno pretresla ne
nadna vest, da se Je v sredo,
18. januarja, v Ljubljani pre
trgala življenjska nit komaj
21 let starega atleta-tekača Ja
neza Moleta, mladinskega rekoroderja
in
repreeentanta
SRS in SFRJ.
Vsi, posebno tisti, ki smo
ga dobro poznali, smo ob ve
sti osupnili. Nismo mogli ver
jeti, da je nesreča Janezu pre
križala življenjske in športne
načrte, da ga ne bo nikoli več
na stezo.
Zadnjo nedeljo pred smrtjo
sem ga še srečal v Ljubljani
z dekletom, s katerim se je
lameraval poročiti. Nasmejan
in optimističen kakor vedno
mi je povedal, da trenira kot
še nikoli, ker se mu je po
škodovana noga
popolnoma
pozdravila. Spet bi bil rad kot
v letu 1965, ko je podiral mla
dinske rekorde.
2al se mu želje ne bodo
mogle uresničiti. Kruta usoda
je hotela, da bodo njegove
Sprinterice za vedno ostale
obešene na klin — njemu v
spomin.
Janez Mole, ki se je 1946 le
ta rodil v Smarjeti pri No
rem mestu, je živel za atleti
ko. Bil Je športnik v pravem
pomenu besede: vsako prosto
uro je izkoristil za trening ali
delo v klubu. Ni le treniral in
tekmoval, bil je tudi odbor
nik, lani pa so ga atleti Olimpije izvolili za svojega kape
tana. Naloge je opravljal z ve
seljem, z njemu lastno šegavostjo, zaradi katere so ga
imeli vsi radi.

Tudi novomeški atleti ga
bodo ohranili v najlepšem spo
minu, ker so večkrat skupaj
tekmovali. Janez je bil pono
sen, če so ga povabili v no
vomeško ali dolenjsko repre
zentanco. Lam je kar dvakrat
zastopal novomeške barve: v
Novem mestu smo ga videli
na dvoboju z ekipo Linza, z
Novomeščani pa je potoval je
seni tudi v Bratislavo. Oba
krat se je izkazal, čeprav so
ga vso sezono močno ovirale
poškodbe.
Janez bi nedvomno še veli
ko dosegel v življenju in v
atletiki, saj je bil delaven, ta
lentiran in odločen. Njegov
največji atletski uspeh je bilo
nedvomno 2. mesto v teku na
1500 m z zaprekami na mla
dinskem troboju med repre
zentancami Poljske, Romunije
in Jugoslavije v Krakovu. Ta
krat je postavil nov državni
mladinski rekord — 4:12,2.
Še in še bi lahko naštevali
njegove uspehe in vrhunske
rezultate v tekih od 800 do
1500 metrov. Nedvomno drža,
da je bil to šele začetek pre
hitro zaključene športne ka
riere.
S smrtjo Janeza Moleta ni
izgubila samo mati edinca in
dekle svojega zaročenca, mno
go sta izgubili tudi slovenska
in jugoslovanska atletika. V
Novem mestu, kamor je Ja
nez nameraval priti po kon
čanem šolanju na poslovodski
šoli in kamor se je vedno rad
vračal, ga bomo močno pogre
šali. Vsem bo ostal v trajnem
spominu.
F. MIKEC

Pogovor z zdravnikom

Človeški tipi
Marsikdaj in marsikje beremo ali pa slišimo, da je
ta in ta takšfcn tip, ki je nagnjen k taj in tej bolezni,
medtem ko je nekrio drug spet drugačen tip in torej
nagnjen k drugi boleeni.
Ze davno so se ljudje med seboj opazovali ki se
razdeljevali v posamezne Upe glede na rast, razvoj in
sploh zunanjost. Posamezni znanstveniki so ta opazova
nja natančneje opisali, jih tudi obdelali in tako smo do
bili pojem konstitucija. Konstitucija pomeni pri neka
terih samo podedovane lastnosti, pri drugih tudi pridob
ljene. Zaradi tega, ker moramo upoštevati praviloma
oboje, saj je človek produkt dednih osnov in okolja v
enaki meri, bolj odgovarja pojem reaktivni tipi ljudi kot
konstitucionalni tipi. Ljudje pač reagirajo na različne
vzroke bolezni po svoje, kakor so nagnjenost podedovali
ali pa pridobili. Zato včasih lahko že v naprej sklepamo
za kakšno boleznijo bo nekdo zbolel, če bo živel v nekem
okolju ali pa jedel neko hrano, ki mu bolezen lahko
sproži.
Reaktivne tipe ljudi razdelimo v tri osnovne tipe, ki
bi v našem jeziku nekako odgovarjali naslednjim poj
mom: suhi, normalni in debeli tip.
0 Suhi tip, s tujko mu pravimo tudi astenični ali
leptosomni tip, je visoke in mršave postave, ima majhno
glavo na dolgem vratu, ozek in potegnjen trup. V obraz
je navadno bled. Mišice so tenke in dolge, okostje je
nežno. Ljudje tega tipa so nagnjeni k jetiki, dobe kile,
nagaja jim povešono drobovje, zbole za ranami želodca
m dvanajstnika, rade se jim razvijajo ploske noge in krčne žile. Rane sg jim celijo hitro in dobro. Ta tip ljudi je
nagnjen k živčnosti, od duševnih bolezni k shicofreniji.
Ženske tega tipa so slabokrvne, nagnjene k splavom in k
izvenmaterrr.čni nosečnosti. Duševno so ti ljudje sanjarji,
omahljivci, brezkončni debaterji, idealisti, pri soljudeh
ne najdejo vedno razumevanja. Dosežejo pa navadno ze
lo visoko starost. Kot športniki se odlikujejo in posebno
v atletiki dosegajo rekorde.
£ Normalni, skladno zgrajeni mišični tip, niuskularni ali atletski s tujko, ima močno razvito okostje in krep
ko mišičje, široke rame, ozke boke in navadno grob ob
raz. To so skratka postavni ljudje. Pravijo, da se človek
tega tipa precenjuje, da je grobo odločen in da sicer
realno opazuje svojo okolico in Jo tudi tako presoja. Ti
ljudje imajo močno razvito vezivno tkivo in so nagnjeni
k brazgoiinjenju raznih vnetij.
0 Debeli tip, s tujko mu pravimo pikničui ali digestivni tip, je čokat, zavaljen, prsni koš ima širok, rame
pa ozke, kratek vrat, širok obraz rdeče barve, navadno
Je plešast. Ti ljudje so udobni, počasni, svojeglavi in
Izrazito trmasti. Nagnjeni so k povišanemu krvnemu
pritisku, k poapnenju ožilja k boleznim presnove in k
revmatizmu. Radi se jim razvijejo žolčni kamni, pa tudi
sladkorna bolezen. Od duševnih bolezni nagibljejo k ma
nično depresivni psihozi. — Takoj moram poudariti, da
prav takih izrazitih tipov ljudi ni veliko. Največ Je ljudi
meftanih tipov s poudarjenostjo v ta ali oni tip.
Pozabiti tudi ne smemo, da človeški tipi pomenijo le
možnost, da se bo pri njih ta ali ona bolezen razvila,
nikakor pa to ni nujnost, niti ne verjetnost v velikem od
stotku pomeni torej le grobo označenje brez druge pre
soje.
Vedeti moramo namreč predvsem to, da Je človek
produkt dednih osnov in okolja, v katerem živi. Ker pa
notranje in zunanje okolje na človeka neprestano vpliva
ta in se spreminjata v svojem vplivanju, je seveda
reaktivnost organizma človeka spremenljiva in zaradi
tega tudi nagnjenost k tej ali oni bolezni.
Dr. BOŽO OBLAK
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PISMA UREDNIŠTVU
Sramotna
invalidnina
Tovariš urednik!
Osebni dohodki, invalidni
ne in pokojnine so se po voj,
ni že večkrat zvišale in se
prilagodile življenjskim raz
meram. Kaj pa družinske in
validnine? Z ženo sva dru
žinska upravičenca po sinu,
ki je padel v NOB. Zdaj do
bivam 1200 dinarjev na me.
sec, žena, ki je začela dobi
vati invalidnino malo kasne,
je, pa le 200 starih dinarjev.
Znesek je ves čas enak, če
prav je vmes minilo že 12 let.
Mar temu še lahko rečemo
invalidnina?
Pozanimal sem se, kakšni
so pogoji za dodatek. Odgo
vor je bil jasen: »Ne smete
več imeti posestva, pa boste
dobili 12 tisočakov!« Jaz dva
najst, žena nič, pa še brez
posestva! 21 starih tisočakov
pa bi lahko dobil le, če ne
bi imel otrok v službi ali če
bi bil z njimi skregan.
Kako naj. živi mati padlega
borca s starim maiem brez
posestva le z 12.000 Sdin?
Človeku se zdi, kot bi moral
za kazen posestvo izgubiti.
Res je: otroci pomagajo star
šem, dokler se ne poročijo.
Pa potem?
Kaj si lahko misli mati
padlega borca ob 200 dinar,
jih, ki jih dobi vsak mesec
za padlega sina-borca? In
kdo je borca vzgajal, ga hra.
vil, učil, oblačil, zdravil?
Zdaj, Jco padlih ni več, se
tudi za nas ne zanima nihče
več, borci pa ne morejo več
govoriti.
Želel bi. da na moje pisa
nje kdo odgovori!
FRANC ZLEMR,
DAMELJ 6

CE 59-50, zakaj
tako?
23. januarja sem se kot
vedno ob 14,40. uri vračala
peš iz službe domov. Pri hiši
Gornji Lenart št. 9 me je
ujel fičko CE 59-50 in me
poškropil z blatom ne samo
po obleki, ampak tudi po
obrazu. Da me je neprevidni
ali nesramni voznik poškro.
pil z blatom, se mi je že več
krat zgodi'o, take prhe pa še
nisem doživela.
Vozniki avtomobilov naj se
zavedajo, da cesta ni name.
njena samo njim! Zlasti spo
mladi, ko bosta sneg in dež
napravila po cestah veliko
blata, bi lahko bili obzimejŠi. Mislim — in tako verjet
no vsi pešci — da bi bilo
treba take in podobne ob.
jettneže kaznovati. Ne verja
mem, da bi potem še s takim
veseljem drveli po blatu mi.
mo pešcev.
JUSTINA SPELJAK
Gor. Lenart 9,
p. Brežice

Zakaj propada
ljudsko
premoženje?
Tovariš urednik!
Nekako v letu 1949 je ta
kratna Kmetijska zadruga
Veliki Kamen na Velikem
Kamnu postavila prepotrebno mostno tehtnico. Ta je
zelo precizno totala, saj je
bilo mogoče na njej za kon.
trolo stehtati celo lOdkg
kvasa. Kasneje so gospodar
ski ukrepi narekovali, da «<
je zadruga združila s KZ
v Brestanici. Spet je sledil
novi čas, ki je zahteval, da
so se kmetijske zadruge
z območja krške občine
združile v AGROKOMBINAT
Krško. Tehtnica na Velikem
Kamnu je ostala na svojem
mestu, odkup živine pa se je
preselil v Brestanico.
In v kakšnem stanju je
danes tehtnica, čeprav so
vseskozi pobirali tehtnino?
Zidovje hišice je docela raz-
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pokano, okno je imelo dalj
časa razbite šipe, zdaj pa so
polomljeni
celo
okenski
okvirji. Most tehtnice je
strohnel, čez nevarne luknje
pa ležijo kosi plohov in
okrajkov. Skratka: tehtnica
je na robu popolne propasti,
zadružniki, ki ao zanjo pri.
spevali, pa morajo tehtati
pridelke v oddcUjeni Podsredi ali na Vidmu pri Krškem!
Vprašujemo se, kdo je od.
govoren in kdo dopušča, da
se družbena lastnina tako
uničuje in kje je denar, ki
se je zbiral s tehtanjem, da
se tehtnica ne da popraviti.
Tehtnica je na Velikem Kam
nu nujno potrebna in zahte
vamo, da odgovorni naredijo
vse, da bo spet služila name
nu.
JOŽE MOSKON
Mali Kamen 4
p. Senovo

Zakaj zdravniški
pregled v pisarni?
Pod gorajim naslovom pisec
Sanka v Dolenjskem listu 19. ja
nuarja kritizira organizacijo zdra
vniškega pregleda varilcev v ob
n>tu Metalne v Krmelju. 61anek
je tendenciOEen in kaže, da je bil
pisec enostransko obvedčen, če*
prav je njegova kritika delno
upravičena. Menimo torej, da je
treba stvari prikazati v pravi lu
či in pojasniti, kako je prišlo do
spora.
Po predpisih o varstvu ljudi pri
delu mora nai obrat vsako leto
poslati na specialni zdravniški
pregled v zavod za medicino de
la vse delavce, ki delajo na zdrav
ju škodljivih delovnih mestih. Da
bi se izognili velikim stroškom,
smo se letos oogovorili z zavodom
za zdravstveno varstvo v Celju,
aa, bo zdravstvena ekipa oddelka
za medicino dela prišla v Krmelj
in tu delavce prettledala. Iz zavo
da so nam sporočili, naj v ta na
men pripravimo 5 sob. Pri iska
nju prostorov M pregled se iz
dveh razlogov nisiiio obrnili na
idravs^veno postajo v Krmelju,
čeprav Je v neposredni bližini
ob^ Metalne. Za pregled sme
določili .soboto, ko obrat ne dehi,
da ne bi motUl proizvodnje.
Zdravstvena postaja pa v tem ča
su dela, zato smo menili, da nam
ne more odstopiti primemlta pro
storov. Imrii smo tudi slabe izkui^je pri pregledu novembra 65,
ko nam je zdravstveni dom iz
Sevnice, kamor sodi krmeljska
sdnnrstveoa postaja, šele po me
sec dni in pol dolgem dopiM:varju in telefonskih pogovorih dal
prostore. Vendar je takrat pre
gled opravljala ekipa obiatne am
bulante Metalne, ki Je Mela le
tri ljudi in rabila dva prostora,
medtem ko je ekipa januarja le
tos štda šest ljudi.
Po dogovoru bi se moral zdrav
niški pregled začeti 7. januarja ob
8. uri. Uro pred začetkom pregle
da pa je vodja zdravstvene ekipe
po telefonu .^;x)ročil iz Celja, da
bodo imeli zaradi okrare na av
tomobilu eno uro amude, kar
smo varilcem povedali. Ker pa Je
tedaj na novo zapadri sneg, je
prišla sdravniika ddpa šele ob
9,40 in ob desetih zafiela s pre
gledi. Ko omenja delavce, ki sta
priAli tega dne ie ob 6. uri v Kr
melj. misli tov. Debelak verjetno
na tistih pet varilcev, ki so de
lali v nočni ismeni od 6. na 7
januar in so na pregled počakali
kar v Krmelju.
Pregled Je bil končan ob 15. url
in ne ot> 17. uri, kot navaja tov.
Debelak.
Očitno Je torej, da tov. Debelak
enostransko prikazuje idravniški
pregled varilcev. Po naAem mne
nju Je razburjenje med varilci
povzročila predvsem dveuma za
muda sdmvstvene ddpe iz CMJa,
ki pa Je naatala iz objektivnih
raalogov.
IVAN SKIBAH,
vamocitni tehnik.
METLANA, Krmelj

Še enkrat: Poštar
pride le vsak
tretji dan
Novomeiko podjetje aa PTT
promet Je poslalo odgovor na čla
nek pod gornjim naslovom, U Je
bil objavljen v Dolenjiftem listu
19. januarja:
V sadetku leU 1966 Js bila na
dostavnem področju poite Artiče
uvedena dostava poMnih poiiljk
dvakrat na teden. Narekovali so
jo predvsem preobUmi dostavni
okoliši in tettd delovni pogoji dostavljaloa. Dostava Je bila zato
dolcuj neredno, pošta pa si ttidi
ni moglo zagotoviti rednega do
stavljača. Isto kvaliteto dostave
bi lahko obdrlali le s postavitvi
jo Še enega dostavljača, kar pa
no bi bilo ekonomsko utemeljeno.
Dostavljač pošte Artiče dostavi
sedaj povprečno 17S poAilJk na
dan: 76 . navadnih pisem In dopis
nic, 5 priporočenih poftUJk, 90 ča
snikov !n Caat^sov, 3 benCne nakasnk« s denarjem, 1 nalog sa

OBVEZNO POVSOD RAZEN NA FINSKEM
Cešld, hKriflodtski, aatedoo- dveh letšli pred porodom. V
nemšlki, itaMjeneki, lu^cseon- Bedgiji
dobi
zavarovanka
burški, madžatrski in sov^- prennco do denarnega pre
ski zavarovanci dobe nado- jemka, če je bila pred poro
mestik) v primeru boiezni dom vsaj "10 mesecev zavaro
brez po^^!b^lih pogojev. V ItBr vana. Prav tako v Franc: ji,
Išji niznajo pravice do nado- samo da poleg tega zahteva
mezćil (od zamarovanja) le jo ie, da nosečnica dela v
uslužbenci ki služničad. v zadnjih tnli mesecih pred
Sonrjetski zvezi pa izgubi pra porodom 60 ur. V Bolgariji
vico vsak zavarovanec, ki sar ne postavljajo nobenih pogo
monroljno zapušiti delovno me jev za nadcnmestiki porodntsto in se v roku enega me cem, le da prijeniajo neear
seca ne zaposli. V Franciji varovane matere podovico
imajo to urejeno tako, de je manj.
Z opisom značilnosta siste- V itusnede — po vrsti dejav nadomestiLo odvisno od
V Avstriji. Poljsiki, Švici in
Na
čehoslovaškem
mav v TBoaiih evropski dr nosti.
lovne dobe in časa zavarova
žavah hočemo predvsem otpo- imajo to pravico le aktivni nja .Kdor je 23aipK>sleo 6 me Zahodni Nemčiji dete zava
aoiiti x]A to, dia tudi drugod zavarovanci, meditem ko mo secev, pa bi rad dobil nado rovane doječe matere še do
datne pirejemke, v Franci,ji,
socialno zavarovanje ni koro rajo storitve doplačati.
mestilo, mora imeti v zad PoljsSd in Sovjetski zvezi pa
ve, ki bd jo samo molzJi. Sre
njih treh mesecih viaj 60 imajo to pravico tudi žene
čali bomo torej razne pravi
efektivnih deđovmh ur.
Strogi
do
zavarovancev.
ce in dolžnosti, pri tem pa
tuberkuloznih!
predvsem to, kdaj in kaJco
Za umrle: pogrebnine
zaivarovanci pravice tudd uži
v mnogih drt^vah imajo s
Pomoč porodnicam
vajo.
predpiši urejeno, koliko ča
v več državah so uvedli tu
in dojiljam
sa mora biti zavarovanec zar
di pogrebnino. Tako preje
Domaila
v
vseh
državah
Bv(»osdea, da lahko uživa ugod
majo v Italiji, PoJjski, Za
Nadomestila po
zdravstvenega varstva. roipe izplačuje zavarovanje hodni Nemčiji, Avstriji, čedelovni dobi in času nosti
tudi
nadomešča
ix)rodnicam.
V Italdji na primer za de
hos'.ovaški, BeJgiji, Luksem
zavarovanja
lavce ni omejitev, peč pa mo V Hodandiji, Italiji in Sovjet burgu in Madžarski posebne
ski zvezi vedjajo pri tem ena prejemke za umrlega zavaro
ObvezzK) aavaj-ovajije v pri- rajo biti uslužbenci iz indu
ka merila kot v primerih bomean bolemi in materinstva strijskih in trgovskih podje leeni. Poljska zahteva od svo vanca.
IZ TEGA
OKVIRNEGA
je uvedeno za oseStte v delov tij, bančnih in krelitnih usta jih zavarovali, da so pred
nem raaanierju in samostoj- nov ter zavarovalnih zavo porodom vsaj 4 mešeoe za OPISA je razvidno predvsem
dov zaposletki najmanj 30 dni
nib dejavnocrtah domala v
varovane, Švica pa, da traja to, da so pretežno v vseh
viseh tlržaivah, ki jih bomo da dobe pravico do zdrav zavaiiovanje vsaj 9 mesecenr evrop^h državah uveljavili
obravnavali. Drugače je v stvenega varstva. Snažilke in do dneva poaxxla. V. Bolga socialno bi zđra\'stveno za
dvici, katere federalni načrt druge hišne pomočnice mo riji zahtevajo vsaj S^raesečno varovanje ter s tem »ščitili
ne predvideva obveznega aa- rajo biti zavarovane nagmanj delavno dobo v istem pod svoje državljane, da pa so
varofvanja. pač pa imajo to 6 mesecev in imeti plačane jetju ali vistanovi, na Češko pravice in dolžnosti zavarov poeasneznih kantonih in prispevke vsaj za 12 tednov slovaškem pa najmanj 270 vance\' povsod zelo rasiične.
obišnah. Obveznega zavaro (v zadnjih 40 letih), da lah dni zavarovanj« v zadnjih
J Z.
ko dobe denarno izpdačiJo iz
vanja nime le Finska.
zaivarovanja.
V Bolgariji, Ceškoslova&ki,
Za tuberkulozne so predpi
Angliji in Sovjetski 2iveea si še zlasti ostri, saj dobe
imojo pravico do adravstve- pravšco za zdravstveno var
nega zavarovanja vsi držav stvo šele, če vsaj 2 leti pJaljani. Socialni zatvarovanci čujejo prisipevke.
dobijo lal uvedjaivljanju pra
vic denar na roke, zdravstve
Lahko ga pa komunalna skupnost predpiše
Za italijanske usluž
na zavarovanci pa imajo brez
plačne zdravstvene storitve.
bence ni nadomestil
Osebe s samostojnimi pokli
Sveti zavarovancev v pe<tih dolenjskih obči
Denarna nadomestDa iz za
ci v Franciji, Italiji, Luksem
nah se bodo v dneh od 1. do 3. februarja
burgu, Zahodni Nemčiji in varovanja dobijo v raznih dr
pomenili o tem, za katere zdravstvene storitve
Sovjetski aveea nimajo pra žavah v primeru bolezni in
naj bi novomeška komunalna skupnost social
vico na denarne prejemke so materinstva kot nadomestilo
nega zavarovanja predpisala obveza doplačila.
za zasltižek, aa opremo no
cialnega zavarovanja.
Na podl^ njihovih mnenj in pripomb bodo
vorojenčkov in p>omoč pri
Zdravstviem varstvo zaje dojenju ter pogrebnme umr
predlagali sklepe in jih preidložili ^ obravnavo
ma v mnogih evropskih dr lih zavarovancev.
in potrditev skup.ščini komunalne skupnosti.
žavah: zdranmdSki pregled in
zdravijenje, zobno nego. zob
Republiška skupščina socialnega zavarovanja je
27. januarja obravnavala pripombe z javnih razprav
no tehnično pomoč s proteo tem, katere zdravstvene storitve bi morali za
tičnimi sredstvi, laboratorij
Dohodek vodovoda
varovanca doplačati in katerih ne.
ske analioe, zdravljenje po
Skupščina je menila, da komunalna skupnost ne
v Krškem naj gre
rodnic, nujM kirurške pose
more (pcdeg ostalega, o čemer smo že poročali)
ge, zdravljenje v bolni^cah
drugam!
'
predpisati doplačevanja za preglede in adravljenje
in sanatiorijih, topliško in
v bolnišnici zavarovancem, ki bodo tja poslani.
klinvitsko zdravljenje, zdra
Krškem naj gre drugam!
Po prvotnem predlogu bi morala komunalna
vila. TBom. pomagala in po
Na zavodu za komsinalskupnost predpisati obvezno dcqalačilo tudi za pre
dobno.
no dejavnost v Krškem bo
gledi pri ^)ecialistib, zdaj pa je to republiška
Angleži šnai^o Imzpiačno do verjetno zvišali cene ne
skupščina izločila iz obveznega predpisovanja in je
zdravstveno varstvo, s tem katerim komtmalnim i^Iukomunalni skupnosti prepuščeno, da o tem odloča.
da so zBvaaxyvanoi uvrščeni gatn. Stroški so veliki zla

V času, ko obravnavamo novo v socialnem zava
rovanju pri nas, ko predlagamo, naj bi nadomestila
osebij dohodkov v pnrih 30 dneh bolezni izplače
vale deiovne organizacije, ko uvajamo doplačilo za
varovancev za različne zdravstvccie storitve in ko
razpravljamo o strož^ ukrepih v pokojninskem za
varovanju in o podobnem — vse z namenom, da bi
varčevali z denarjem in s^ostili samoufH^vo zava
rovancev ter tako šli tudi na tem področju v koraku
z refiHrmo — je zanimivo pogledati, kako je socialno
ozir. zidravstveno zavarovanje urejeno v nekaterih
bolj razvitih evropskih državah, kakšne jN-avice in
dolžnosti dajejo zavarovancem tamkajšnji zakoni in
predpisi.

NADOMESTILO ZA
SPECIALISTIČNE PREGLEDE

isterjavo ČMopiane naročnine, kar
da 37,73 Ndin dohodka.
Na dostavnem obhodu prehodi
povprećDO a km in Je zaposlen
po 7 ur ns. dan. Bruto oeetaii <k>hodU
40,83 Ndin, kar ni
veliko. Podjetje pa ima v dostav
ni službi ie velike poslovne stro
ške, predvsem za nabavo službe
ne obleke, rekvizitov,
povrata za
uporabo kolesa itd.
C« jvlmerjamo osebni dohodek
dostavljača in poslovne stroške z
dohodki, zlahka ugotovimo, da Je
že aedaj, ko pošiljke dostavljamo
dvakrat na teden, zaradi tako
majhnega itevila pošiljk dojtava
dovcrij pogosta. Da dohodki od
dostsvljendh pošiljk niso večji. Je
kriva tudi niika cena aa čas^ise,
po kateri prejmemo za dostavo 90
Isvodov le l.a Ndin.
Da bi i:dx>lJiaU dostavo, bi mo
rali postaviti le enaga dostavlja
ča, vendar M potem oba dostavIJi^ skoraj enako število pošil^.
kot Jih admJ eden. Upravičenost
dostave p« bi bUa dvakrat manjta.
Del doatavnega področja pošte
Artiče pa at ne more priključiti
dostavnemu področju brežiiUco po
ite, ker BO dostavljači te poMe
polno npoolenl pri sedanjem na
činu dostave. Zadevo bi tudi v
tem primeru lahko uredili le z na
mestitvijo novega dostavljača, kar
pa spet ne bi Mlo ekonomsko
upravičeno.
Prlzadettl prebivalci Imajo pravl00 ahtevati bolj pogosto dostavo
pošiljk, vendar le v primeru, če
obenem lahko zagotovijo tudi
sredstva aa kritje stroškov dosta
ve, ki jih iKijUlJatelJl niso pla
čali pri aprejetnnih poštah.

sti pri vodovodu in kana
lizaciji na Raki, v Bresta
nici fai na Senovem. Razli
ko so sedaj pokrivali iz do
hodkov vodovoda v ICrškem, vendar menijo, da to
ni pravilno in da bodo ra
je ubrali drugo ix>t. Manj
kajoči denar bodo posku
šali nadoknaditi z novim
cenikom.

Kako bodo pozidali
. Reso in Poljšco
v zazidalnem načrtu za

stanovanjsko sosesko Vi

dem—Resa—Polšca predvi
devajo dva hektara in pol
zemljišča za zidavo nove
osnovne šole. Površine na
Vidmu so že zdaj gosto
pozidane, le v aazzidalnih
okoliših Resa in Polšca je
še precej zemljišča za no
ve gradnje. Trenutno je
tam 70 enostaiK>vanjskih
hiš in nekaj gospodarskih
jx>slopij, V tem zazidal
nem območju predvideva
jo po zazidavi 2.775 prebi
valcev ali 110 prebivalcev
na 1 hektar.
Na tem delu stanovanj
ske soseske bodo postavili
175 enostanovanj^dh hiš,
>33 vnsptnih hiš, 4 dvojčke tn
J023D KUK£X; 9 stanovanjskih blokov.

Gasilci iz Praši
čev imajo nov dom

koikoli pomagale pri gradnji
doma. Na dom bodo še letos
vzidali sipominsko ploščo pa
dlim borcem NOV. Vaščani
bodo začeli letos ^irbti de
nar za gasilski avto.
Ob koncu zbora se je ptredsednik gasilskega društva sahvalil vsem pot^jetjem in ObS
Metlika za pomoč.
v nedeijo, 12. februarja, bo
v gasilskem domu letna kon
ferenca ZB NOV Drašiči.

29. januarja so imeli draši.
ški gasilci občni Tibor v no
vem domu^ki so ga odprli 27.
novemibra lani. Večino del so
otpravili vaščani prostovoljno,
za zidarje in druge strokov
ne delavce pa je vseka hiša
pmispevala hrano. V enonadstropnem domu je tudi dvo
rana za kulturne prireditve.
Mladinski aktiv je na silvePrednost
strovo pripravil igro Mutasti
muzikant, nato pa so gasilci
vrstnim hišam
priredili silvestrovanje.
Gradbeno podjetje SAVA
Za 8. marec bodo v domu iz Krškega želi na Vidmu
podestiili vaščanke, ki ao ka- graditi vrstne hiše in je

že zaprosilo za dovoljenje.
Svetu za urbanizem hkrati
predlaga, naj bi im Vidmu
V Skopicah premalo namesto
individualnih hiš
članov SZDL
predvideli več vrstnih gra
v Skopicah je včlanjenih denj. Vrstne hiše pripo
v Socialistično zvezo 96 ročajo tudi v Kostanjevici.
volivcev. Med njimi je 22
kmetov, 17 gospodinj, 10
upokojencev, 1 Shident ter
39 delavcev v industriji,
obrti in prometu. Krajev
na organizacija SZDL se
bo letos potrudila,
bi
pridobdlji v svoje vrste
več voldvcev.

NE HODI DOMOV BREZ

ms:'-
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REJCI PERUTNINE!
v predseeoni do 1. aprtta
sd pri nabavi vsaj 100
enodnevnih piščancev
lahko zagotovite

10 odstotkov popusta,
če piščance naročite vsaj
mesec dni vnaprej.

VALILNICA KZ Naklo
pri Kranju.

••TŽmii 7'^lii ' "'•" • t»<lS;Siž:"
<v

Šola za zdravstvene
delavce
Novo mesto
razpisuje
prosto mesto

INSTRUKTORICE

Mitja in Gregor sta med najmlajšimi tečajniki na Marofu, pa se kljub temu
pogumno spuščata v dolino. (Foto: Janez Pavlin)

„Smuči skupaj! Kar pogumno!"
240 mladih smučarjev sodeluje na tečajih v Novem mestu — Sredstev je
premalo, da bi SŠŠD Katje Rupene lahko kupilo smuči za otroke, ki jih ne
premorejo
Ni ŠB preteklo mesec dni, kaasmo na mladinski konlerenci Z^^
govorili o neaaniinanju mladine in
o premajlind aktivnoirti. Množica
mlc^ine, ki se na smučarskem te
čaju na Marofu vsak dan spušča
po pobočjih, pa dokazuje ravno
na&protno.
•»240 nas je,« je povedala
Ur»i:a MiKirj. »Lani .smo začeli de
lati po novem
programu: prej
smo sprejemali v leč-aj le učence
viSjih letnikov osnovne šole, zdaj
pa prav vse. Prvi uspehi so se 4e
pokazali. Dejstvo, da je skoraj
vsak četrti učenec naSe š<rie orga
nizirano na smučeh, daje upati,
da-bo smučanje postalo eden najpnljubljenejSih in np.jbolj mnoilčrrih Športov v Novem mestu.«
Tečajniki so razdeljeni v dve
skupini: prvo tvorijo učenci od
prvega do četrtega razredu, v dru
gi pa so učenci od petega do os
mega rasireda. NajmlajSe vodi prvi
Športnik Dolenjske Marjan Spilar,«>tarejše pa Draga Mislejeva, ki
skrbi tudi za vso organizacijo te
čaja. Pomaga jima deset smučar
skih učiteljev; Vanja Ka-stelic,
Jože Smodej, Pran ček Smrdu," Ja
nez Legtin, Marj«*i Kopač, Tomaž
Možina, Rnjko Sarman, Meta Za

gore, Tine Furlan in Matjaž Ver- na smučeh; Mitja smuča že tri
bič. Vsak ima. svojo skupino, s leta, jaz pa dve,« se je opogumil
kfatero vadi po določenem progra tudi Gregor.
mu. Pred začetkom tečaja so ime •Metka /jigorc je edina vodni
li vodiuki kratek tečaj, tako da ca. Povpra&Ui smo jo, kako se je
gre zdaj vse bree zastojev. Tov. za to odločila.
»Prijateljice so Sle v CrmoflnjiMislejeva in Spilar sta vse v(XKUke ptohvalila, saj svoje delo vest ce, jaz pa na tečaj. Smučati sem
no opravljajo, zanj pa dobijo le se naučila prav na tečajih, ki jih
Jo organiaii^o na4e športno dru
10.000 Sdin nagrade.
Ste imOi' gle^ vodnikov knkine štvo Katje Rupene. S skupino
sem
zadovoljna, in če me bodo
tfžave?
•Marjan fipiUr;
»Vodniki so /prihodnje leto spet povabili k so
bili <«koraj vsi nekoč snnii člani delovanju. se bom rada odzvala.«
Vsi, učitelji in tečajniki, so za
naj^ega športnega druStva In tudi
niso prvič na tečaju. MisUm, da dovoljni. Le odjiiga jim pov7xoč8
maio glavobola.
je naše Športno diiiitvo e€» redIn načrti?
k.4i. ki nima problema s kadri
»Zal na tečaju ni otnA manij
Tudi šola in delovne organizacije
nam zdaj, ko smo pokazali, kaj pre«Tiožnih stp.ršev. Sola ni dobi
zmor?nK>, rade priskočijo na po la dovolj sredstt-v, da bi kupila
smuči, ki bi si jih otroci lahko
moč.«
Med mnogimi, ki so se pogum sposodili.« je z obžalovaj>jem po
vedala Draga Misle j.
no »puSčali po strmi dolini.
bila tudi povsem enako oblečena •Zanleli obrazi mladih tečajfantka.
•nikov so kaaali veselje in veli»Pucljeva sva. Gregor je star •ko voljo, da bi postali »pravi
Sele .fiest let. jaz pa hodim v dru •
smučarji«, ki jih ni strah niM
gi razred.« je povedal Mitja. Bi •najhuj.4e strmine. Padec se nik
la sta verseda pohvale, da žo do •dar ne konča z jokom, prej je
bro vozita.
•povod za prešeren smeh.
»Saj sva v najboljM skupu«, ki
STANE GRANDA
jo vodi Tine. Tudi nisva prvič

Javni tribuni v Šentrupertu in na
Trebelnem o gospodarjenju z gozdovi
Preteklo
nedeljo
sta
krajevna odbora Sociali>
stične zvexe v šentrupertu
in na Trebelnem na od
ločno zahtevo lastnikov
gozdov sklicala javni tri
buni o dodelitvi gozdov v
gospodarjenje gozdno go
spodarskim
organizaci
jam. Problem je dobro
znan. Zakon o gozdovih do
loča, da občinska skupščina
dodeli gozdove v družbeni
in državljanski lastnini v
okviru enega gozdnogospo
darskega območja tisti
gozdnogos{>odarski organi
zaciji, ki na tem območju
posluje. Odlok izvršnega
sveta SR Slovenije je teri
torij občine Trebnje razde
lil na dva dela in ni upo
števal mnenja občinske
skupščine in lastnikov goz
dov o dodelitvi gozdov v
gospodarjen,)e eni gozdno
gospodarski organizaciji.
Dvorani na Trebelnem in
v $entrui)ertu sta bili na
bito polni, kar tu ni v na
vadi in dokazuje, da je re
šitev nakazanega vpraša
nja izrednega pomena za
prebivalce. Po otvoritvenih
bt^sedali in kratkem uvodu
s<i udelraenci postavili jas
ne zahteve: »Naši gozdovi
naj se dodelijo v gospodarjen.je (iG Novo mesto, ki
z njim že nekaj let gospo
dari. T<» zahtevo smo po
stavili takoj po izidu re
publiškega zakona o goz
dovih na zborih lastnikov
gozdov — kooperantov. Se
da i
prišlo že skoraj do
primonredafe gozdov flO
Brežice — torej nasprotno

tistemu, za kar smo se mi
odločili. Vemo, zakaj smo
se odločili za Novo mesto,
in nas ni potrebno prepri
čevati o nasprotnem. Zna
no nam je, da G<i Novo
mesto boljše gospodari, več
vlaga v gozdove, predvsem
pa boljše sodeluje z nami
pri gradnji cest ne le do
gozdov, ampak tudi v vasi.
CiG Novo mesto tudi ni za
računavalo stroškov odkazila lesa za lastno uporabo,
in še bi lahko naštevali.
Ne moremo razumeti, ka
ko pride do nasprotnih od
ločitev. Ce nam je to sku
hal kdo izmed vas, ki sadi
te v prvi vrsti, naj vstane
in pove, kdo bo ukrenil se
daj. da bodo le prišle naše
zahteve do izraza — o na
sprotnem se namreč ne
damo prepričati!«
V prvi vrsti smo se spo
gledali, da nihče od nas
ni kriv za odločitev proti
lastnikom gozdov. Repu
bliški poslam*c je zato
poudaril, da vsi prisotni
razumemo ogorčenje ljudi
in da smo sedaj Se bolj
prepričani, da je njihova
zahteva ekontmisko upravi
čena, da bomo vsi delali na
tem, da bodo njihove zah
teve uveljavljene. Ne more
pa nihče zagotoviti popol
nega uspt^ha. I^žje pa bo
sedaj zagovarjati te želje,
ker je iz razprave na tri
bunah razvidno, da to ni
zahteva {»osami^/nH) naščuvanih skupin, kot je bilo
7ie slišati, ampak enotna
zahteva občanov, porojena
iz rk<m(Hnske muje in na-

perjena zoper predpise
brra ekonomske osnove.
Ko je predsedujoči dal
na glasovanje, da se goz
dovi dodelijo v gospodar
jenje GG Novo mesto, je
vsa dvorana dvignila roke.
Prisotni so se prepričali,
da si je tako zaupanje
možno ustvariti le z bolj
šim gospodar.i«*njem in us
pešnim poštenim sodelova
njem. Odločitev, ki je bila
nasprotna tem zahtevam,
bi zelo slalMi vplivala na
gospodar.)enje v teh go/.tlovih in na zaupanje ljudi v
samoupravni sistem.
MIHA KRillN
dipl. inž.

Pogoja: končana višja šo
la za zdravstvene delavce
— sestrska smer, veselje
do inStruktaže.
Rok prijave: 15 dnd po ol>javi razpisa.
Nastop službe 1. marca
1967.

Kar se Janezek nauči, to Janez zna!
Zato ne pozabite tudi vi;
hranilnik za vašega malčka lahko
dobite vsak čas pri

DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu

Ne samo odlok,
potreben je tudi
denar!
v Krškem bo občinska
skupščina na eni i2aT»d
prihodnjih sej sprejeta,
odiok o vzdržervanjii in
varstvu zelenja na jaivnih
površinah. Ker je lotos
turisi^ičino leto, je prav, da
takšen odJok imajo in da
namenijo za ureditev par
kov in nasadov tudi ne
kaj denarja.

alf pa pri njenih poslovnih
enotah
v Krškem, Metliki in Trebnjem!
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Cenjene stranke
obveščamo,
da ihiamu na

domače in uvožene
kamgarne
In druge

volnene in
sintetične tkanine
7A pomlad in polt^tje.
Veliko iabiro in UR(xino
(KiplaČevanje v a m n u d i
podjetje

KROJAČ,
Novo mesto

Vsak četrtek ga je vesela vsaka dnažina, pa če prihaja v hišo že
15. ali 18. leto ali pa šele od prejšnjega tedna! Vsakomur hoče kaj
novega povedati, kaj zanimivega prinesti. — Zato ne pozabite:
VAŠ PISMONOŠA 2E IMA ZA VAS POLOŽNICO — prihodnje
dni vas bo obiskal in pobral polletno naročnino za naš domači
pokrajinski tednik! Pripravite mu 100 starih dinarjev in mu jih
takoj izročite, da ne bo zamudil preveč časa v vsakem domu!

TUDI Z LETOŠNJO AKCIJO

Proti vsem strahovom po cestah!
Občinska komisija za vzgojo in varnost v prometu, ki ima sedež v Novem
mestu, bo pri uresničevanju programa potrebovala izdatno pomoč širše
družbene skupnosti
Delovni koleflar te komisije jo podoben lanskemu,
tako da bo osrednja skrb spet namenjena vzgojnopreventivnemu delu, predvsem v večjih in bolj promet
nih krajih. Komisija bo z nasveti pomz^ala delovnim
organizacijam, varnostnim tehnikom, pionirskim pro
metnim krožkom, šolam in drugim, da bi kar najuspeš
neje delali.
Občinska konii&ija namera,
va letos sama zagristi v v«č
trdih orehov in med drugim;
organizirdti prometno vzgojo
v šolah druge stopnje — za
učiteljiščnike, vajence in di
jakinje srednje šole za zdrav,
stvene delavce; pomagati pri
utrjevanju šolskih društev za
prometno v2^ojo; prirediti
kolesarsko tekmovanje in
javno oddajo »Povej, kaj veš
o prometni varnosti!« Razpi
sala bo tudi nagradni natečaj
za najboljše naloge ter likov
ne in druge izdelke o pro
metu.

se gibljemo, je prinesel novo
»nadlogo«: avtomobile. Jad.
logo pravimo zato, ker nas
ob prometu, kakršen je, pre
vzame čuden strah na cesti.
Vedno se bojimo bolj, kot je
potrebno. Pa se res imamo
Našteli smo le nekaj načr česa bati? Prav gotovo: pred.
vsem našega vedenja na ce
tov in nalog za leto 1967.
sti, naj bomo peš ali za krmi
Prav gotovo sama komisija lom. To povzroča nered. Za
in krog njenih sodelavcev ne red, bolje, za spora2um na
bosta žela kaj prida uspehov, cesti še nismo dobro vzgo
če bosta osamljena. Del jeni. Velja za starejše, mlaj
skrbi, ki si jo bodo naprtili še in najmlajše. Zato vse
ti, bo morala vzeti nase tudi akcije, kakršne prireja ob.
širša
družbena
sku^most. činska komisija. Skratka,
Skrb pa ni majhna — saj
akcije zato: da bi se znali na
hočemo vsi, da bi bila črna
vsaki cesti iaogniti nesreči.
kronika z naših ulic in cest
Ce se b(xno znali vesti na
manjkrat ni^isana, se pravi, cesti, bo nepotreben strah,
da hočemo manj nesreč ki da bi se komurkoli kaj zgo
škode.
dilo: pešcu aii voosniku, od.
čas, v katerem živimo tn raslemu ali otroku!

V Rinži ni več zastrupljenih rib
Ne le gnojnica, tudi sokovi silaže so zastrupljali ribe - KGP ukrenil vse,
da ne bo več prišlo do zastrupitve rib
v zadnjih letih je priSlo
v Rinži večkrat do množič
nega pogina rib. Ribiči so
sumili, da ribe poginjajo
zaradi gnojnice, manj pa
od mdustrijskih odplak.
Analize pa so pokazale, da
ribam celo škodujejo tudi
sokovi, ki nastajajo pri silira3:>Ju krme.
Pri direktorju KG? Ko
čevje mž. Savu Vovku smo
se pozanimali, kaj so pri
njih ukrenili, da v bodoče
ne bo več prišlo do. onesna
ženja Rin& in množKnih
poginov rib.
Inž. 'Vovk: Glavni sum
za oneeaoakitev Rinže je
padel na naše hleve v Slo
venski vasi, na Bregu in na

Hujši časi za
divje ribiče
Zadnja leta se je v Mir
ni, T^nenlci in njunih pri
tokih močno razpaszi ribo
lov brez dovolilnic. Še po
sebej zaskrbljujoče pa je,
da se je divji lov pojavil
tudi med nedi^c pliniranimi ribiči, odkar so uvedli
medsebojno nadz ranje in
odpravili nekdanje čuvajstvo. Zato so na občnem
zboru družine ribiči za
htevali, da je treba za
ostriti čuvajsko službo
ter več plačevati čuva
jem. ki naj bodo tudi
oboroženi
s
strelnim
orožjem, ker so sicer
proti nekaterim divjim
lovcem čisto brez moči.
Nekaj pištol je že kup
ljenih.
Da bi bil postopek pro
ti divjim lovcem zares
ačfaikovit, ga bo v bodoče
treba hitreje in odločneje
izpeljati. Od sedaj naprej
bodo v ribniški družini
Mirna uvedli tipske pri
javnice za popis kršite
ljev. Pri vsjikem pododiMMii so določili enega
člana, da bo proti pre
stopnikom ukrepal, senat
družine pa razsojal. Po
seben družinski tožilec
bo skrbel za postopke pri
I»istojmh občinsiuli so
diščih. Kazni in uicrepi
bodo ostri, da bo tielega,
ki bo pri divjrai ribolovu
zasačen, čimprej minila
njegova strast.

ROPAR V PASTI. Zima je pravi čas za lov na ptice
roparice. Tudi v past, nastavljeno v Vrbini, blizu krmi
šča za fazane, se je 10. januarja ujel velik kragulj.
(Foto: Ivan Slana)

TREBNJE: lani že 1000 prijav
pri sodniku za prekrške
Točno tisoč predkjgov aa
unredbo postopka proti kršil
cem je dobil lani trdbanjski
sodnik za prekn^e. Od tega
je bik) 832 kršilcev kacnonmnih, pri 129 mdevah je bil
po^opek ustavljen, neikao spiso^r pa je ostak) nerešenih.
777 kBax>vanlh je vplačalo v
proračun SRS des 6 malijon(w starih dinarjev. Fizičnim
osebam so bile izrečene kaz
ni v aneskih od 500 do 45.000
Sdiin prnavnim osebam pa od
20.000 do 100.000 Sdki.

Od akuipĐega štetvla kaanou
ventti jih je bik) 403 kaenovanfii zaradi promeitnih pre
krškov, a03 zaradi pretkrškor
zoper jaivni red in mir, 72 se
jih je pregzešik) proti zakonu
o gozKtoivnh, 28 pa je bik) mladoleibnUi ponestofmikov. Med
koišiitelji prometnMi predpisov
so daleč na prvem mestu mopediati, med kršitelji javne
ga^ reda — prete^či, med
prekmški aoper zeioon o goz
dovih pa so na prvem mestu
čCTie sečnje.

Mlaki. Iz hlevov pri Slo še nihče pomislil, da je si
venski vasi ne more priteći laža tako strupena in ško
gnojnica v Rinžo in tudi ni duje ribam.
nikoli pritekla. 2ivino 'iz
Zdaj smo ukrenili vse
hlevov na Bregu bomo že potrebno, da silažni sokovi
spomladi preselili v nove ne bodo več prišli v kana
hleve, ki jih gradimo na lizacijo obrata Mlaka. Iz
Mlaki. Onesnaženja Rinže kopali smo namreč poseb
zaradi Brega, torej ne bo ne jame, kamor se ti so
več. Na Mlaki pa gnojnične kovi stekajo.
jame redno praznimo, saj
Storili smo torej vse, da
smo prav zato kupili po gnojnica in silažni sokovi Lani so ribe v Mirni pri Dobu trikrat začele kazati trebuhe površini vode, se
sebno cisterno, v kateri od ne bi prišli več v Rinžo.
zaganjale v bregove, mnoge med njimi pa so poginile — Ugotovljeno je bilo
važamo gnojnico na dolo
Za premestitev kanala z samo to, da so poginile zaradi vnetja črevesja, kaj pa je to vnetje povzro
čene kmetijske površine.
Mlake, ki ga steka v Rinžo
čilo, je treba še raziskati
Do množičnega pogina- pri Rožnem studencu, . se
rib je prihajalo verjetno' ne moremo obvezati, ker
tudi zaradi odpadnih so nimamo denarja. Po na
Zastrupljenije rib gre po zastrupljenje poganrilo v Mir bor družine ima nalogo, da
kov pri siliranju krme, ki šem mnenju je voda, ki
so se včasih morda stekali priteče po tem kanalu v naslednjem vrstsjem redu: ni nad Doibom in pod njian, odškodninskB aahtevke hitro
neOpre^ živali začno kasaati je težko zagotovo reči, kdo in odločno iiveljavi.
v Rinžo. Doslej ni namreč Rinžo, dovolj čista.
glavo iz vode, zatem se začno je povzročil zastrupitev.' KGP
promičBti na hrbet in se pri Dob spušča v Mimo raene
Kamen na cesti
bližujejo
brego<voffn, nalkair cinkove sipo(jdne, mirenalGa de23. januarja sjutraj se Je Novozačno poginjati. Ribiči, ki so sitilaciija DANA pa odplake nieAčan
Anton Padovm s osebnin:
vsaicič prihiteli na pomoč, prehrambene industrije, kar avtotn o<^pravil prott Ljubljani. V
vseku
pri
Poljanah na avtomobil
jim niso mogli pomagaiti.
Mimo posebno v poletnih
ski oesU pa ie treKU v večji ka
Pregled poginulih rib na mesecih v kratkem času takio men,
ki ae je nali) na cesUUe.
pristoijneni inšti/tutu v Izub zasiti, da začno ribe poginjaijani je pokazal, da so imele ti.
Zaneslo ga je
ribe vneto črevesje, ni pa bi
Učinkovitu sredstvo proti
v mopedistko
lo točno ugotovljeno, ka<j je onečiščen^ju vode in uničeva
januarja pono popoldne pa
vnetje povzročilo. Ker se je nju življenga v n^j bi bile je16.
Aiuca Ci^ iz Globokega pelja
ustrezne čir^ilne naprave ozi la z mopedom proU Brežioun. V
Brezini
je pripeljal naproti z oroma bazeni, v katerih bi
avtonx)bllOm Jože Bosina
stiupene snovi zadržali. Do sebnim
Tat trikrat v kantini
iz Podgorja, katerega je pred sre
kler pa teh naprav ne bo, se čanjem zaneslo po cesti, da je
Predrzen zmikarvt je v pi bo ribiška družina Mirna od. trčil T mopedistko in jo zbil po
člih treh mesecih trlkirat vdo'l k)čneOe spopri^jela s povzroči bfmkini. Cizljeva Je ostala nepo
na vozilih pa je za 800
v okrepčevalnico tovarne pa telji zastrupiterv. Priprarvljena škodovana.
Ndlnarjev Mcode
pirje v Krškem. Tja je prišel je dokumentacija aa posto
skx^ straniščno okno. Ob {)ir- pek za plačilo odškodnine
Srečanje na ozki cesti
vem obisku je iz blagajne proti Papirnici v Radečah,
26. januarja sta se pri srečavaodnesel 180.000 Sdin, čeiprav Dani z Mirne in KPD Dob. nju na oda oesti is
pstHi
je bilo v njej več denarja. Zaenkirait še ni odločeno, kaj Servnici oplazila avtobus podjetja
Kaie, da je dobro ix>znal po ukireniti s sevniškim Jugota- »Gorjanci«, ki ga je vozil Joto
VrtaČnUi, in osebni avtomobil, U
slovanje, saj odvede bla^- ninom in senovskrni rudni- ga
je vostl Martin Salamon iz Ganičarka pc(poldanskd iztržek k)om, medtem ko je odškod berja. Na osebnem avtomobilu j«
še'^ naslalnji dan. Zmikavtov nina Tovarne celvUoze in pa- za okrog 800 Ndin škode
»dohodek« ob drugem obisku piil]a iz Krškega že sporazu
Pri vzvratni vožnji
je bil precej mamjSi, saj je mno določena. Upravni odga je zadel
vzel le za nekaj tisočakov
drobiža. Tretjič si je nesanani
23. januarja je Franc LubSina na
paiiciniBm prostoru podjetja »Vi
jUMSKA ARHITEKTURA. Hud mraz, ki je januarja zajel vso Evropo, tudi našim predrznež v okretpčevalnici
Nesreča
no« v Brežicah pri vzvratni vođnji
krajem^ I^zanesel. R^n težav v prometu so se zaradi ledu ustavila tudi kolesa naložil cigaret in jo odđcuril.
s
tovocnjakom zadel osebni avto
veleposlanika
potočnih mlinov. Na sliki: Jereletov mlin v Šentjerneju v zimskem spanju (Foto: Toitu še ndso naišli, čeprav si
Eroesta Simona tai na njem po
Polde Miklič)
^
i- - • ^
V sobotni posebni izdaoi vzročil za 300 Ndin ikoda
vzitra^no prizadevajo.
Dolenjskega lista smo poro
Mopedist je pobegnil
čali o i>rometni nesreči, ki se
19. januarja popoldne je iz Loga
Je zgodila istega dne ob 16.30
Sevnici M peA Franc Varna cesti I^jubljanar—ZSagreb proti
lenc Le Radnje. Za t^im je pripe
pri Ivančni gorici. Vest is^po- ljal neznan mopedist, katerega je
pokvi^jemo s podrobnejšimi Varieoc ustavil In prosil, da ga
na moped. Mopedist ga Je
podatki: avtomobil karavan name
nsloCtt, vendar Je po krajH votojl
Ne Jemo krvavic vsak
dva, ki smo jih dobdli v
• Nedoifo pred tem je
Vprašamo pa se, s čiznamke VoUc5wagen, ki ga je oba' na poleden^ cesti zaneslo,
uredništvo.
dan. Včasih pa si jih za
tehnik is novcmeSke ope
ga/vdm dovoljenjem dela
vozil dr. Sultan Hamid, 41, da sta padla. Mopedist je po neželimo: kirvavioe na star
• Heraiina
Otavnik,
afganistanski veleposlanik v veči pobegnil, Varlenca pa so za>jo in prodajaijo v Novem
karne Zalog prinesel po
radi rioma
no0> oc^jaii v br»Ijiidski način. Ce Jfii ima
fospodinja s Glamega tr
Beogradu, Je na ovinku pri žiSko bolniilnlco
mestu krvarvdoe s čekani,
kazal zavitek čcmih ka
jo ...
ga 20, je na uredniško
železniškem
nadvozu
prehitel
kamnovim 2Xtrob(xn in
menčkov in pripomnil,
misK) 27. januarja poiloždV novome&kih mesni
neznan osebni aivto znamke
podohndmd apriboljškia?
Povozil je na cesti
da Jih je dobU v krvavi
la
4
cm
dolg
kodčen
pred
Opel in tek)Q(j nato zapeljal
cah Jih imatjo >nečkrat.
cah in iz kste mesnk^e.
ležečega
In
kako
dolgo
še
bodo
met, ki bi mu po domače
tik pred njega, tako da Je mo
Veliko jih prodajo In vse
26 .januarja zvečer je na Kolo
za
pošten
denar
ponujali
Mnogi
potrošniki
take
rekli kar prašičji čekan.
ral dr. Haonid na hitro nK>č- dvorski cesti v Sevnici verjetno za
prodajajo.
potrošnflrom »mačka v
In podobne
nesčimbe«
Našla ga Je v kmravicsi,
no zavreti. Zaradi tega ga je radi vinjenosti obležal Stanko
Vee prodaJa«yo!! I
žaklju«
—
no,
gradlbeni
TsdaJ je od 2elezni£ke
prebavijo brea hru(pa. Ka
kuplijenl v soboto, 31. je^
zaneslo s^ceste, aivtoraobll se Strlekar.
postaje privozil voenik osebnega
Dokse, dokazi?
material v krvavicah?
nuarja v mesnici pri Roje nekioO'k^ prevrnil, da sta avtomobila dr. Franjo PungerčiS
ko kdo -- je njegova
Morda zadostujeta ta
tovžu (pri KoncUiJi«).
voanik in .S-letni otmok odle iz Sevnice, ki je letečega Strlekarstnrar.
rVAN ZORAN
ja preerl, tw ga 5 do 6 m potiskal
tela iz njegia, sopotnica pa je pfed
vaedloai. Strlekarja so takoj
ostala v nJem hudo ranjena. odpeljali v bic£12ko bolnišnico.

Ostreje proti onečisčevaicem voda!

H

Krvavice s čekani, kamnovim zdrobom...

$

v TEM TEDNU VAS ZANIMA
rROUAM POI.TOVORNI avto fiat
v zelo dobrem stanju — letnik
62, generalno popravljen, nosil
nost 2 toni. KoštialOva 24, Novo
mesto

™nsW)ledat^
Petek, 3. februarja — Blaž
Sobota, 4. februarja — Bojana
Nedelja, 5. februarja — Agata
Ponedeljek, 6. februarja — Dora
Torek, 7. februarja — Pust
Sreda, 8. februarja — Janea
Četrtek. 9 februarja — Polona

IllKE

(K>SPl>UlNJSKO POMOCNlCO —
ali mlajšo upokojenko sprejme
boljša družina. Dobri pogoji. —
Cvetličarna Antrotič, Miklošiče
va 34, Ljubljana.
PRODAM ŠIVAI.NI STROJ znam
ke SINGER v dobrem stanju za
50.000 Sdin. Frančiška Macedoni. Dol. vas 3, šmarjete.
PRODAM
BAM SKORAJ NOV pr^nl
stroj Zoppas v odličnem stanju.
Vprašajte v Novem mestu, Par-

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SL.mNA — Zakaj obupujete pri
zdravljenju svojega kroni&io
obolelega želodca, jeter, žolča
ali ostalih prebavil? Uporabljaj
te vendar rogaško »Donat« vodo,
zdravilo, ki vam ga nudi naraca! V Novem mestu ga dobite
pri Trgovskem podjetju HMELJNIK — telefon 21-129 in STAND.MID - telefon 31-15«.

Sfviiic«; 4 in 5 fe'bruarja ita
lijanski fiiin »Tarus. Atilov sin«;
8. februarja ameriški film »Zlati
cadillac«.
Sodražica; 1 In 5 februarja —
ameriški film »Psiho«.
Šentjernej: 4. in 5. februarja
ameriški barvni film »Bagdadski
tat«.
Trebnje; 4. in 5. februarja ame
riški vojni fi'**) »Najdaljši dan«.

miNSSKI

Ljubi mami Potokarjevi iz Zabje
vasi čestitajo za dvojno praznova
nje in ji želijo še lanogo zdravih
let
otroci z družinami. Enako
želijo sestri Mirni za trojno pra
znovanje mož, mama, bratje, se
stra 1 družinami. Otmarju pa lep
pozdrav!

Pretekli teden so v novomeški
PR^T^ FUT 600 D. Ivan Rožič,
porodnišriici rodile: Ivanka Škut
Mestne njive 9, Novo mesto.
ca iz Mačkovca — Marijo, Mile
U(iODNO PRODAM otrpžki vozi
na Hudorovac iz Dobravice — Jo
ček, stajico in opremljeno ko
Crnumclj: 3. in 5. februarja — žeta, Olga Križnik iz Podvrha —
šarico. Slavko Pleterski, Krško,
Slavka,
Jožica Zorman iz Kronoameriški
barvni
film
»Kako
le
Pavlinova 10.
UGODNO PRODAM zaradi selitve bil osvobojen Divji zahoda, drugi va — Matejko, Andreja Kočjaž iz
raztegljiv kavč in dva »leks« fo del; 7. in 8. februarja ameriški Prečne — Darijo, Danica Kmc iz
Zloganja — Ivanko, Jožica Knez
telja, oblazinjena. Naslov v u- film »Kačja koža«.
Dn^emu sinu Stanku Franku iz
pravi lista (112/67).
Kočevje — »Jadran«; 3. do 5. iz Malkovca — Branko, Marija
BrSlina želijo za njegov rojstni
iz Podgrada — Marijo, Maj
dan 5e mnogo zdravih in srečnih UGODNO PRODAM 7 družin če februarja ameriški film »Morilci Jakše
bel, 14 novih panjev, točilnico iz San Francisca«; 6. in 7. febru da Gabrič iz Celja — Majo, Ma
let ate, mama in brat Tone.
rija
Sarec
iz Ljubljane — Moj
in drug pribor. Ogled vsak dan arja jugoslovanski film »Do zma
pri Francu Ajstru, Krška vas 58 ge in dalje«; 7. in 8. februarja co, Marija Pavlič iz Vratna —
francoski film »C^ierbourški dež Janeza, Ljudmila štukelj iz Žab
pri Brežicah.
niki«; 9. februarja angleški barv je vasi — Simona, Francka TrunPRODAM STROJ na motorni
kelj iz Podlisca — Slavka. Marija
gon za izdelavo zidne opeke. Vin ni film »Tom Jones«.
Hrastar iz Sela — Slavka, Tere
ko Pavlin, čadreže 9, Bela
Kostanjevica: 5. februarja me zija Gregorčič iz Metlike — An
Cerkev.
Ob prerani smrti dragega sina
hiški barvni film »Pesem za ka- tona, Štefka Ržen iz Dolnjih Dol
PHOD.AM VALII.NICO, kapaciteU rabinko«.
— Fani, Marjeta Mlakar iz Sta
AVGUSTA NOVAKA
1000 piščancev. Cena po dogovo
Metlika: 4. in 5. februarja špan rega trga — Anito, Amca Trempus
ru. Ponudbe pod šifro »Zelo
is Dol. Raduljc — Bučka
iz
Ogulina — Antona, Jožefa Raski
barvni
film
»Krvavi
kapetan».
ugodna cena«.
se iskreno zahvaljujem darovalcem
POMIVALNO
MIZO. 8. in 9. februarja francMko ro jer iz Metlike" — deklico, Nežka
cvetja in vencev, vsem, ki so nam PRODAM
Bahor
iz Jerneje vasi — deklico,
munski
barvni
film
»Kodin«.
Ivan Kastelic, BrSUn 19, Novo
izrekli sožalje in ga spremili na
Mokronog: 4. in 5. februarja — Albina Hrovat z Broda — dekli
mesto.
zadnji poti. Posebna zahvala kolek PRODAM
MOTiMlNO ŽAGO »Jo- angleški barvni film »Tom Jones« co Ana Marinčič iz Breze — de
tivu trgovskega podjetja »DOLENJ
klico, Antonija Žagar iz Podtunia ^
by« v odličnem stanju. Anton
Novo mesto: 3. do 6. februarja
KA*, Novo mesto, in njegov^u
Retelj,
Bučna
vas 4, Novo me jugoslovansko nemški barvni film — deklico. Olga Prime iz Srednje- s
BveBtemu prijatelju tov. Vinku
ga Globortola —
j
sto
»Winetou in Apači«; 7. in 8. fe
Urbanču iz Dol. Raduljer
SOBNO
POHIŠTVO, bruarja češki film »Morilec skri
Žalujoči: starši, bratje, in se«tre PRODAM
vložke z vzmetmi in kuhinjsko va obraz«.
ter drugo sorodstvo
kredenco, vse po nidci ceni. Na
Ribnica: 4. in 5. februarja ita
kot vidite na zgornji podobi: žepi so.
Dol. Radulje, 28. januarja 1967
slov v upravi Usta (102/67).
lijanski barvni film »OrientalPRODAM POLOVICO HISE, del ke«.
pra2aii, lanskega denarja ni več, tiskarni,
no vseljive, na Cesti herojev v
Oto bridki Izgubi naše drage mame
pošti in drugim dobaviteljem pa moramo
Novem mestu. Ponudbe na upra
Pretekli teden so v Inreži^ki po
vo lista (99/67).
rodnišnici rodil: Magda Jazbec
nujno
poravnati vse januarske dolgove!
MARIJE ZIDAR
V SREIK), 35. JAN. 1967, sem v
iz Podvrha — Andreja, Zvonka
SUPERAVTOMATIČNI
iz Novih Lazov pri Kočevski Reki
Malih Brusnicah izgiibil denar
Petan iz Maribora — Andreja,
Zato
nujno
prosimo vse naročnike:
nico z dokumenti. Pošten naidiMarija Komočar iz Skopic — An
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
PRALNI STROJI ^
telj naj jo proti nagradi vme na
drejko. Elizabeta Gerjevič iz Bu
so z nami sočustvovali v najtežjih
pripravite
takoj denar za polletno
naslov; Martin M«^nar fi^brje
kovška — deklico, Draga HuiC iz
trenutkih, nam izrekli sožalje in
vseh
znam
K
naročnino,
vaš pismonoša vas bo
Strmca — Davorja, Ivanka Švajštev. 13.
pokojnico v tako velikem ^eivilu
ger iz Pečic — dečka, Branku
spremili r»a zadnji poti. Posebej KOMISIJSKA TRtiOVINA Novo
obiskal
že
prihodnje
dni! Nikar mu
IZREDEN
POPUST!
mesto. Glavni trg 30 (poleg sla
Vračun iz Loč — Zanita. Marija
se zahvaljujemo kolektivu podjet
ščičarne) prosi cenjene stranke,
Pivk iz Prosenika — Zlatka. Aloj
ja SNEŽNIK, Kočevska Reka, za
MONTAŽA - NAVODILA
ne
odrecite
plačila,
saj
vas bo moral
da za blago, ki ^e bik) v proda
zija žniderič iz Bukovja - Slapožrtvovalnost, tov. Svarču pa za
- GARA.NCIJA poteni še enkrat obiskati; sebi bo
ji do leta 1966. prevzamejo de
vico. Ljubica RubiniČ iz
poslovilne besede.
TEHNIČNI SKRVIS
nar oziroma blago, sicer po pre
— Borisa, Frančiška Arh a Mrt
Zaluj^i: marna Helena, Jože,
ste naprtili- sa^o nepotrebne stro
vic — Marijo, Barica Skendrovič
teku 30 Uni od dneva objave za
Tone in France z dniiiiMuni,
VSE INFORMACIJE
Iž Rude — Blaženko in Ivančico,
pade v korisit podjetja.
Rudolf, Adoir in hčerka Marija
ške, n^ pa veliko nepotrebnega
DOBITE PRI
Roži Jalovec iz Creteža — Jo
SPREJMEM VAJENKO. Kristina
žeta, Matilda Žanič iz Sevnicje —
Clmaki, Pletilstvo Brežice, Sentdet^'a!
BRACKO. NOVO MESTO
Ferdinando, Frančiška Bračim iz
lenart 2.
Ob bridki izgubi ljubljene mame GOSPODINJSKO
Ragovska 7; št. telefona
Razteza — dečka. Angela Petelin
Narofeiino za Dolenjski list je treba pla
P(MWOCNICO —
iz
KaJce — Nakla — d^tUoo, Andje(M;8-31-659
sprejme
Avgust
Sukič.
Savinj
REZKE SKUBIC
čevati vnaprej! Zato vas (trenutno s
la SoStarič i« Drenja — dečka,
ska cesta 58, 2alec.
vsako soboto od IS. do
iz Orma pri Ponikvah
Ana Krašovec iz Vel. Mraševega
Iti^ČEM GOSPODINJSKO POMOC
prazno blagajno) lepo i^zdravlja
•*
n ure
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
— Cirila, Barica Levak iz Slane
NlCO k tričdooski druiinl, lahso nam lajšali bol v naHeijem tre
ga dola — dečka, Anica Deak u
Itd tudi samo od 6. do 14. ure.
UPRAVA
DOLENJSKEQA
LISTA
nutku zadnje ločitve. Posebno ae
Dola — Snježano, Kristina PečPEROTTI-EXPORT
Naalov v upravi Hsfca (101/67).
aahvaljujetno vaSČanom ter vsetn, OPRKMLJENP SOBO dam v na
nik iz Malega Trna —Jožeta, Slas FKANCES«« «1. rKSI
ki so }o spremili na zadnji poti.
vica Vretič « Malega vrha — Vjejem moškemu. J. Kolenc, Nad
Skubidevi
koslava.
milni, nora hiSa. Novo me«to.
HRANO IN STANOVANJE nudim
dekletu, ki bi ianenično pazila
im dva otroka. Ri4>uš, Po^sterBatkovlC, in ga prehitra. Med p^
Zasukljaj in prekucljaj
jeva 12, Novo mesto.
hltev«njem je aaprtjala na jašek,
UPOKOJENEC Z 2ENO, bree
Anton Jelenlč iz Dol pri Suhorodkoder
Jo
je
odbilo
20
m
na
trav
otrok, iSče hi*> ali dosmrtno
ju se Je 25. januarja pelJaJ z onik. Škode je aa *0 Ndln.
stanovanje na Dolenjskem. Sta
Franc Kren iz Vavte raai 7, p.
sebnim
avtom čei GorJaiwe v
novanje plačam vna.prej ali po
Straža, prepovedujem hojo, paso
mesto. Zaradi poledice je
dogovoru kupim hišo, vredno do
Zaviral in se prevrnil Novo
In napajan)e ii^dne na svojem
avto
pri
Berefii vasi zasukalo, na
2 milijona Sdin. Janee Zupan,
travniku na Po*otai. Kdor toga
Ljubljančan Joto Petrič Je 26. to pa ga je zaneslo 8 m s ceste,
Klod 138, Feričanci.
cq;x»OTila ne bo upoStevsJ, ga bom
januarja vozil tovornjak podjetja kjer se je prevrnil in se »nova
KUPIM 4-L, AMI ali P 850 do
sodno preganjal.
LJUBUANA TRANSPORT iz Črno postavil na kolesa. Škode je bilo
15.000 km. Lojze Zoran, Majde
mlja
pir^l Metliki. Pri Primostku je za okoli 800 Ndln.
tem
ga
Je
zaneslo,
da
se
je
pre
Sile 7, Novo mesto.
Ponesrečena uvrstitev vrnil in zdrsnil na travnik. Škodo med vožnjo po klancu navzdoJ na
Anton Mali, Krka 13, Novo me PRODAM F-750, letnik 1901. Vpra
polodeneU
cesti zavrl, zato ga je
ao ocenili na 6.000 Ndin.
šajte v mehanični PIONIR, t«i
sto, prepovedujem vožnjo po svo
Trčila zaradi poledice
Ljubljanski voanik Vehid Kovaodneslo na banklrio, kjer se Je vo
21-243, Novo mesto.
jem travniku v Dračju v Itaioleojl
čevič
je
29.
januarja
zvečer
na
av
zilo
prevrnilo.
Škodo so ocenili na
23. Januarja dopoldne je Jo4e
vasi. Kdor tega ne bo upofttevol, PIUH>AM (tudi dvema kupcema) tomobilski cesti pri Biču prehite
Avto odbilo na travnik 1000 Ndin.
Kolenc Iz Podbočja voail z Rat€4*
vinograd 21 ar. 5 m' na Tolstem
ga bom rodno preganjal.
val dva osebna avtomobila v tre
v Novo mesto avtobus podjetja
vrhu. Gorenc, Brusnice 2.
Ljubljanska voznica Ajda I^J^
GORJANCI. Pri Malem Siatniku Je
ODDAM
OPREMIJENO
SOBO nutku. ko je naproti pridrvel neki
Nevarno srečanje
je 36. januarja popoldne peljala
dohitel voz in zavrl na poledeneli
samcu. Zupančič, CJesta herojev avtomobilist. Kovačevlč Je hitro se
Ivana Zupančič, Smolenja vas
v
osebnem
avtu
iz
Karteljevega
pri
Korenitki
zavil na desno in se poskusil ucesti. Avtobus je zaneslo na levo v
45, Novo mesto.
20, Novo mesto, prepovedujem
proti
Novemu
mestu.
Pri
Bučni
va
vrstili
med
vozili,
ki
sta
drveli
v
hojo in vožnjo čecs dvorišče. Kdor PRODAM HI^, hlev. sadovnjak,
Martin Talajič te Novega Sela obcestni kamen, da se Je ustavil.
Je dohitela tovornjak podjetja
Tedaj se Je v osebnem avtu pri
njivo in vinograd. NB.S1OV V U- iati smeri, pa ni Imel sreče: zadel si
tega ne bo upoSteval,
bom sodrpri
Splitu
je
23.
januarja
zve<^
Je TOdnji del sprednjega vozila; pri GORJANCI, ki ga Je voeil Jernej na avtomobilski cesti pri Korerat- peljal naproti Ivan Perhaj iz Bniapravi lista (t2!5/67).
no pregnnlala.
ki s tovornjakom prelilteval neko uic. Ko Je opazil avtobus, Je zavrl,
osebno vozilo v trenutku, ko mu zaradi poledice p« ga je zaneslo
je naproti pridrvel z oaebodm v avtobus. Škodo so ocenili na
500 Ndin.
Gla.sl>ena matineja. 9.40 Iz glas Cegnar; Izguba teie predpakira avtom Nov«neSčan Anton Grilc.
benih Sol. 10.15 Iz novejšega oper nega sadja in zelenjave. 13.M Pri Grilc se Je poskusil tovornjaku
Tovornjak je zadel
nega repertoarja. 11.00 PoroCila in poročajo vam . . . 14.45 Lirika za \mxakniti na bankino. vendar sta
Turistični napotki za tuje goste. otroke. 15.20 Zabavni intermeazo. vozili kljub temu trftiU. Škode Je
avtobus
17.05
Turistična
oddaja.
18.45
Jobilo
za
500
Ndin.
12.10 »Štirje kovači« in ansam
pogovori.
19.00 Lahko
18. Januarja popoldne Je iz Bre
V.SAK DAN: poročila ob 5.15, der Marodlč: Konjiček kapitana bel Rudija Bardorferja. 12.30 zikovnl
noč,
otroci!
20.00
Četrtkov
večer
Po gorjanski strmini
stanice proti Krškemu voedl avto6.00. 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, Barča. 22.10 Oddaja za nafte iz Kmetij.ski nasveti — dr. Jože Fer- domačih pesmi in napevov.
čcj: Napotila rejcev plemenske
»Izletnika«
(Celje) Ludvik
19.30, 22.00. Pisan glasbeni spored seljence.
25 Januai-Ja zjutraj ae Je Lju^ iMis
živine. 13.30 Priporočajo vam . .
od 4.:U) do 8.00.
IjanČan Ciril Repovi peljal z o^- Hrtbemlk. Naproti Je pripeljal
NEDELJA,
5.
FEBRUARJA; 14.25 Iz jugoslovanske orkestral
voznik
tovornega
avtomobila
Mar
PhrriCK, 3. FEBRUARJA: 8.05 6.0(V—8.00 Dobro Jutro! 8.05 Ra ne glasbe 15.40 V torek na svide
nlm avtom iz No'fega mesto proti
Operna matineja. 9.40 Pojo naši dijska igra za otroke — Tone Ga nje. 17.05 Orkester RTV Ljub
Metliki. Nad Jugorjem ga je s po tin MuAJer iz Zagreba, ki je pri
arečavanju
zadel
v
prednji
del
avPKTKK,
3.
februarja:
18.00—
mladinski zbori. 10.IS Pri sklada spari: Burja. 9.05 Naši poslušal ljana vam predstavlja . . . 18.15
ledenele ceste pognalo več niotw
telju Jakobu Ježu. 11.00 Poročila ci čestitajo In pozdravljajo — 1. Iz naših relejnih postaj. 19.00 19.30 Obvestila; Glasbena oddaja: po strmini. Škode Jo ta okoli 400 tcbusa in na rvjem povzročil z®
1(00 Ndln SJcode.
in Turistični napotki za tuje go 10.00 Se pomnite tovariši ... Jo Lahko noč. otroci! 20.00 Konccrt Zbrali ste sami. vmes humorlstlč. Ndinarjev.
ste. 12.30 Kmetijski nasveti — Jo ža Čop: Domažlice. 11.00 Poroči Mariborskega komornega zbora. na priloga: Tovariš, to ne zade
že Kregar: Vrt v februarju. 13.40 la in Turistični napotki za tuje 20.20 Radijska igra — Maroal va tebe!
Igrajo domače pihalne godbe. 13.30 goste. 11.50 Pogovor s poslu-šalci
NKDEUA, 5. februarja: 10.20
Ayme; Garou—Garou.
Priporo^jo vam . . . 14.35 NaSl 12.05 Naši poslušalci čestitajo In
SREDA, 8 FJ:BRUARJA; 8.05 Poročila; Ob slovenskem kultur
poslušalci čestlUJo in pozdravlja pozdravljajo—II. 13.30 Nedelj.ska Glasbena
nem
Prešernovem dne
matineja. 10.15 Majhen vu; Seprazniku.
jo. 15 40 Mladinska oddaja — reportaža. 14.00—17.00 Nedeljsko recital pianistke
nekaj misli z zadnje seje
Dubravke Tom»Interna 469«. 17.05 Petkov sim športno popoldne. 17.05 V svetu Slč. 10.45 Človek In zdravje. 11-00 občinske skupMine Brežice; Ta te
fonični koncert. 18.50 Kulturni operetnih melodij, 17.30 Radijska Poročila in turistični napotki za den v Delavski enotnosti; Rllmr
globus. 19.00 Lahko noč. otroci! igra _ Jacques Constant; Gene tuje goste. 11.15 »Predla Je, predla dr. Jože: Različne vrste naSoga
20.00 Gesiialdo Principe da Venosa: ral Fr^d^ric. 19.00 Laliko noč. Katrica volno«. 12.30 Knieti.iski na medu in njih učinkovitost; Za na
Sest madrigalov. 21.15 Oidsja o otroci! 20.00 »Potujoča glasbena sveti
dr. Milan Jane: Driske pri še kmetovalce: inž. Olga Koplnč:
LASTNIKI IN IZDAJATELJI. Občinski odbori SZDL Bre
sadnega drevja; Dve me
morju in pomorSčakih.
skrinja«.
sesnih puiskih. 13 15 Obvestila in Saditev
žice. Črnomelj, Koče' Je. Krško. Metlika. Novo mesto. Riblodiji v različnih Izvedbah; Ma
SOBOTA. 4. PEBRTTAHJA- 8.05
zabavna
glasba.
14.35
Naši
poslu
PONEDELJEK, fl. FEBRUARJA;
nlca. Sei^ca in Trebnje
RazRovor z
Glasbena matineja. 9:40 T'r nlbiuna 8.05 Glasbena matineja. 9.45 Otro šalci
čestitajo In pordrnvllnio. gnetofonski zapis;
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone G o t a l k (glajnl in
delavske
univerze
skladb za mladino. 10.41 Novost ška Igra s petjem. 10.35 Naš pod 15.20 Zabavni Intermezzo. 17.50 upravnikom
odgovorni uredhlk). Rla Bačer. Milo* Jakopec, Marjan UAlek.sandrom
Domlnkom;
Pozor.
na knjižni polici. 11.00 Poroftl'a listek — R. Walser; Pesniki IKK) Mladina sebi in vam. 18.15 Iz na
gan.
Jože Prime. JoZlca Teppcy in Ivan Zoran Tehnični
nlmaS predosti! Pogovor s po
in Tiiriatični napotki za tuje troIn Turistični napotki za ših studiov . . . 19.00 Tjihko noČ, slušalci; Obvestila, reklame in
urednik: Marjan Moškon
Bte. 12.10 »Pravkar priHpelo*. 12 30 Poročla
otroci!
20.00
Lucilan
Marija
.Skertule goste. 12.30 Kmetll.-^ki na
spored kinematografov; 12.10 Ob
I 7 H A I A v s a k . četrtek
Posiimezna številka 50 par (JW
KmetU-skl nasiveti
. in;V Janko sveti
— O novih dognanjih o če janc; Sonetni venec.
čani Čestitajo In pozdravljajo.
starih din) — .Lotna naročnina 20 novih dinarjev (3000 stuih
Živko; Ce.-'a trgovina nim«, kiir beljih boleznih. 12.40 Pihalna god
ČETRTEK,
9.
FEBRUARJA;
8.05
TOlletna
10
novih
dinarjev
(1000 starih
bi nujno potrebovali v polt-'del- ba. 13.15 Obvestil« In zabavna Glasbena matlnela. 9.25 Predrag
TOREK, 7. februarja:
18.00—
lo vTiaprol ~ Za Inozemstvo 37.50 novih dinarjev (3.750 sta
8tv\t. n J5 Obvestila in z^bi^-na glasba. 14 35 Na51 poshišalcl če Gojkovič
19.30 Vzgojno predavanje; Kaj po
pole
srbske
narodne
pe
rlh din) (W. 3 ameriške dolarje - TekočI račoui pri pal^
glasbi. H.05 Koncert po željah stitajo in pozdravljajo. 15.20 Za smi. 10.15 Priljubljeni operni dvo- meni danes vzgajati; Nove plošče
nlcl SDK v Novem niesitu 521-8-9 — NASMDV |^CT>NISTVA
posU'?alocv. 15.20 Zabavni inter
bavni intormeiszo. 17.05 Iz oper spevi z naSlmi solisti. 11.00 Po Jugotona; Novo v knjižnici; Ob
IN UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 — Pofttnl predal tia
me770 17 05 Grr>mo v kino. 18.15 nega
vestila
In
pregled
filmov;
19.00—
sveta.
18.45
Narava
in
člo
— Telofon; 21-227 — Rokopisov In fotografij no vračamo —
Son-*a od baroka do danes. 18.50 vek. 19.00 Lahko noč, otroci 20.00 roCila In Turistični napotki za tu 21.30 Direkten prtun.s V. zasedaje goste. 12.10 Ansambel Maksa
S knMžneua trga. 19.00 Lahko noč. Simfonični koncert orkestra Slo- kumerja
Tlaka: Cflrtoplsno podjetje »Delo« v Ljubljani
in ansambel Slavka Av- nja pustnega pnrlom'-nta ir. ve
otror-'! no 00 Minute s plesnim or
senika z mojstri klarineta. 12.30 Uke dvorane prosvetnega društva
kes'ro-n RTV IiJubltana. 2010 Za vensV-e filharmonije.
TOREK. 7. FEBRUARJA; J.05 Kmetijski nasveti — in*. Franc v Bretloah.
bavna radijska
Igra — Aleksan
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